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Silesia WM s.r.o.
VŠE PRO SPORT

ROLBY   -   RATRAKY  -   MOBILNÍ KLUZIŠT    -   ZA IZOVACÍ P EDM TY SPORTOVIŠ

Silesia WM s.r.o.                Telefon   +420 596 247 644      Fax     +420 596 247 645          I O:       26817837
Ke Kamenin  89/12            Mobil     +420 603 776 328      Mobil   +420 604 121 292          DI :   CZ26817837
711 00 Ostrava – Hrušov    E-mail: info@silesiawm.cz http://www.silesiawm.cz           Bankovní spojení GE Money 178360492/0600

WM 2070 Junior

Stroj WM 2070 Junior na povrchovou úpravu ledu byl vyvinut z d vod  vysokých
požadavk  na kvalitu kladenou zimními stadióny. Je ur en k používání tam, kde

je požadován perfektní povrch ledu k profesionálnímu i rekrea nímu využití.

Díky propracované technologii je WM 2070 Junior schopen uspokojit všechny
požadavky na trvalou povrchovou úpravu ledu nabízející sou asn  velkou

asovou úsporu a nízkou spot ebu energie.

Stroj je vybaven hydraulickou hnací jednotkou (4x4), jejíž použití je velice snadné
vzhledem k uživatelsky p íjemnému konstruk nímu ešení.
Benzinové nebo dieselové motory jsou vodou chlazené a mohou být vybaveny
katalyzátorem. Používané motory spl ují nejnov jší a nejp ísn jší požadavky
automobilového pr myslu. Vyzna ují se nízkou spot ebou paliva, nízkými emisemi a díky
tomu i nízkými náklady na údržbu. Automatický systém regulace po tu otá ek zaru uje
konstantní otá ky p i zm n  pracovního zatížení. Elektrická verze vykoná Vaši práci
snadno a ekologicky nezávadným zp sobem, p i emž díky výkonným bateriím
nep edstavuje práce samotná žádný problém. Vzhledem k relativn  krátké dob  nabíjení
a minimální spot eb  elektrické energie p i dobíjení je tento stroj také mimo ádn
úsporný.
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HOKEJ-SPORT v.o.s.
Firma HOKEJ-SPORT CZ byla založena roku 1997 bývalými dlouholetými pracov-

níky VEGASPORTU Hradec Králové. Za dobu své existence realizovala vybavení 

160 zimních stadionů, se kterými se můžete setkat ve více než 10 ti evropských 

zemích. Na desítky dalších stadionů dodala množství náhradních dílů, popř. tam 

provedla dílčí opravy. Postupem času byla výroba rozšířena o vybavení ven-

kovních hřišť, sortiment sportovních potřeb a sportovního nářadí a to včetně 

atypických konstrukcí dle přání zákazníků. Poslední z činností fi rmy je velko i 

maloobchod s průmyslovými materiály.

SILESIA WM s.r.o.
KE KAMENINĚ 89/12, 711 00 OSTRAVA HRUŠOV

Firma prodává a zajišťuje servis italských roleb WM vyráběných fi rmou WILLY 

MULSER. Dalšími obchodními aktivitami fi rmy jsou  dodávky mantinelů, brusek 

bruslí, sedaček pro sportovní objekty, obrazovky s LED diodami, materiály na 

pokrytí ledových ploch a mobilní kluziště. 

KINGSPAN a.s.
Vážní 465,  500 03  Hradec Králové

Akciová  společnost  Kingspan a.s. –  jako  součást  Kingspan  Group  plc,  si  vy-

budovala  přední  postavení  v  oblasti  konstrukce,  výroby  a  dodávek  izolačních  

střešních  a  stěnových  systémů  ze  sendvičových  panelů. Přednosti  izolačních  

systémů  Kingspan  jsou  všeobecně  uznávány  a  jsou  s  úspěchem  využívány  

v  mnoha  oblastech  stavebnictví.  Jsou  vhodné  pro  projekty  obchodních  a  

distribučních  středisek,  komerčních  a  průmyslových  celků,  středisek  pro  

volný  čas,  nemocnic,  škol  a  dalších,  zejména  halových  objektů. Jako referenč-

ní zakázky fi rma uvádí práce na ZS v Břeclavi, Hodoníně, Ostrově, Pardubicích, 

Liberci a Vítkovice ČEZ.

SPONZOŘI VALNÉ HROMADY

UBYTOVÁNÍ

AMBER HOTEL ČERNIGOV
Adresa:

Riegrovo nám. 1494

Hradec Králové 50002

Tel:  (+420) 774 422 384 

Ubytování je zajištěno v hotelu a to v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. U 

hotelu je vlastní parkoviště. Doporučujeme si prohlédnout:

www.hotel.cz/cs/amber-cernigov  

Ubytování bude zaručeno pouze těm, kteří o to v přihlášce včas (do 07. 5.2007) 

požádají.  Vzhledem k ceně storno poplatkům můžeme opravdu závazně zajistit 

toto ubytování jen řádně přihlášeným.  Nezapomeňte se prosím včas přihlásit.

Účastnický poplatek  kryjící  náklady na konání, ubytování a režii SZS je uhrazen 

z velké části pro všechny účastníky – členy SZS v ČR fi rmou:

VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2008 A MNOHO PRACOVNÍCH I 

SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ VÁM PŘEJE VAŠE SDRUŽENÍ.
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VALNÁ HROMADA 17-18. 5.SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VALNOU 
HROMADU VE DNECH 17-18. 5. 2007

DO HOTELU ČERNIGOV V HRADCI KRÁLOVÉ

P R O G R A M 
                  ČTVRTEK  17. KVĚTNA 2007
11.00 – 12.30 - prezence účastníků v AMBER HOTELU ČERNIGOV 

12.45 – 13.45 - slavnostní oběd či raut tamtéž 

13,45 – 14,45 - ubytování účastníků 

15.00 - 21,00  - zahájení Valné hromady v kongresovém sálu

- schválení programu Valné hromady – volba  komisí

- výroční zpráva o činnosti SZS za předcházející období

-  zpráva o hospodaření SZS za rok 2006, předložení rozpočtu na rok 2007

-  zpráva dozorčí rady

-  diskuse k předneseným zprávám

-  vystoupení zástupců ČSLH, SSLH Bratislava a dalších hostů

-  volby do výkonného výboru a dozorčí rady SZS v ČR

-  schválení usnesení VH

-  závěr Valné hromady

PŘESTÁVKA – Coff ee Break                                       

Prezentace fi rem: KINGSPAN, SILESSIA WM, HOKEJ-SPORT, ASTRON BUILDINGS, 

AV MEDIA, BLAHUTA ELEKTRO, BOHEMIACHLAD, BREMATECH, BRNOFROST, 

ČKD DIZ, ČKD CHLAZENÍ, DaK, DEROL, ELMAR GROUP, FRIGOYORK, GASELE, 

GRASSO, CHEMICKÁ OBCHODNÍ, CHLAZENÍ CHOCEŇ, IVAR, LINDE, METASPORT, 

NESSY, NISASPORT, REMOV SPORT, RENOGUM NILOS, ROLMONT, SEN-VYSOUŠECÍ 

TECHNIKA, SONING, TIP-EX PARTNER, YORK INTERNATIONAL, ZNAČKY KLADNO a 

dalších fi rem a pozvaných hostů.                         

20. 30  -  večeře v místě

21. 00  - společenské setkání v restauraci, kavárně a baru tamtéž (bez 

časového omezení)

         PÁTEK 26. KVĚTNA 2006
8,00  -    9,00   -  snídaně

                 9,30   -  prohlídka  výrobního závodu fi rmy KINGSPAN a 

zdejšího zimního stadionu  (pro zájemce bude přistaven autobus). Po skončení 

exkurze odjezd účastníků.

Poznámka.  Na jednání zveme zástupce fi rem zabývající se problematikou 

zimních stadionů, technologií chlazení, příbuzných oborů i hokejové výzbroje a 

výstroje. Uzávěrka přihlášek je posunuta a proto v programu VH nelze do dneš-

ního dne účastníky specifi kovat. Uvedené fi rmy jsou členy SZS a předpokládáme 

jejich účast. Program bude proto upřesněn při zahájení Valné hromady. 

Pokud jste ve spojení s fi rmami, které pro Váš zimní stadion pracují nebo 

pracovali a jejich práci je možné prezentovat při této akci, spojte se prosím se 

sekretářem ing. Cvetlerem.  Rádi tyto fi rmy pozveme na naše setkání.

Srdečně Vás zvou:   VV SZS v ČR,  a fi rmy KINGSPAN a.s., SILESIA 
WM s.r.o.,  a HOKEJ-SPORT v. o.

O R G A N I Z A Č N Í   P O K Y N Y
Řádně vyplněnou přihlášku zašlete obratem na adresu sekretariá-
tu SZS.
Přijetí  n e b u d e m e  potvrzovat.
Přihlásit se můžete i telefonicky (zároveň záznamník a fax) nebo 
e-mailem  na:      Telefon a fax:   220 800 842, 603 719 116 
                             e-mail : cvetler@centrum.cz 
Je možné se též přihlásit přímo při prezenci v den konání (viz pro-
gram). V tomto případě však nemůžeme garantovat ubytování!

Prezence účastníků je 17. 5. 2007 v AMBER HOTELU ČERNIGOV v 
Hradci Králové. Ubytování je zajištěno v hotelu a to v jednolůžko-
vých a dvoulůžkových pokojích. U hotelu je vlastní parkoviště.
Doporučujeme si prohlédnout: www.hotel.cz/cs/amber-cernig-
ov  nebo www.ubytovani.cz/vychodni-cechy/hradec-kralove/am-
ber-hotel-cernigov/1071/ 

Ubytování bude zaručeno pouze těm, kteří o to v přihlášce včas 
(do 07. 5.2007) požádají.  Vzhledem k ceně storno poplatkům mů-
žeme opravdu závazně zajistit toto ubytování jen řádně přihláše-
ným.  Nezapomeňte se prosím včas přihlásit.
Účastnický poplatek  kryjící  náklady na konání, ubytování a režii 
SZS je uhrazen z velké části pro všechny účastníky – členy SZS v ČR 
fi rmou:

Režijní poplatek za jednoho účastníka pro členy SZS v ČR činí s 
ubytováním 400 Kč.

Pro nečleny SZS je režijní poplatek 800 Kč bez ubytování. Ubyto-
vání podle druhu požadovaného pokoje (1 200 Kč jednolůžkový, 1 
600 dvoulůžkový) 
Stravování zajistíme dle požadavku účastníka s platbou v hotovos-
ti při prezenci proti vystavení příslušného dokladu.

Pokud budete požadovat, zajistíme Vám ubytování za úpla-
tu již z 16. 5. na 17. 5.2005

Adresa:   Sekretariát Sdružení zimních stadionů v ČR
Bubenská 37,  170 00  PRAHA 7
kontaktní telefony: 220 800 842,  603 719 116, e-mail: cvet-
ler@centrum.cz
číslo našeho účtu: 0201 488 399 / 0800,  v .s. PSČ Vašeho 
města (důležité!)

Ing. Miloslav Cvetler - vedoucí sekretář SZS v ČR                  
Miloslav Šeba - předseda VV  SZS v ČR

Upozornění pro členy SZS. 
Prosíme, abyste si ověřili ve svých 
účtárnách zaplacení členského pří-
spěvku na rok 2007. V příloze je uve-
den přehled plateb k 20. 4. 2007



SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE 3

Vážené dámy a pánové, vážení hosté.
Z pověření výkonného výboru Sdružení zimních 

stadionů v České republice si Vám dovolím 

přednést hodnotící zprávu o činnosti za rok , 

který uplynul od Valné hromady konané  25. -26. 

května 2006 v Kravařích.

Uplynulých 12 měsíců přineslo mnoho nového, 

pozitivního a doufám, že co nejméně negativní-

ho jak v osobním , tak také v pracovním životě 

každého z nás. Změny se nevyhnuly také našemu 

sdružení. Bohužel jsme přišli o kancelářské 

místnosti sekretariátu a naše sdružení je řízeno 

naším sekretářem Ing. Cvetlerem z jeho vlastního 

bytu. Ten jen bohudík nedaleko původního sídla.

Zatím se nám nepodařilo najít vhodné, ale hlavně 

fi nančně dostupné prostory pro náš sekretari-

át. Přestože nynější stav není krizový a zatím 

vyhovuje všem stranám, je před námi úkol najít 

pro budoucí období nové místo pro sekretariát, 

kterýn by splňoval naše požadavky.

Místo letošního konání Valné hromady navazuje 

na tradici posledních let, aby se tato vrcholná 

setkání našeho sdružení konala v důstojném a 

kultivovaném prostředí, které poskytne všem 

zúčastněným vysokou úroveň.Proto po Františ-

kových lázních, Ostravě, Liberci a Kravařích vyu-

žíváme v letošním roce služeb hotelu Černigov v 

Hradci Králové. 

Doufám , že i zde budete spokojeni s kvalitou 

služeb.Dále  musím z tohoto místa poděkovat

 Firmám, které zaštítili konání dnešní naší Valné 

hromady.Jsou to fi rmy Kingspam, Silesia WM 

a Hokej sport. Znovu jim musím poděkovat, že 

naše výroční akce může proběhnout v tomto 

důstojném prostředí a věřím , že  nás seznámí 

se svým výrobním programem a svými výrobky, 

které najdou a již nacházejí uplatnění na našich 

stadionech.Někteří z nás již je používají k plné 

spokojenosti.

Stav členské základny se oproti minulému roku 

zásadně nezměnil, takže můžeme konstatovat, 

že v současné době existuje v České republice 

167 zimních stadionů, z nichž je v provozu 166.V 

našem sdružení je zaregistrováno z tohoto počtu 

již 135 stadionů, dále 32 fi rem a 8 individuálních 

členů.

Valná většina zimních stadionů je krytých , 

téměř 80 %.Největším komplexem  sportovišť je 

liberecká Tipsportaréna , kde jsou 3 kryté ledové 

plochy napojené na jedinou strojovnu.

Nejvíce stadionů je v majetku měst a obcí 130.

Sportovní kluby a Tělovýchovné organizace nebo 

jednoty provozují 25 zařízení. Stadiony jsou  

soukromé a zbývající provozují různá s.r.o nebo 

akciové společnosti.

Schůzová činnost výkonného výboru. 
Výkonný výbor se scházel pravidelně každého 

čtvrt roku většinou v Praze. Poslední zasedání 

v roce 2006 bylo na ZS v Břeclavi další bylo již v 

roce 2007 v Praze v prvním čtvrtletí.

Účast na schůzích Výkonného výboru je více než  

85 % . Ve své činnosti se výkonný výbor řídil plá-

nem činnosti , který byle vypracován na základě 

usnesení minulé Valné hromady a dle plánů 

jednotlivých komisí a dále na základě podnětů 

z Vašich řad. Ve Výkonném výboru pracovala 

komise organizační, hospodářská, technická a na 

celkovou činnost VV dohlížela dozorčí rada. Pokud 

jsme hodnotili usnesení z minulé Valné hromady, 

můžeme konstatovat, že bylo splněno.

Organizační komise .
Organizační komise ve složení – Stanislav Kučera 

– Liberec, Josef Mana – Brno, a Ing. Cvetler se 

podílela na všech akcích pořádaných Sdružením.

Dařilo se jí přenášet veškeré informace velmi 

rychle na jednotlivé zimní stadiony prostřednic-

tvím elektronické pošty.Zde bychom chtěli požá-

dat naše členy, aby nás informovali o případných 

změnách jak personálních tak i v rámci spojení na 

Vás , abychom mohli pružně reagovat na vzniklé 

změny.

Naše informace jsou také zveřejňovány na 

webových stránkách sdružení www.szs.cz , kde je 

možném též umístit po dohodě Vaše inzeráty.

Největší naše akce je vždy Tématický zájezd .

V roce 2006 se  ho zúčastnilo 26 členů.

Letošní Tématický zájezd teprve proběhne aje 

naplánován na území Německa  - ISSS Aréna,

Belgie , Evropský parlament,  ZS Leuven,  Brusel , 

Anglie  - Londýn , Guilford, dále Francie 

ZS Amiens, Německo  - Heidleberg, Hockenheim 

Ring, Necarsulm..Z hlediska přihlášených

je letos situace podstatně lepší  a přes všechny 

problémy s přípravou tohoto velmi náročného 

zájezdu,lze říci , že svým obsahem bude velmi 

atraktivní.Odjíždíme z Prahy v pondělí 21.května 

s plánovaným návratem v sobotu 26.5.Orga-

nizační komise se také podílela na prezentaci 

rekonstrukce strojovny chlazení ZS v Milevsku , 

kterou uspořádala fi rma Brematech, generální 

dodavatel této rekonstrukce.

Hospodářská komise.
Hospodářská komise pracovala ve složení Kučera 

Stanislav – předseda, Zeman Zbyněk Ing.,

a Cvetler Miloslav Ing. , který Vás seznámí s 

činností této komise a s hospodářským výsled-

kem za rok 2006 . Dále v samostatné zprávě  Vám 

předloží návrh rozpočtu Sdružení na rok 2007.

Dozorčí rada.
Dozorčí rada pracovala ve složení – předseda 

Stanislav Sedláček, členové David Bartal a 

Zdeněk Jánský .V dalším  průběhu dnešní Valné 

hromady budete seznámeni s činností této rady a 

s výsledky kontrol VV Sdružení ZS.

Technická komise
Tato komise pracovala  ve složení:

p.Šlouf – předseda a člnové ing. Tauber , Píša.

Hlavní náplní  práce této komise bylo zajistit  

školení obsluhy chladících zařízení.

Další činnost bude  uvedena v samostatné zprávě, 

která zde bude přednesena.

Závěrem  mojí zprávy o činnosti mi dovolte 

poděkovat Vám za Vaši činnost, kterou věnujete 

práci ve Vašich zařízeních. Vím, že je to práce 

velmi nesnadná, která není příliš vidět a ne 

vždy je náležitě oceněná.Kdo však tuto práci 

dokáže vykonávat nejen jako placeného koníčka, 

určitě se dočká alespoň vnitřního uspokojení s 

vydařenou prací.

V příštím roce bude oslavovat Český svaz ledního 

hokeje 100 leté výročí založení.k Těmto oslavám 

se také připojí naše SZS, protože bez zimních 

stadionů by hokej nemohl dosáhnout výsledků, 

které jsou vidět jak u nás doma tak v zahraničí 

hlavně v NHL.

Věříme. Že i Vy v budoucnu získáte na svoji stranu 

politiky, kteří si snad konečně uvědomí, jaký by 

měl být význam sportu pro život naší mládeže 

a budoucích generací a také začnou lépe chápat 

svoji odpovědnost na vývoji této mladé generace.

Zástupcům fi rem přítomných na dnešní valné 

hromadě  i Vám všem přejeme hodně štěstí a 

hlavně zdraví, abychom se mohli i nadále potká-

vat na dalších akcích Sdružení zimních stadionů.

Zpráva o činnosti SZS v ČR za rok 2006
MIROSLAV ŠEBA - předseda SZS v České republice
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Zpráva o hospodaření SZS v ČR za rok 2006

Tato komise zajistila dvě internátní školení obsluhy chladících zařízení, která 

byla zaměřena na zvyšování  kvalifi kace stávajících pracovníků obsluhy 

chladících zařízení a na školení nových pracovníků.

Celkem za rok 2006 bylo vyškoleno  32  pracovníků. Lektorská činnost byla 

zajištěna kolektivem pracovníků pod vedením ing. Taubra, který je zároveň  

předsedou zkušební komise. Přednášky, které tradičně zajistili pan Mana, 

Ing. Cvetler a Ing. Černý byly poutavé. Ostatní z oblasti první pomoci a 

hasičské techniky byly zjištěny externími pracovníky přímo z Příbrami, kde 

se tato školení uskutečnila.

 Dále komise zajišťovala i individuální periodické školení obsluhy ve smyslu 

platných předpisů. Upozorňujeme na  skutečnost , že periodické  školené ob-

sluhy chladících zařízení by měl provozovatel zajišťovat pro své pracovníky 

každé dva roky ! Do oblasti této komise patří i spolupůsobení při organizaci 

tématických zájezdů. V roce 2006 se podařilo zajistit sponzora pro zahraniční 

tématický zájezd. Při této příležitosti je třeba konstatovat, že  bez sponzor-

ských příspěvků lze tento zájezd velmi těžko zorganizovat z důvodu celkové 

ceny zájezdu tak, aby  zájezd byl cenově dostupný pro co nejvíce členů.

Dále byly poskytovány technické konzultace a poradenská činnost při pří-

pravách rekonstrukcí nebo při výstavbě nových ZS. Na řadě ZS byly členy VV 

SZS vykonány i předepsané revize povinné ve smyslu vyhlášky ČÚBP č.48/82  

„Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení “ a 

ČSN EN 378 Chladící zařízení a Tepelná čerpadla. Upozorňujeme, že periodic-

ká revize těchto zařízení  má být každé 2 roky. Z hlediska publikační činnosti 

technická komise zveřeňuje do našeho zpravodaje příspěvky s technickou 

problematikou související s provozem ZS.Technická komise na požádání 

může podat též informace o fi rmách provádějící příslušné činnosti.

Z pověření hospodářské komise SZS předkládám dnešní Valné hromadě zprávu o hospodaření za rok 2006. Pro tento rok odsouhlasila VH konaná v Kravařích vyrovnaný rozpočet s výdaji a 

příjmy ve výši 671 000 Kč. Dnes mohu plénu VH sdělit, že tento rozpočet se nám opět nepodařilo splnit. Rozdíl byl 54 623 Kč na straně výdajů. Krátce řečeno, této peníze jsme ušetřili. Jistě 

uznáte, že jde o výsledek pozitivní.

Mimochodem. Podíváme-li se zpětně na hospodaření v minulých letech, máme se čím chlubit. Posuďte sami.

2006 - plán - vyrovnaný rozpočet –  skutečnost -  +      54 623 Kč   při obratu 761 611 Kč
2005 - plán - vyrovnaný rozpočet  -  skutečnost:  +   180 372 Kč   při obratu 873 032 Kč

2004 - plán - vyrovnaný rozpočet  -   skutečnost:    -            679 Kč  při obratu 690 208 Kč

2003 - plán - ztráta 46 000 Kč       -   skutečnost:    -         4 829  Kč  při obratu 855 854 Kč   

2002 - plán - vyrovnaný rozpočet  -   skutečnost:  +       4 500 Kč   při obratu 654 500 Kč

2001 - plán - ztráta 42 400 Kč       -   skutečnost:  +           304 Kč   při obratu 620 000 Kč

2000 - plán - vyrovnaný                 -   skutečnost:    -        3 600  Kč  při obratu 646 000 Kč

1999 - plán - vyrovnaný                 -   skutečnost:  +      11 100 Kč  při obratu 494 709 Kč

A tak bych mohl pokračovat i nadále. Lze tedy konstatovat, že co se týče hospodaření našeho sdružení, můžeme být spokojeni. Je to zásluhou nejen HK, ale celého VV SZS.

Vzhledem k tomu, že se u žádných položek příjmů ani výdajů se skutečnost nelišila výrazně od plánu, není zde třeba bližších vysvětlení. Ostatně vše naleznete v předloženém komplexním 

rozboru.

Celkové příjmy byly překročeny proti rozpočtu o 100 611 Kč
Přispělo k tomu zejména to, že:

Příjmy z členských příspěvků byly vyšší o ..................................................…                9 000 Kč 

Příjmy z akcí byly vyšší o ……………………………………                        88 150 Kč

a to zejména u školení strojníků o 45 200 Kč a TZ o 68 800 Kč. Naopak na VH v Kravařích jsme prodělali 38 550 Kč. Nadále však u VH chceme zachovat vysoký standard ubytování i stravování 

jako např. zde v Hradci Králové.

Celkové výdaje byly vyšší proti rozpočtu o 35 988 Kč
Je to ovšem pouze v položce „služby k akcím“ (40 456 Kč), což je ovšem bohatě kompenzováno příjmy z akcí, jak již bylo uvedeno shora.

Podrobné porovnání skutečnosti k rozpočtu, peněžní deník a komplexní rozbor hospodaření SZS za rok 2006 je všem členům SZS k dispozici zde na VH a později v případě zájmu později i k 

nahlédnutí na sekretariátu SZS. Doufáme, že v dalším Informačního zpravodaje též zveřejníme jako obvykle čerpání rozpočtu v podrobném členění plán – skutečnost a rozpočet na rok 2007 

schválený tímto plénem. 

Hodnota majetku SZS k 31. 12. 2006
1. Pokladní hotovost  ................................................................................       74 146,00 Kč 

2.       Stav účtu u České spořitelny a.s.  .........................................................             262 242,05 Kč

3.      Drobný investiční majetek  ...................................................................               61 545,00 Kč

4. Pohledávky  ..........................................................................................                      0,00 Kč

5.        Závazky  ………………………………………………………        0,00 Kč

Výkonný výbor SZS projednal výsledky hospodaření roku 2006 na své schůzi 16.5.2007 a neshledal žádných závad a nedostatků. Proto jej doporučuje Valné hromadě ke schválení.

Zpracoval: Ing. Miloslav Cvetler – vedoucí sekretář SZS
Předloženo ke schválení Valné hromadě SZS v ČR konané 17. 5.2007 v Hradci Králové – AMBER HOTELU ČERNIGOV

Zpráva o činnosti  technické komise
SZS v ČR za rok 2006
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           2. NÁVRH ROZPO TU "Sdružení zimních stadion  v R" na rok 2007
ke schválení VH SZS v Hradci Králové

Finan ní z statek k 31.12.2006 336 388,05  K

P ÍJMY
Kód da ového len ní :

20 Dotace r zné 10 000
26 lenské p ísp vky 260 000

z toho : Nedoplatky roku  2006 0
                      rok 2007                  260 000

rok 2008 0
23 Tržby za služby 0
29 Jiné p íjmy 10 000
31 Propagace, služby 0
32 Akce roku 2007 470 000

z toho : Školení strojník 170 000
Valná hromada 2007 150 000
Tematické zájezdy 140 000
Jiné (Exkurze a.p) 10 000

68 Úroky z BÚ u S a.s. 1 000

P ÍJMY CELKEM 751 000 K

VÝDAJE
Kód da ového len ní :

20 DHM-DNM (drobný hmotný - nehmotný majetek) 10 000
21 Nákup materiálu 15 000
22 Nákup služeb pro SZS 180 000
23 Energie, paliva 9 000
24 Nájemné 0
25 Cestovné, stravné 50 000
26 Pronájem výpo etní techniky 9 600
27 Jiné výdaje (mimo ádné) 79 000
28 Telefonní poplatky 36 000
29 Spoje 0
30 Poštovné 8 000
31 Kopírování 3 000
32 Opravy, údržba 8 000
34 istá mzda z dohod o provedení práce - OOV 60 000
35 Da  z dohod  o provedení práce - OOV 10 600
42 Vedení ú tu u S a.s. 7 000
43 Materiál k akcím roku 2007 4 800
44 Služby k akcím roku 2007 320 000

z toho : Školení strojník 90 000
Valná hromada 2006 95 000
Tematické zájezdy 125 000
Jiné 10 000

18 Platby da ov  neuznávané : Ob erstvení p i akcích VV a DR 10 000
VÝDAJE  CELKEM 820 000 K
Pln ní rozpo tu     (+      -) -69 000
P edpokládaný finan ní z statek k 31.12.2007 267 385,05 K

Zpracovala HK VV SZS v R
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          ERPÁNÍ ROZPO TU "Sdružení zimních stadion  v R" k 31. 12.2006

Finan ní z statek k 31.12.2005 K 281 765,18

P ÍJMY Rozpo et 2006 Skute nost 2006
Kód da ového len ní : k 31.12.2006

20 Dotace r zné 20 000 0
26 lenské p ísp vky 262 000 253 800

z toho : Nedoplatky roku  2005 2 000 1 700
                     rok 2006                  260 000 252 100

rok 2007 0 0
23 Tržby za služby 0 0
29 Jiné p íjmy 0 38 510
30 Jiné podnikání 0 0
31 Propagace, služby 9 500 0
32 Akce roku 2006 379 000 467 150

z toho : Školení strojník 140 000 185 200
Valná hromada 2006 150 000 111 450
Tematické zájezdy 80 000 148 800
Jiné  Exkurze TIPSPORT Areéna Liberec                    9 000 21 700

68 Úroky z BÚ u S a.s. 500 2 151

P ÍJMY CELKEM K 671 000 761 611

VÝDAJE Rozpo et 2006 Skute nost
Kód da ového len ní : k 31.12.2006

20 DHM-DNM (drobný hmotný - nehmotný majetek) 8 000 0
21 Nákup materiálu 11 000 7 676
22 Nákup služeb pro SZS 124 000 198 717
23 Energie, paliva 9 000 483
24 Nájemné 45 000 0
25 Cestovné, stravné 40 000 61 009
26 Pronájem výpo etní techniky 9 600 9 600
27 Jiné výdaje (mimo ádné) 30 000 10 553
28 Telefonní poplatky 35 000 19 602
29 Spoje 0 0
30 Poštovné 9 000 6 894
31 Kopírování 5 000 389
32 Opravy, údržba 8 000 3 760
34 istá mzda z dohod o provedení práce - OOV 32 000 40 779
35 Da  z dohod  o provedení práce - OOV 7 400 7 197
42 Vedení ú tu u S a.s. 5 000 6 199
43 Materiál k akcím roku 2006 4 000 0
44 Služby k akcím roku 2006 279 000 319 456

z toho : Školení strojník 58 000 71 155
Valná hromada 2006 140 000 77 599
Tematické zájezdy 76 000 150 705

Pozn. Bez cestovného! Jiné                        Exkurze TIPSPORT Aréna Liberec 5 000 19 997
14 Platby da ov  neuznávané : Reprezentace 0 715
18                                                Ob erstvení p i akcích VV a DR 10 000 13 959

VÝDAJE  CELKEM           K 671 000 706 988
Pln ní rozpo tu      (+      -) + 54 623
Finan ní z statek k 31. 12.2006           K 336 388,05
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1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY 
Valnou hromadu zahájil p. Šeba předseda VV SZS ČR 

–přivítal přítomné a přednesl návrh programu valné 

hromady. Po schválení návrhu programu představil 

sponzory valné hromady: fi rmy  -VM,King Span,Hokej 

sport a poděkoval zástupcům fi rem za sponzorování 

valné hromady.

2. VOLBA  PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA 
-byl schválen návrh na pracovní předsednictvo v 

následujícím  složení :

 ŠEBA  Miloslav        – (ZS KOBRA Praha)

 KUČERA  Stanislav  – (ZS Liberec)

 Cvetler Miloslav Ing. – (VV SZS)

 Řízením valné hromady byl pověřen p. Kučera

      

3. VOLBA  PRACOVNÍCH  KOMISÍ
 -  byly schváleny návrhy na složení komisí a to :

Mandátová komise:      Mana J.  (ZS Brno)

                                            Bartal D.  (ZS Břeclav)

                                            Vebr J.  (ZS Tábor)

Volební komise:             Taubr V. Ing.  (VV SZS)

                                           Píša P.   (ZS Č.Budějovice)

                                           Justová J.  (Náchod)

Návrhová komise:         Hájek M.  (ZS Nikolajka Praha)

                                            Jánský  Z.       (ZS Cheb)

                                            Kaděra L.      (ZS Přerov)

     

4. VÝROČNÍ  ZPRÁVU  o činnosti SZS v ČR za 

předchozí období  přednesl předseda VV SZS  ČR pan 

Miloslav Šeba. Provedl i zhodnocení plnění usnesení 

valné hromady z roku2006, která se konala v Krava-

řích. Celý text viz písemná zpráva.

        

5. ZPRÁVU O HOSPODAŘENÍ SZS v ČR 

za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007 :

přednesl Ing. Miloslav Cvetler. Účastníkům  valné 

hromady byl předložen výsledek hospodaření SZS  v 

ČR za rok 2006.

6. ZPRÁVU DOZORČÍ RADY SZS v ČR
přednesl  její předseda Stanislav Sedláček viz písemná 

zpráva.

7. DISKUSE
Pan Kučera Stanislav  seznámil valnou hromadu s 

programem tématického zájezdu.

Pan Bretl  ing. , vznesl námitky vůči práci technické 

komise VV SZS v ČR.

Pan Šeba Miroslav , seznámil účastníky valné hroma-

dy s  prací VV ČSLH  a přípravou

oslav 100 let výročí hokeje v ČR.

Pan  Hájek  seznámil účastníky valné hromady se 

záměrem využití pasportizace ZS.

8. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ  KOMISE
Zprávu komise přednesl p.Mana – komise konstato-

vala,že valná hromada je usnášeníschopná.

Přítomno 35 zástupců ZS-členů SZS, 16 fi rem a 

podniků a čtyři  individuální členové.

9. ZPRÁVA VOLEBNÍ  KOMISE
Zprávu volební komise přednesl Ing.Taubr .

-přednesl návrh na volbu  členů výkonného výboru 

SZS v ČR na další období

-přednesl návrh na volbu dozorčí rady SZS v ČR

Oba návrhy volební komise byli valnou hromadou 

jednomyslně schváleny

10.  ZPRÁVA  NÁVRHOVÉ KOMISE
Zprávu návrhové komise přednesl M.Hájek

Návrh usnesení valné hromady byl  valnou hromadou 

jednomyslně schválen

11.  VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCŮ PODNIKŮ A 
FIREM JEJICH PREZENTACE:

KING SPAN 
– pan Tošovský a  pan Doležal představili fi rmu a její  

výrobky pro opláštění  a zastřešení  hal .  

SILENSIA WM
 – p.Mazánek  prezentoval výrobu fi rmy, stroje na 

úpravu ledové plochy.

NISASPORT
 – výroba  ukazatelů a hodin pro zimní stadiony.

GRASSO
– Ing. Čermák  prezentoval výroky fi rmy pro chlazení.

HOKEJ SPORT 

– p.KOPP prezentoval výrobky fi rmy, mantinely a 

příslušenství  pro lední hokej.

NESSY
– p.Škrabal-  výroba a instalace turniketů

ROLMONT
 – p.Kuchař ,  opravy a prodej roleb,strojů na úpravu 

ledové plochy.

ČKD CHLAZENÍ CHOCEŇ
 – Dr. Holub prezentace chladících zařízení pro ZS.

ČKD PRAHA DIZ
 – p.Horáček prezentace chlazení pro ZS.

ASPOL – Polsko
 - prezentace výroby plastových trubek a ledových 

ploch.

DEROL
 –p.Horník prezentace výroby a prodeje strojů na 

úpravu ledové plochy.

ASTRO BULDING
– p.Kořínek prezentace výroby

ELMAR GROUP

– p.Kvapil  měření a regulace a využití odpadního 

tepla.

OMNIPAC

– p.Kubín zakrývání ledových ploch.

Na závěr prezentace fi rem - pp. Ing.Taubr (VV SZS) a 

Ing.Čermák (Grasso) upřesnili nejasnosti

v prezentaci fy ASPOL  v používání plastových trubek 

chladiva,včetně energetické

náročnosti a vlivu na životní prostředí.

Miloslav 

Hájek

Zápis z valné hromady ze 16. května 2007
Přítomni: dle preznční listiny

AMBER HOTEL
ČERNIGOV
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1. BERE NA VĚDOMÍ
1/1 Zprávu o činnosti SZS v ČR za rok 2006

1/2  Zprávu dozorčí rady SZS v ČR za rok 2006

     

2.  SCHVALUJE
2/1 Zprávu o hospodaření SZS v ČR a jeho výkonného výboru za rok 2006

2/2 Rozpočet SZS v ČR na rok 2007

2/3 Zprávu mandátové komise

3.  VOLÍ a schavluje :
        na základě zpráv mandátové a volební komise

3/1  výkonný výbor SZS v ČR v tomto složení :

         Miloslav ŠEBA,Stanislav KUČERA,Pavel PÍŠA,Ing.Vladislav TAUBR,

         Ing.Miloslav CVETLER, Miloslav HÁJEK,Josef MANA,Ing.Zbyněk ZEMAN,

        Jan TRUNDA

3/2 dozorčí radu SZS v ČR :

        Stanislav SEDLÁČEK,Zdeněk JÁNSKÝ,David BARTAL

4. UKLÁDÁ
Výkonnému výboru SZS v ČR

4/1 Na základě podkladů od provozovatelů a majitelů zimních stadionů

       zpracovat pasport zimních stadionů v ČR  termín 31.12.2007

4/2 Zajišťovat  pro členy SZS v ČR nejnovější poznatky týkající se technických

        Norem,předpisů a nařízení dotýkajících se oblastí hygieny a životního

        Prostředí a pro další oblasti které jsou provozem zimních stadionů

        ovlivňovány.

4/3 Pokračovat v organizaci a zajišťování  tématických zájezdů pro 

        členy SZS v ČR

 

4/4 ukládá    členům SZS - zimním stadionům, poskytnou výkonnému výboru      

        SZS v ČR podklady pro zpracování pasportizaceZimních stadionů v ČR 

       – termín  31.7.2007

5. ŽÁDÁ
5/1 Majitele  a provozovatele zimních stadionů – nečleny SZS v ČR

       o poskytnutí  pokladů pro ucelené zpracování pasportizace ZS v ČR

5/2 Majitele podniků a fi rem členy SZS v ČR o zvážení podílu na ekonomickém

       zajištění zpracování a zveřejnění pasportizace ZS v ČR.

 Dozorčí rada SZS pracovala v roce 2006-7 ve složení:

SEDLÁČEK Stanislav      - předseda
JÁNSKÝ Zdeněk              - člen DR
BARTAL David                - člen DR
Zpráva dozorčí rady o hospodaření SZS v ČR za rok 2006 byla projednána na zasedání 

VV SZS dne 16.května 2007. Dozorčí rada provedla kontrolu všech vyžádaných a 

předložených dokladů :

- peněžního deníku roku 2006

- příjmových dokladů za rok 2006

- výdajových dokladů za rok 2006

- výpis z účtu u ČS a.s. Praha 7 , běžný účet č.0201488399/0800

- dokladů o dohodách o provedení práce (OOV- ostatní osobní výdaje)

- zprávu o hospodaření SZS za rok 2006 včetně rozpočtu

- kontrola stavu pokladny

Dozorčí rada konstatuje, že předložené doklady mají všechny účetní nále-

žitosti, jsou vedeny přehledně a správně.Finanční prostředky použité v roce 2006 na 

činnost SZS v ČR byly použity v souladu se stanovami a směrnicí o hospodaření SZS a 

dle rozhodnutí Valné hromady SZS ze dne 24. května 2006 konané v Kravařích.

Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě :
1. Schválit Zprávu o činnosti SDZS za rok 2006

2. Schválit Zprávu o hospodaření SZS v ČR za rok 2006

3. Schválit rozpočet SZS v ČR na rok 2007

Sedláček Stanislav – předseda Dozorčí rady SZS v ČR

Usnesení valné hromady SZS v ČR konané dne
17.05. 2007 v Hradci Králové

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

konané dne 17. května 2007 v Hradci Králové
Účast       :  Šeba,Kučera,Ing.Taubr,Ing.Cvertler,Hájek,
     Mana,Píša
Omluveni:  Ing.Zeman,Trunda.

1. Volba předsedy a místopředsedy VV SZS v ČR
 Předsedou VV SZS v ČR byl zvolen  Miloslav ŠEBA, 

 místopředsedou VV SZS v v ČR byl zvolen Stanislav KUČERA

2. Obsazení komisí VV SZS v ČR 
 Technická komise :     předseda    -      P.Píša

                       členové komise: Ing.V.Taubr,J.Trunda

 Organizační komise:  předseda     -      S.Kučera

 členové komise:M.Hájek,J.Mana,Ing.M.Cvetler

 Hospodářská komise: předseda     -     S.Kučera

                       členové komise: Ing.M.Cvetler,Ing.Z.Zeman

3. Dozorčí rada VV SZS v ČR
 Předseda Stanislav Sedláček

 členové: Z. Jánský, D. Bartal

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU



SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE 9

P ipravujeme tematický zájezd  
                                2008 
 
 Již tradi ní zahrani ní tematický zájezd našeho 
 sdružení p ipravujeme v  následujícím roce
 do Švýcarska p es SRN.  Tuto krásnou zemi 
 jsme navštívili již n kolikrát, vždy s velkým 
 úsp chem. Máme však za to, že na mnoha 
 našich stadionech došlo mezi tím k personálním 
 zm nám,  mnozí z Vás v minulosti nem li  v  té 
 dob  as, a kone n  i  ve Švýcarsku dozajista 
 dochází u objekt ,  které nás zajímají ke 
 zm nám a modernizacím. 
Využili jsme tedy nabídky na sponzorování od firmy ZAMBONI, resp. evropského 
manažera pro Evropu pana H. P.Baldingera, který má sídlo práv  ve Švýcarsku 
 
 
 
 
a firmy, která ROLMONT s.r.o., která v eské republice má výhradní zastoupení na 
výrobky firmy ZAMBONI Kanada a ZAMBONI USA, stroj  na úpravu ledových ploch. 
 

 
 

Navštívíme op t sportovní areály a stadiony, opravárenský závod roleb ZuKo ve 
Wetzikonu a jist  nám zbude as i na p írodní krásy Švýcarska. V p edb žném plánu 
máme návšt vu oblasti Interlaken u Jungfrau, „základnu“ v Curychu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubytování plánujeme ve vícel žkových pokojích v hotelích nebo penzionech. Za 
p íplatek zajistíme i jednol žkové pokoje. Doprava op t luxusním zájezdovým 
autokarem, délka zájezdu 4 – 6 dn . P edpokládáme zájezd uskute nit po átkem 
ervna 2008 tak, abychom zastihli již otev ené lanovky a horské pr smyky (v tšinou 

jsou zav eny do 31 5.). Podrobnosti Vám v as zašleme e-mailem. 
 
Vzhledem k omezenému po tu míst, doporu ujeme zaslat p edb žnou 
p ihlášku na sekretariát již nyní. P edpokládaná cena zájezdu 6 500 K  za 
osobu ( lena SZS v R).                                                                                      ® mccv 
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ADRESÁŘ VÝKONNÉHO VÝBORU

Adresá   výkonného  výboru  a dozor í  rady  SZS 
zvoleného dne 17.5.2007 na VH v Hradci králové 

 
P EDSEDA VV 
 
Miloslav Šeba    – ZS Kobra Praha, Mikuleckého 15, 147 00 Praha 4 
                            telefon:241 490 085, fax:241 490 132, mobil: 602 320 778  
                            e-mail: hckobra@hckobra.cz 
                            privat : Dolákova 528, 181 00 Praha 8, tel.:228 552 033  
 
 
MÍSTOP EDSEDA VV 
 
Stanislav Ku era – Tipsportaréna Liberec , Jeronýmova 570/22,460 07 Liberec 7 
                             telefon:488 048 127,úst edna 488 048 112, fax 488 048 160, 
                             mobil : 731 547 885 , e-mail: kucera@tipsportarena.cz 
                             privat: Jasná 543, 460 15 Liberec 15, tel.: 606 561 927    
  
 
P EDSEDA TECHNICKÉ KOMISE 
 
Pavel Píša           - Budvararéna .Bud jovice, F.A.Gerstnera 8/7, 370 01 .Bud jovice 
                            tel./fax.:386 352 186, mobil : 602 648 251 , e-mail: pisap@c-budejovice.cz   
                            Privat :Jana Kolára 7, 370 07 .Bud jovice, tel:386 466 816 
 
Ing.Valdislav Taubr  -  len technické komise 

– podnikatel , Nad lesním divadlem 1113, 142 00 Praha 4 
telefon: 241 492, mobil 603 740 758  , e-mail : taubr@volny.cz 

Jan Trunda     -      len technické komise 
                             -ZS Štenberk , Blahoslavova 15 , 785 01 Štenberk 
                              tel./fax: 585 012 761 , mobil : 603 824 950 , e-mail: hctjstbk@hctjstbk.cz 

 
privat : Uni ovská 87, 785 01  Štenberk  e-mail: trundajan@volny.cz 
 
 

P EDSEDA HOSPODÁ SKÉ KOMISE 
 
Stanislav Ku era – Tipsportaréna Liberec , Jeronýmova 570/22,460 07 Liberec 7 
                             telefon:488 048 127,úst edna 488 048 112, fax 488 048 160, 
                             mobil : 731 574 885 , e-mail: kucera@tipsportarena.cz 
                             privat: Jasná 543, 460 15 Liberec 15, tel.: 606 561 927   
   
Miloslav Cvetler Ing. – len hospodá ské komise 
                             Bubenská 37, 170 00  Praha 7, tel./fax 220 800 842 , mobil : 603 719 116 
                             e-mail : cvetler@centrum.cz , info@szs.cz 
Zbyn k Zeman Ing. – len hospodá ské komise 
                             ZS Ivana Hlinky Litvínov , S.K.Neumana 1598, 436 01 Litvínov 
                             tel./fax  : 476 732 990 , mobil : 605 534 932, e-mail : info@hcltv.cz 
                             privat : K Lou kám 1658, 436 01 Litvínov, e-mail: zeman.sen@seznam.cz 
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P EDSEDA ORGANIZA NÍ KOMISE 
 
Stanislav Ku era - Tipsportaréna Liberec , Jeronýmova 570/22,460 07 Liberec 7 
                             telefon:488 048 127,úst edna 488 048 112, fax 488 048 160, 
                             mobil : 731 547 885 , e-mail: kucera@tipsportarena.cz 
                             privat: Jasná 543, 460 15 Liberec 15, tel.: 606 561 927     
 
Josef Mana          - len organiza ní komise 
                            ZS Brno RONDO , K ídlovická 34, 603 00 Brno  
                            tel.:543 420 046, fax:543 212 352, úst edna : 543 210 266 ,  
                            mobil:604 208 576, e-mail : mana@halarondo.cz 
                            privat : V sídlišti  29, 683 01 Rousínov , tel.: 517 371 610 
Miloslav Cvetler Ing. – len organiza ní  komise 
                            Bubenská 37, 170 00  Praha 7, tel./fax 220 800 842 , mobil : 603 719 116 
                            e-mail : cvetler@centrum.cz , info@szs.cz 
Miloslav  Hájek- len organiza ní komise 
                            ZS Nikolajka  , U Nikolajky 28/2214, 150 00 Praha 5 
                            tel./fax: 251 564 159 ,  mobil : 603 219 715 ,  e-mail:hajek@volny.cz 
                             privat : Werichova 950/9, 152 00 praha 5 . Barndov 
                              
 
P EDSEDA DOZOR Í RADY 
 
Stanislav Sedlá ek –ZS Strakonice , K emelka 512, 386 01 Strakonice 
                                  tel./fax : 383 326 062, mobil : 602 432 128, 
                                  e-mail : starzstrakonice@seznam.cz 
                                  privat : 387 36 Me íchov, o.Strakonice, tel.:383 494 316 
 
Zden k Jánský          - len dozor í rady 
                                 ZS Cheb , Valdštejnova  70 , 350 02 Cheb 
                                 tel ./fax : 654 433 908 ,úst edna 654 432 586, mobil :  731 410 684 
                                 e-mail : zimnistadion@seznam.cz 
                                 privat : Mládežnická 11, 351 01 Františkovy Lázn  
David Bartal             - len dozor í rady 
                                 ZS B eclav , Zámecké nám stí 2 , 690 02 B eclav 
                                 tel./fax: 519 372 405, úst edna : 519 372 165 , mobil : 603 485 054 
                                 e-mail : stadion@bvx.cz 
                                 privat :  Na Trkmance 1 , 690 00 B eclav 
 
 
VEDOUCÍ SEKRETÁ  a len VV 
 
Miloslav Cvetler  Ing.- Bubenská 37, 170 00  Praha 7,  tel./fax 220 800 842 ,  
                                        mobil : 603 719 116 
                                        e-mail : cvetler@centrum.cz , info@szs.cz 

ADRESÁŘ VÝKONNÉHO VÝBORU
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Naše společnost vznikla na podzim roku 

2003 a do října 2007 jsme prodali v Če-

chách a na Slovensku celkem 22 nových 

strojů. Z posledních 16 strojů bylo 13 na 

bateriový pohon WM 2070 Junior Electric. 

Stroj je vybaven elektromotorem na střída-

vý proud o výkonu 23,5 kW, kapacita baterií  

96V-620 A a spotřeba stroje na jednu úpravu 

ledové plochy se pohybuje mezi 25-45 Ah.

V praxi to znamená, že náklady na jed-

nu úpravu plochy jsou méně než po-

loviční oproti  stoji na plynový pohon.

Kapacita baterií bez problémů vyhovuje 

denním požadavkům na úpravu ledové plo-

chy na profesionálním sportovišti (12-18)

Životnost baterií uvádí výrobce 1000mth 

a cena nových je cca 7.000,- EUR. V praxi 

to znamená, že daná investice se vrátí za 

cca 2,5-3,5 roku a do konce životnosti ba-

terií stroj pracuje „zadarmo“. Navíc jsme 

schopni v době odstávky stroje provézt tzv.

desulfataci baterií, která  zajistí po celou 

dobu jejich životnosti maximální kapacitu.

Na rozdíl od strojů se spalovacím moto-

rem nám zcela odpadá starost se sklado-

váním, nákupem a dopravou pohonných 

hmot. Samotné skladování těchto látek 

upravuje příslušný zákon a především 

skladování tlakových nádob s technic-

kým plynem je dosti problematické. 

Další úsporou el. stroje oproti strojům se 

spalovacím motorem, jsou náklady spojené 

se servisem, zakoupením a výměnou pro-

vozních náplní a fi ltrů (motorový olej, ne-

mrznoucí kapalina do chladícího systému, 

palivový fi ltr, olejový fi ltr, vzduchový fi ltr). 

SILESIA WM s.r.o.

ROLBY NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY 
               ………WM 2070Junior…….. 
 

maximální výška stroje p i maximáln  otev ené nádrži na sníh  2,65m 
zp sob pohonu benzín, diesel, plyn, elektrický 
stálý pohon 4x4 
stálá kontrola zásobníku sn hu i p i jeho vyprazd ování 
hoblovací nože vyrobené  ze slitiny oceli a chromu(HSS) s dlouhou 
životností, interval broušení až 300motohodin 
všechny pracovní funkce hydraulické 
motor umíst n   v zadní ásti stroje – bezvadný p ístup 
použití vody o teplot  cca 30ºC 
horizontální šnek digitáln  vyvážen -  1000ot/min 
uložení vertikálního šneka je vyh ívané 
všechny sou ásti které p icházejí do styku  s vodou jsou z nerez materiál  
polom r otá ení 4,5m 
automatický systém regulace otá ek motoru 
teflonový  potah zásobníku na sníh 
bo ní fréza umíst ná  p ed košt tem 
systém mytí ledu 
zásobník na sníh 3,4m³ 
zásobník  na vodu 900-950litr  

 
SILESIA WM s.r.o 

Ke Kamenin  89/12 
711 00, Ostrava - Hrušov 

 

 

Pelhřimov 2003 WM Junior 2070 BA/LPG
Vítkovice  2004  WM Hi Tech 2301 BA/LPG
Cheb  2004  WM Junior 2070 BA
Lenškroun 2005 WM Junior 2070 BA
Kolín 2005 WM Junior 2070 BA/LPG
Zlín 2005 WM Junior 2070 BA/LPG
Valašské Meziříčí  2006 WM Junior 2070 Electric
Košice  2006 WM Junior 2070 Electric
Jaroměř 2006 WM Junior 2070 BA/LPG
Vrchlabí 2006 WM Junior 2070 BA/LPG
Česká Třebová 2006 WM Junior 2070 Electric
Uničov 2006 WM Junior 2070 Electric
Hodonín 2006 WM Junior 2070 Electric
Karlovy Vary 2006 WM Junior 2070 Electric
Ostrov 2006 WM Junior 2070 Electric
Louny 2006 WM Junior 2070 BA/LPG
SAREZA Ostrava Poruba  2006 WM Junior 2070 Electric
Košice 2 2007 WM Junior 2070 Electric
Studénka 2007 WM Junior 2070 Electric
Karviná 2007 WM Junior 2070 Electric
Brno RONDO 2007 WM Junior 2070 Electric
Piešťany 2007 WM Junior 2070 Electric

Reference prodeje nových strojů společnosti Silesia WM s.r.o.
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Vážení kolegové,
v minulém roce jsem se společně s některými z Vás zúčastnil zájezdu pořádaného SZS po zimních stadionech v Německu a Švýcarsku. 

Z prohlédnutých technologií jsem si odnesl některé nové poznatky a nápady na zlepšení, ale zároveň jsem zjistil, že z technologického hlediska jsme v Aréně v Liberci dále, než 

většina navštívených technologických zařízení těchto hal a to především ve využití odpadního tepla. To se spotřebuje nejen pro přímý ohřev technologické vody, ale provozuje se 

i lepšího zhodnocení tohoto tepla pomocí tepelných čerpadel.

Dále bych upozornil na lepší využití primárních zdrojů energií především v kombinované výrobě elektřiny a tepla z kogeneračních jednotek, které mohou posloužit též jako ná-

hradní zdroje elektřiny při výpadku nadřazené sítě. Lepší využití instalovaných technologií je dosaženo pomocí akumulačních nádrží tepla o celkovém objemu 150 000 l. Zde je 

akumulováno teplo, vyrobené v tepelných čerpadel a kogeneračních jednotkách a to umožňuje pokrytí špičkových odběrů elektřiny pro areál i v období sníženého odběru tepla.

 Naše fi rma navrhla a zrealizovala energetické hospodářství Tipsportarény Liberec a i nadále se snaží spolupracovat na projektech rekonstrukcí a též nových projek-

tech zimních stadionů v ČR.

 V současné době bych uvedl projekt energocentra v rekonstruovaném Sportareálu v České Lípě. Je zde navržena kogenerační jednotka Jenbacher JMS 208 (299kWel, 

396kWt), výměníková stanice horká voda - voda jako pološpičkový zdroj tepla s výkonem 2x 600kWt a další technologie, které doplňují energoblok z hlediska funkčnosti. 

Přebytky tepla z areálu z provozu kogenerační jednotky v letním období až do výkonu 400kWt budou dodávány do horkovodní SCZT v České Lípě. Technologie je doplněna i další 

technologií chlazení, a nyní jsme připravili instalaci dalšího šroubového kompresoru pro Arénu Liberec, od projektů až po vizualizaci tohoto technologického celku.

Z projektů před realizací bych uvedl projekt energocentra nové Arény v Karlových Varech, kde jsme navrhli kombinovaný zdroj elektřiny a tepla v podobně kogenerační jednotky 

s elektrickým výkonem 530 kW a tepelným výkonem 640 kW, plynovou kotelnu s výkonem 2,7 MWt, zdrojové rozdělovače tepla a chladu, akumulační nádrže horké vody a další 

moderní technologie, které vedou k minimalizaci provozních nákladů vytápěných (klimatizovaných) objektů.

 Jelikož pro zimní stadion v Liberci – Tipsport Arénu - kde provozujeme energocentrum i dispečink, můžeme za uplynulé roky již vyčíslit úspory dosažené z provozu 

kogenerací (2x Jen-bacher JMS 208) v tomto areálu.

V roce 2005 dosáhly 3,7mil Kč, v roce 2006 již 5,5 mil Kč, odhad pro rok 2007 je úspora cca 6,3 mil Kč a při velmi rychle rostoucích cenách především elektrické energie se bude 

úspora díky instalova-ným zdrojům i nadále zvyšovat.

 Z těchto čísel je patrné, že investice do technologie kombinovaného zdroje elektřiny a tepla, je-li správně navržena, je velmi výhodná. Z čísel z Liberce můžeme 

vyvodit následující závěry – návratnost investice (kogeneračního soustrojí) cca 3 roky, životnost soustrojí cca 9 let do GO – 6 let tedy budou soustrojí již pouze vydělávat. Po 

odečtení nutných provozních investic při provádění plánovaných oprav a servisních činností odhadujeme čistý zisk (po odečtení odpisů) z úspor instalované technolo-gie oproti 

nákupu energií od dodavatelů na cca 38 mil. Kč. Hrubý zisk cca 53 mil. Kč – tedy cca 350% původní investice!!!

 Nutným požadavkem pro maximalizaci úspor je tedy správná výkonová volba, kde se střetávají faktory prvotní investice, provozní využití a ostatní nepřímé náklady 

z dimenze soustrojí vycházející, jako například energetická legislativa.

Naši inženýři mají v tomto směru řadu zkušeností. Z mnoha realizovaných projektů je patrné, že jsou tyto zkušenosti v důsledku velmi dobře využity, proto Vám nabízíme naše 

služby při návrzích Vašich rekonstrukcí, zimních stadionů a sportovních areálů nebo při jejich výstavbě.

Doporučuji též návštěvu našich webových stránek – www.warmnis.cz, kde naleznete další reference a  kontakty.

MEZI ENERGIÍ A VÁMI

Nově osazená kogenerační jednotka JMS 208 – zimní 

stadion Česká Lípa

Nový šroubový kompresor SAB 

163 HR – Aréna Liberec

Dispečerské řízení 

technologie – 

Aréna Liberec

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6
Telefon: +420 485 133 889-890      Fax:+420 485 133 887        E-mail:warmnis@warmnis.cz      WWW.WARMNIS.CZ

Naše fi rma vám nabízí realizace rekonstrukcí energetických 
hospodářství zimních stadionů a sportovišť.Ing. Josef MEDEK

TČ Tipsport arena Liberec Lokální ovládání KJ systémem SAM Redukční plynová řada pro KJ
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Výrobce sendvičových panelů

Akciová společnost Kingspan a.s., součást Kingspan Group plc, si 
vybudovala přední postavení v oblasti konstrukce, výroby a dodávek 
izolačních střešních a stěnových systémů ze sendvičových panelů. 
Přednosti izolačních systémů Kingspan jsou všeobecně uznávány a jsou 
s úspěchem využívány v mnoha oblastech stavebnictví. Naše systémy 
jsou vhodné pro všechny typy halových objektů, jako jsou obchodní 
a distribuční střediska, komerční a průmyslové celky, střediska pro volný 
čas, nemocnice, školy, či zimní stadiony. Z našich referencí lze uvést 
například zimní stadiony v Břeclavi, Hodoníně, Ostrově, Pardubicích, 
Liberci a Vítkovicích.

KINGSPAN a. s.
Vážní 465, 500 03 Hradec Králové, ČR
tel.: +420 495 866 111, infolinka: 800 119 911
e-mail: info@kingspan.cz, www.kingspan.cz

SENDVIČOVÉ PANELY
– to nejlepší pro Váš zimní stadion
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Ploché a šikmé střechy / flat and sloping roofs

11

Firma Kingspan, součást Kingspan
Group plc, si vybudovala přední postavení
v oblasti konstrukce, výroby a dodávek izo-
lačních střešních a stěnových systémů ze
sendvičových panelů ve všech sektorech
mezinárodního stavebního průmyslu. Fir-
ma je zavedena více než 30 let.

Kingspan působí v ČR od roku 1998,
kdy převzal a zmodernizoval továrnu na vý-
robu sendvičových panelů v Hradci Králo-
vé, která je centrálním výrobním místem
pro střední a západní Evropu. Zabývá se
výrobou a následným prodejem střešních
a stěnových panelů s PUR, FIREsafe PIR a
minerální vlnou, vhodných pro projekty
obchodních a distribučních středisek, ko-
merčních a průmyslových celků, středisek
pro volný čas, nemocnic, škol a dalších,
zejména halových objektů.

Kingspan získal v konkurenci výrobců a
dodavatelů sendvičových izolačních panelů
dominantní postavení a v současnosti je
největším výrobcem v ČR i v Evropě. King-
span ovládá téměř polovinu tuzemského
trhu.

Vlastnosti sendvičových panelů

Sendvičový pláš� z panelů Kingspan se
skládá z jednoho průmyslově vyráběného
prvku, který je jednoduchým způsobem
ukotven k nosné konstrukci budovy. Použi-
tí pouze jednoho prvku minimalizuje mož-
nost výskytu montážních vad. Tato výhoda
se zejména projeví v porovnání se sklá-
daným pláštěm, který je kompletován na
stavbě ze 4 až 5 prvků, a možnost montáž-
ních vad je proto mnohem vyšší. U skláda-
ných pláš�ů navíc některé studie prokázaly
možnost výskytu meziprostorového kon-
denzátu (tepelné mosty, vliv nočního sálá-
ní, nedostatečné tlouš�ky tepelné izolace

apod.). To má vliv na zhoršení tepelně izo-
lačních vlastností izolace, a tedy i celého
skládaného pláště. V případě těchto pláš�ů
se nekvalitní provedení u vnitřních vrstev
po uzavření systému navíc obtížně proka-
zuje. 

Opláštění Kingspan umožňuje oproti
tomu nejen snížit náklady na vytápění a vě-
trání objektu, ale díky testy prověřované
trvanlivosti prodlužuje i životnost celého
systému. 

Požární odolnost 

Chování izolačních střešních a stěno-
vých panelů Kingspan za požáru jsou po-
dobné jako u jiných požárně odolných sta-
vebních materiálů. S ohledem na současné
požární předpisy a potřebu zabudovat do
konstrukce pasivní požární ochranu, patří
izolační PUR / FIREsafe PIR panelové sys-
témy a panely s minerální vlnou mezi nej-
bezpečnější ověřené stavební metody. Pa-
nely Kingspan mají certifikaci na požární
odolnost v závislosti na typu, použité tepel-
né izolaci a tlouš�ce panelu, a to pro ob-
vodové i střešní pláště. 

Materiálová specifikace 

Ocel, která spojuje vhodné mechanické
vlastnosti (pružnost, životnost, poměr pev-
nosti k hmotnosti), je ideálním materiálem
pro krycí vrstvy kontinuálně vyráběných
sendvičových izolačních panelů.

Základní materiál pro výrobu lakova-
ných plechů je ošetřen antikorozní povr-
chovou úpravou, a to bu	 oboustranným
žárově pozinkovaným povlakem nebo
povrchovou úpravou Galvalloy.

Izolační jádro je tvořeno bu	 tuhou
polyuretanovou pěnou s uzavřenými buň-
kami, která je zdravotně nezávadná a neob-
sahuje CFC/HCFC (tvrdé a měkké freony) a
patří mezi tepelné izolace s nejnižším sou-
činitelem tepelné vodivosti, nebo minerální
vlnou o vysoké specifické hmotnosti, ideál-
ním výrobkem pro aplikace vyžadující
vyšší požární odolnost. 

Střešní panely Kingspan 

Střešní izolační sendvičové panely
firmy Kingspan jsou vhodné pro všechny
typy budov, a� už se spádovou či plochou
střechou. Pro spádové střechy jsou k dis-
pozici 3 typy panelů s polyuretanovou
pěnou (nejužívanější KS1000 RW, panel
pro rekonstrukce KS1000 SX a unikátní
sendvičový panel ve tvaru tašky KS1000
RT) a panel KS1000 FF s výplní s minerál-
ní vlnou, pro objekty s požadavkem na vět-
ší požární odolnost. Pro ploché střechy vy-
vinul Kingspan 2 typy panelů s polyureta-
novou pěnou (KS1000 SM s membránou
na exteriéru a novinku, panel KS1000 XD
pro střechy s větším rozponem) a taktéž
panel s minerální vlnou KS1000 RM s větší
požární odolností.

Příslušenství 

Oddělení příslušenství Kingspan vyrábí
širokou řadu prvků, které se mohou vý-
znamně podílet na zvýraznění architekto-
nických rysů budovy. 

Široký sortiment příslušenství obsahu-
je systémy podokapních, prefabrikovaných
zateplených mezistřešních a zaatikových
žlabů, prefabrikovaných rohů určených pro
fasádní systémy, střešní prosvětlovací pa-
nely, širokou řadu typizovaných i atypic-
kých lemovacích prvků a dalších kompo-
nentů k úspěšnému dokončení stavby.
Veškeré prvky příslušenství vhodně dopl-
ňují střešní a stěnové panelové systémy a
spolu nabízejí celkově komplexní řešení
opláštění budov.

Služby zákazníkům

Za více než 30 let Kingspan získal
značné odborné znalosti a rozsáhlé zkuše-
nosti s navrhováním opláštění pro nejrůz-
nější stavby a s jejich praktickým prová-
děním, což umožňuje nabízet pro veškeré
projekty nejlepší praktická stavební řešení
založená na prověřených konstrukčních
prvcích v kombinaci s hospodárnými sta-
vebními postupy.

Poskytuje komplexní technické pora-
denské služby pro investory, architekty,
projektanty, obchodní pracovníky a doda-
vatele stavebních a montážních prací, to
vše při volbě nejvhodnějších materiálů,
konstrukčních řešení, specifikaci rozsahu
dodávky a dalších služeb.

�����

Izolační střešní a stěnové systémy opláštění budov
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Firma Kingspan – jako součást Kingspan Group plc, si 
vybudovala přední postavení v oblasti konstrukce, výroby a dodávek 
izolačních střešních a stěnových systémů ze sendvičových panelů 
ve všech sektorech mezinárodního stavebního průmyslu. Firma je 
zavedena více než 30 let.
Kingspan působí v ČR od roku 1998, kdy převzal a zmodernizoval 
továrnu na výrobu sendvičových panelů v Hradci Králové, která je 
centrálním výrobním místem pro střední a západní Evropu. Zabývá 
se výrobou a následným prodejem střešních a stěnových panelů s PUR, FIREsafe™ PIR a minerální vlnou, vhodných pro projekty 
obchodních a distribučních středisek, komerčních a průmyslových celků, středisek pro volný čas, nemocnic, škol a dalších, zejména 
halových objektů.
Kingspan získal v konkurenci výrobců a dovozců sendvičových izolačních panelů dominantní postavení a v současnosti je největším výrobcem v ČR. Kingspan ovládá téměř 

polovinu tuzemského trhu (tržní podíl v ČR v průběhu roku 2007 činí 49%).

Vlastnosti sendvičových panelů
Sendvičový plášť z panelů Kingspan se skládá z jednoho průmyslově vyráběného prvku, který je jednoduchým způsobem ukotven k nosné konstrukci budovy. Použití pouze 

jednoho prvku minimalizuje možnost výskytu montážních vad. Tato výhoda se zejména projeví v porovnání se skládaným pláštěm, který je kompletován na stavbě ze 4 až 5 

prvků a možnost montážních vad je proto mnohem vyšší. U skládaných plášťů navíc některé studie prokázaly možnost výskytu meziprostorového kondenzátu (tepelné mosty, 

vliv nočního sálání, nedostatečné tloušťky tepelné izolace apod.). To má vliv na zhoršení tepelně izolačních vlastností izolace, a tedy i celého skládaného pláště. V případě těchto 

plášťů se nekvalitní provedení u vnitřních vrstev po uzavření systému navíc obtížně prokazuje. 

Opláštění Kingspan umožňuje oproti tomu nejen snížit náklady na vytápění a větrání objektu, ale díky testy prověřované trvanlivosti prodlužuje i životnost celého systému. 

Požární odolnost 
Chování izolačních střešních a stěnových panelů Kingspan za požáru jsou podobné jako u jiných požárně odolných stavebních materiálů. S ohledem na současné požární před-

pisy a potřebu zabudovat do konstrukce pasivní požární ochranu, patří izolační PUR / FIREsafe™ PIR panelové systémy a panely s minerální vlnou mezi nejbezpečnější ověřené 

stavební metody. Panely Kingspan mají certifi kaci na požární odolnost v závislosti na typu, použité tepelné izolaci a tloušťce panelu a to jak pro obvodové tak i střešní pláště. 

Materiálová specifi kace 
Ocel, která spojuje vhodné mechanické vlastnosti (pružnost, životnost, poměr pevnosti k hmotnosti), je ideálním materiálem pro krycí vrstvy kontinuálně vyráběných sendvičo-

vých izolačních panelů.

Základní materiál pro výrobu lakovaných plechů je ošetřen antikorozní povrchovou úpravou, a to buď oboustranným žárově pozinkovaným povlakem nebo povrchovou úpravou 

Galvalloy.

Izolační jádro je tvořeno buď tuhou polyuretanovou pěnou s uzavřenými buňkami, která je zdravotně nezávadná a neobsahuje CFC/HCFC (tvrdé a měkké freony) a patří mezi 

tepelné izolace s nejnižším součinitelem tepelné vodivosti nebo minerální vlnou o vysoké specifi cké hmotnosti, ideálním výrobkem pro aplikace vyžadující vyšší požární 

odolnost. 

Střešní panely
Střešní izolační sendvičové panely fi rmy Kingspan jsou vhodné pro všechny typy budov, ať už se spádovou či plochou střechou. Pro spádové střechy jsou k dispozici 3 typy panelů 

s polyuretanovou pěnou (nejužívanější KS1000 RW, panel pro rekonstrukce KS1000 SX a sendvičový panel ve tvaru tašky KS1000 RT) a panel KS1000 FF s výplní s minerální 

vlnou, pro objekty s požadavkem na větší požární odolnost. Pro ploché střechy vyvinul Kingspan 2 typy panelů s polyuretanovou pěnou (KS1000 SM s membránou na exteriéru a 

novinku, panel KS1000 XD pro střechy s větším rozponem) a taktéž panel s minerální vlnou KS1000 RM s větší požární odolností.

Příslušenství 
Oddělení příslušenství Kingspan vyrábí širokou řadu prvků, které se mohou významně podílet na zvýraznění architektonických rysů budovy. Veškeré prvky příslušenství vhodně 

doplňují střešní a stěnové panelové systémy a spolu nabízejí celkově komplexní řešení opláštění budov.

Široký sortiment příslušenství obsahuje systémy podokapních, prefabrikovaných zateplených mezistřešních a zaatikových žlabů, prefabrikovaných rohů určených pro fasádní 

systémy, střešní prosvětlovací panely, širokou řadu typizovaných i atypických lemovacích prvků a dalších komponentů k úspěšnému dokončení stavby. 

Služby zákazníkům
Za více než 30 let Kingspan získal značné odborné znalosti a rozsáhlé zkušenosti s navrhováním opláštění pro nejrůznější stavby a s jejich praktickým prováděním, což umožňuje 

nabízet pro veškeré projekty nejlepší praktická stavební řešení založená na prověřených konstrukčních prvcích v kombinaci s hospodárnými stavebními postupy.

Kingspan poskytuje komplexní technické poradenské služby pro investory, architekty, projektanty, obchodní pracovníky a dodavatele stavebních a montážních prací, to vše při 

volbě nejvhodnějších materiálů, konstrukčních řešení, specifi kaci rozsahu dodávky a dalších služeb.

Regionální tým obchodních manažerů poskytuje služby a podporu celé zákaznické základně Kingspan. Řízení průběhu zakázek a harmonogramy dodávek jsou koordinovány 

prostřednictvím oddělení služeb zákazníkům.

Izolační střešní a stěnové systémy opláštění budov
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Regulace  výkonu  a  úspora  elektrické  energie 
    se  za ízením  od  firmy 

ERAM spol s.r.o. 
   Školní 562  411 08  Št tí 

eská republika 
 
Kontakt na výrobní závod : 
 
Tel:     +420 416 812 672               e-mail:  eramcz@eramcz.eu 
Fax:    +420 416 813 377                   www.eramcz.eu  
GSM: +420 602 252 688 

 
                    Ampér 2007 
 
 
Technická data regulátoru výkonu  a stabilizátoru 
 
ERS – regulátor pro osv tlení  , ERM –  regulátor pro motory a neto ivé stroje 
Proudové zatížení  je dle typu regulátoru tj. od 3x40 A   do 3 x 900 A  ve fázi  

Regulátor pracuje na principu regulace nap tí a proudu v silnoproudém obvodu. Zapojení toroidních transformátor , které pracují se 
zp tnou vazbou a charakteristikou s kompenza ními ú inky v každé fázi, je chrán no mezinárodním patentem. Každé za ízení p ipojené 
k regulátoru se chová v proudovém obvodu jako odporová zát ž a na základ  daného zapojení má menší spot ebu elektrické energie ( takzvan  
kompenzuje bez použití kondenzátoru cca od 0,6– 0,98 cosf ). Zapojení je možné nastavovat jako regula ní pro osv tlení, nebo stabiliza ní  
(motorové)  pro neto ivé a to ivé stroje. Vlastní regulací lze dosáhnout ve sv telné síti až 40% úspory a u to ivých stroj   až do 10% úspory, za 
p edpokladu že je za ízení v dobrém technickém stavu. Regulátor lze nastavit v rozsahu od 165 V do 255 V na výstupu, s omezením 
nastavitelného proudu do maximální hodnoty daného typu regulátoru. Je vhodné pro regulaci technického maxima v daném proudovém obvodu 
bez nutnosti odpojení a vypnutí obvodu. P epínání se provádí ve velmi krátkém ase s minimální odchylkou na daném nap tí a tím šet í sv telné 
zdroje od nap ových špi ek. Dochází tak výraznému prodloužení životnosti sv telných zdroj . Regulátory jsou ízeny mikroprocesorovou 
jednotkou, která stále informuje a kontroluje funk nost za ízení. Ovládání regulátoru je možné prost edním EPS a EPS-L zapojeného do místní 
sít , nebo dálkov  prost ednictvím GSM brány. Je možné také ízení luxmetrem na základ  sv telného toku v daném prostoru .  

Snímané hodnoty: nap tí, proud, cosf, asovou konstantu, po et provozních hodin, množství spot ebované energie atd. . Samotný 
regulátor vykazuje minimální ztráty a má velmi rychlé spínací ú inky regulace. Provozováním regulátoru nevznikají žádné rušivé vlivy, protože 
v silnoproudém obvodu nepracuje s žádnými polovodi ovými prvky. Za ízení pracuje také jako samostatný spínací bod, je vhodné zejména pro 
ve ejné osv tlení, montážní a výrobní haly, velkosklady, logistická centra, stadiony,hypermarkety, atd. Za ízení je zabudováno v rozvad i 
s krytím IP 65 ve variantách provedení plech, plast, nerez. Regulátor se zapojuje do obvodu s p íslušným za ízením , bez zvláštního zásahu daného 
elekrt. rozvodu . ídící jednotka regulátoru má za úkol sledování chodu výkonové ásti a na základ  nastavených parametr  zajiš ovat spínání 
regulace, doregulování odchylky výstupního nap tí , nebo na požadovanou úrove  sv telného toku ( lux  ) a hlídání vstupního proudu regulátoru 
tak, aby nedošlo k jeho p etížení. P i p etížení je aktivován bypass, tj. regulátor je p eklenut bez rozpojení obvodu , aby se zabránilo poškození 
výkonové ásti. Je-li nastaven režim hlídání proudového maxima, pak má za úkol udržet vstupní proud tak, že nebude  p ekro en jeho limit. 
V p ípad  jeho p ekro ení, je provád no snížení výstupního výkonu až do okamžiku, kdy je vstupní proud nižší než povolené maximum. 
V základním provedení je možno nastavit spínání a vypínání regulátoru požadované regulace v deseti krocích v pr b hu dne. V rozší eném 
provedení pak lze provád t ízení spínání regulátoru z externí databáze po síti ethernet  p ípadn   GSM a zárove  i pomocí instalovaného luxmetru.
Všechny pot ebné parametry jsou dostupné z klávesnice, nebo PC  a lze je editovat i v pr b hu regulace aniž by došlo k p erušení chodu.  

  
SSaammoozz eejjmm   mmáá  nnáášš  nnáávvrrhh  ddaallššíí  pp eeddnnoossttii  vv  úússppoo ee,,  kktteerréé  ssee  pprroommííttnnoouu  ddoo  nnáávvrraattnnoossttii  zzaa íízzeenníí..  ZZeejjmméénnaa  vv  pprrooddlloouužžeenníí  žžiivvoottnnoossttii  VVaaššeehhoo  

zzaa íízzeenníí,,  nneebboo   žžiivvoottnnoosstt  ssvv tteellnnýýcchh  zzddrroojj   zzáávviissíí  nnaa  rryycchhlloossttii  pp eeppíínnáánníí  aa  vvzzrr sstteemm  ššppii kkoovvééhhoo  pp eepp ttíí..  SStteejjnn   jjee  ttoommuu  ss  žžiivvoottnnoossttíí  ddaallššííhhoo  
pp íísslluuššeennssttvvíí,,  vvyybbaavveenníí  aa  rroozzvvoodd   ..  ZZáákkllaaddnníímm  pp eeddppookkllaaddeemm  pprroo  iinnssttaallaaccii  aa  mmaaxxiimmáállnníí  vvyyuužžiittíí  zzaa íízzeenníí  jjee  vvyyhhoovvuujjííccíí  ssttaavv  kkaabbeelloovvýýcchh  rroozzvvoodd   aa  
ddoobbrrýý  ssttaavv  ssvv tteellnnýýcchh  zzddrroojj   ..  NNaa  zzaa íízzeenníí  jjssoouu  ppoosskkyyttoovváánnyy  ggaarraannccee  aa  jjee  ááddnn   zzaajjiišštt nn  sseerrvviiss..    

  
UUrr iitt   VVááss    nnaappaaddáá  ddaallššíí  aaddaa  kkllaadd   ,,  pprroo   pprráávv   uu  VVááss  vvyyuužžíítt  tteennttoo  ssyyssttéémm  úússppoorryy  eelleekkttrriicckkéé  eenneerrggiiee  vv  ddaannéé  oobbllaassttii  ..  PPookkuudd  mmááttee  zzáájjeemm  oo  

úússppoorruu  eelleekkttrriicckkéé  eenneerrggiiee,,  kkoonnttaakkttuujjttee  nnaaššee  oobbcchhooddnníí  oodddd lleenníí..  NNaavvššttíívvíímmee  vvááss  aa  vvyypprraaccuujjeemmee  vváámm  nnáávvrrhh  tteecchhnniicckkééhhoo  eeššeenníí  pp íímmoo  pprroo  vvaaššee  
ppoott eebbyy  ..  

PPooddrroobbnn jjššíí  iinnffoorrmmaaccee  nnaajjddeettee  nnaa  nnaaššiicchh  wwwwww  ssttrráánnkkáácchh          ((  wwwwww..eerraammcczz..eeuu  ))    ,,      nneebboo  jjee  mmoožžnnéé  zzaavvoollaatt    nnaa    nnaaššii  tteecchhnniicckkoouu  ppoommoocc    
mmoobb..  660022  225522  668888  ..                                          

              
 
   
 

                               Za  spole nost ERAM spol s.r.o. 
                           generální  editel spole nosti 
                      Jaroslav Foglar 
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V Pardubicích se konečně fanouškové ledního ho-

keje dočkali když dne 16.října se hrál  první  zá-

pas  na domácí půdě v této sezóně.Proč až nyní ?.

Pardubická hokejová hala prošla do této doby částečnou 

rekonstrukcí, která měla za cíl zvýšit kapacitu stadionu o 

900 míst a rozšířit počet SKY boxů, ale hlavně se z ní sta-

la multifunkční hala, která může opět hostit baskebal, 

motokros i koncerty.Proto musela hala být vybavena  

také  novým a výkonnějším audiosystémem a akus-

tickými podhledy pro zvýšení kvality akustiky v hale.

Tedy další hokejová hala  v Česku, která má ka-

pacitu přes 10 tisíc diváků , přesně se nyní 

do  pardubické ČEZ Arény vejde 10.194 diváků.

Přestože ještě někde chybí omítky a nefungují všech-

ny vchody a v nových sky-boxech nejsou všude 

koberce a nefungují zatím i nové bufety, přes toto 

všechno se podařilo v Pardubicích otevřít ĆEZ aré-

nu na první domácí zápas v této sezóně již 16.října. 

Rozhodnutí uvést arénu do provozu již nyní i když není 

rekonstrukce úplně dokončena, padlo  proto aby ales-

poň posledních  16 zápasů sehráli Pardubičtí hokejisté 

doma a ne v Chrudimi  kde doposud hráli domácí zápasy.

Celá rekonsrukce, která bude úplně dokonče-

na do konce roku bude stát 132 milionů korun.

I po rekonstrukci pardubické ČEZ Arény nemá 

Sazka Aréna v Česku konkurenci s kapaci-

tou téměř 18.000 diváků a se zázemím, kte-

ré možná bude v příštím roce  hosti zápas  NHL.

Sazka Aréna byla otevřena  v roce 2004 těsně před 

mistrovstvím světa. A je dosud nejmodernější více 

účelová hala nejen  v Česku , ale také v celé Evropě.

Druhá dle  kapacity diváků, kteří mohou sledovat hokej 

je Hala Sparty Praha , která pojme 12.950 míst k sezení.

Další Hokejová hala s kapacitou pod 10 tisíc diváků , přes-

ně 9.800 je  Palác kultury a sportu v Ostravě s 16 sky-boxy, 

která prošlá v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí.

 Nová  moderní multifunkční Aréna v Česku – Tip-

sortaréna Liberec, byla postavena v roce 2006 v 

Liberci s kapacitou na hokejové utkání 7.250 míst 

a pro koncerty až 9.000 diváků a  48 sky-boxy.

 Budějovická Budvararéna  po modernizaci,která byla 

dokončena v roce 2002 .Zde  byla postavena i nová tré-

ninková hala .Celková kapacita 

Budvararény  je 6.550 diváků.

Další moderní aréna se staví 

v Karlových Varech a má být 

dokončena v příštím roce 

a její kapacita má být přes 

6.000 diváků  včetně 20 ti sky 

boxů.Součástí této nové aré-

ny má být i krytý bazén a sa-

mozřejmě i tréninková hala.

Zájem o výstavbu nové multi-

funkční haly mají i na Kladně. 

V současné době se re-

konstruuje i Sportovní 

areál v České lípě, který 

zahrnuje hokejovou halu 

a plavecký bazén.Má být dokončen do konce roku

Vzhledem k tomu, že v České republice je v současné 

době  149 krytých hokejových stadionů  včetně extrali-

gových z nichž  většina je  ve špatném stavu, můžeme  

snad konstatovat, že se  v Česku pomalu  bude blýskat 

na lepší časy. Doufejme tedy ,že nových  hokejový hal 

bude neustále přibývat  a že se bude zvyšovat komfort 

a jejich vybavení , což si přejí  nejen hokejisté ale jejich 

fanoušci a také ostatní návštěvníci multifunkčních hal.

Kučera Stanislav – předseda organizační komise

Česko má již třetí halu pro 10 tisíc diváků

 

Firma ROLMONT s.r.o. 
nabízí nové stroje na úpravu ledové plochy 

 
 
    

              552 ELECTRIC    (USA) 
              520 BA/LPG          (KANADA) 

      POWER EDGER 10,5 HP (o ezáva ka) 
k dodání IHNED! 

 
  272 769 065, 603 719 116, 601 236 960, 602 236 960, 220 800 842 

FAX: 272 768 912, 220 800 842,  e-mail: cvetler@centrum.cz,  rolmont@rolmont.cz, 
kuchar@rolmont.cz 

TRENINKOVÉ HOKEJOVÉ DRESY 

PRODEJ :
TRENINKOVÉ HOKEJOVÉ DRESY
Velikost XL - 180.- Kč
Velikost L -    175.- Kč
Velikost M  - 165.- Kč
Velikost S  -  155.- Kč
Při větším odběru cena dohodou možná .
Barvy : modrá, zelená, červená, černá, žlutá
KONTAKT:
Agentura KUSTA, Jasná 543, 460 15, LIBEREC 15,
telefon 731 547 885, e-mail: kusta@seznam.cz

Nabídka služeb pro zimní stadiony:
- zpracování provozních řádů,
- plánů revizí, oprav, dozoru a. p.
- provedení revizí strojoven
- provedení revizí tlakových nádob
- provedení revizí elektro
- konzultace a. p.
Požadavky adresujte: 
Josef M a n a telefon: 517 371 610, 604 208 576
V sídlišti 29      693 01 Rousínov
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Den 1.  - odjezd z ČR   21.5

Den 2.  – Düselldorf , ISS aréna , Leuven,  ZS Chris 

Ice Hockey, Brusel EU

Den 3.  – přejezd z Francie do Anglie , London 

Aréna , Milenium Dom

Den 4. -  London , Milenimu Dome , Streatham   

Ice Arena 

Den 5.. -  London Guilford  Sportovní areál 

Spectrum

Den 6. – Přejezd z Anglie do Francie  ,Amiens  

Coliseum sportovní areál

Den 7.– odejz z Francie do Něměcka , Hockenhe-

im Ring, Neckarsulm Aquqtool

Den 8.  – Příjezd do ČR

Služební cesta byla uskutečněna ve spolupráci se 

SZS ČR ve dnech 21.5 – 27.5.2007

Cílem  služební cesty bylo seznámení s novými spor-

tovními areály a ZS pro získání nových zkušeností s 

provozem a řízením těchto zařízení.

Düsseldorf  ISS Aréna.

Zde nás uvítala vedoucí programového odd. paní Lu-

cie Papez. V této hale hraje  profesionální hokejový 

klub Metro Stars Düsseldorf .Stará hokejová hala, 

která stojí poblíž centra již nevyhovovala potřebám 

tohoto týmu a tak bylo rozhodnuto o výstavbě  nové 

multifunkční haly na okraji města poblíž dálnice. 

Výstavba haly začla v roce 2005 a dokončena byla 

po 17 měsících . Slavnostně otevřena byla 2.9. 

2006  Její výstavba přišla na 52 mil Euro a ostatní 

úpravy okolí a sanace stály dalších 20 mil. Euro. Halu 

postavila pro město stavební společnost

IDR AG. Düsseldorf  a její provoz zajišťuje společnost 

ISS GmBh Düsseldorf, která provozuje další spor-

tovní areály jako na úpř.: jako LTU Aréna (kopaná, 

americký fotbal ) Philips Aréna atd. 

ISS Aréna zabírá plochu 42.800 m2, hrací plocha 

má rozměr 60x 30 m, světlost haly je 16 m a vlastní 

výška haly od ledové plochy je 24 m.kapacita haly 

na hokejová utkání je 13.400 diváků.Část spodních 

tribun jsou zasouvací, takže lze základní prostor 

haly podstatně rozšířit cca o 10 m na každé straně.

Mantinely jsou rozebíratelné , ochranná skla jsou 

bez sloupků dodávka od fy Raita – Finsko.

Pro kulturní a jiné sportovní akce (sálové sporty)  se 

led. plocha  zakrývá izolační palubovou podlahou s 

nosností až 15 tun. Intenzita osvětlení pro hokejové 

utkání a koncerty je 1.400 LX, pro treninky 1.000 LX. 

Chladící výkon strojovny chlazení je 1,8 MW a pro 

klimatizaci je instalováno dalších 500 kW chladícího 

výkonu.

Strojovna chlazení je osazena 3 pístovými kompre-

sory od fy Sabroe.Jedná se o destiválcové stroje, 

chladící systém je nepřímý a jeho automatický 

provoz zajišťuje nadřazený řídící systém od fy INTEC.

Podloží ledové plochy je vyhřívané a led plocha se 

chladí až do -11°C, nebo dle potřeby.V primérním 

okruhu chlazení je 400 kg NH3.Na sekundérní straně 

je glykol.

Pro kondenzační stranu a klimatizaci jsou na střeše 

umístěny dvě chladící věže.Úpravu ledu zajišťují dva 

stroje od fy Zamboni s pohonem na LPG.Zajímavostí 

je skutečnost, že úpravy ledu pro hokejová utkání 

provádějí pracovníci ze staré haly a v ostatním čase 

provádějí úpravu ledu v aréně místní pracovníci.

Ledová plocha trubkovnice je rozdělena do více 

sektorů, které lze provozovat – chladit nezávisle na 

sobě ( používají to např. při lední revue ).

Místní profesionální  hokejový klub hraje v této hale 

pouze mistrovská utkání s průměrnou návštěvností  

cca 8.500 diváků na zápas.Tréninky mají na staré 

hokejové hale v centru města. Tam rovněž trénují a 

hrají ostatní kluby.Vstupné na hokejové utkání je 10 

až 38 Euro, nájem haly na utkání stojí hokejový tým 

15.000 Euro .Vstupní prostory připomínají  vstupní 

prostory Sazka arény, ale střídmě a jednoduše  

vybavené .Zvláštností jsou také klasické kontroly 

vstupenek bez použití turniketu nebo čteček.Byli 

jsme informováni, že se připravuje  

nový  automatický systém na kontrolu a rezervaci 

vstupenek.Vedle ISS Domu je vybudován vícepod-

lažní parkovací dům, který postavila soukromá fi rma 

a ta ho také provozuje pro potřeby ISS Arény.

Leuven Zimní stadion 
Hala CHRIS ICE HOCKEY

Tato hala byla postavena v roce 1981 a je provozová-

na soukromou společností IGML bez státních dotací.

Hala slouží hlavně pro hokej, krasobruslení a veřejné 

bruslení. V provozu je 11,5 měsíce za rok.Provoz je 

dotován z výnosů restaurace , posilovny a obchodu 

se sportovními potřebami.Pro veřejné bruslení je v 

půjčovně bruslí připraveno 1.300 párů bruslí.

Půjčovné činí 3 Eura/ hod.Vstupné včetně poplatku 

za vapůjčení bruslí je 7,5 Eura/ hod.

V půjčovně je též možné si vypůjčit hokejovou 

výzbroj.

Strojovna chlazení je osazena 3 kompresory fy York 

s výkopnem 2 x 55 kW a 1 x 37 kW.Chlazení je přímé 

s NH3 s obsahem 5.000 kg.Strojovna chlazení k 

našemu údivu slouží též jako sklad pro sportovní 

prodejnu.Odpařovací kondezátor je od fy Baltomore.

Konstrukce střechy je dřevěná z lepených nosní-

ků,odvhlčení je řešeno pomocí přenosných mobil-

ních adpsorčních odvlhčovacích jednotek , které jek 

bylo vydět je kapacitně nedostačující.Hlediště v hale 

je pro 200 diváků.

V současnosti využívá tuto sportovní halu široká 

veřejnost s okolí i  z aglomerace města Bruselu, 

které je vzdáleno cca 20 km.

Vzhledem k dobrým výsledkům v hospodaření se 

společnost provozující tuto halu rozhodla vybudovat 

do 5 ti let modernější stadion.při použití standartní-

ho projektu se počítá s investicí 3-4 mil Euro.

Tématický zájezd SZS v ČR 2007 
NĚMECKO, BELGIE, ANGLIE, FRANCIE ve dnech 21.5. až  27. 5 
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Brusel – Evropský parlament

Brusel je hlavní město Belgie se 140.000 obyvateli a leží 

téměř v třímilionové aglomeraci.

Navštívili jsme Evropský parlament v kterém nás prová-

zel p. Hadroušek pracovník MZ.

Po prohlídce jednací místnosti , kde parlament zasedá, 

jsme byli seznámeni se strukturou parlamentu s jeho 

složením a způsobem práce nejvyššího orgánu Evrop-

ského společenství  jehož je ČR členem a to v zasedací 

místnosti komisí (kde probíhají   jednání parlamentu ) 

pomocí videozáznamu a výkladu průvodce.

Po přijetí Bulharska a Rumunska má nyní parlament 785 

poslanců z 25 států Evropy.

V současné době probíhají přístupové rozhovory s 

Makedonií , Chorvatskem a Tureckem. 

V zhledem k tomu, že každý poslanec má právo před-

nášet své příspěvky v mateřském jazyce funguje v EP 

23 překladatelských center.Svoji přítomnost na jednání 

EP musí poslanci potvrdit při příchodu a odchodu svým 

podpisem do prezenční listiny.Své připomínky prezentují 

poslanci za svého místa a jejich délka je omezena na 1 

minutu!!

Systémy hlasování jsou různé  a jejich způsob  je předem 

dohadován na předsednictvu.

Přihlášky do diskuse jsou podávány předsedovi zasedání 

v písemné formě.)

Nad jednací síní s poslaneckými křesly jsou v  prvním 

patře umístěny 3 tribuny pro diváky a další 2 tribuny pro 

tisk a hosty .Zasedání EU probíhá střídavě v Bruselu  - 6 

zasedání a ve Štrasburku – 12 zasedání za rok.Parla-

mentní fóra pak probíhají na různých místech v Evropě.

Sekretariát sídlí v Lucembursku, předsedou EP je v sou-

časné době Hans Pier. EU má zákonodárnou, kontrolní 

a rozpočtovou pravomoc a rozhoduje též o případné 

rozšíření EU.

Evropská komise – jejímž předsedou je Jose Emanouel 

Durao Barosso , má legislativní inciativu a tvoří ji 27 

komisařů.

Rada evropské unie – je tvořena ministry jednotlivých 

resortů členských států a má společně s parlamentem 

legislativní pravomoci.Je hlavním  a rozhodujícím 

orgánem EU.

Návrhy do parlamentu předkládá Evropská komise.

ČR má v současné době v EP 24 poslanců, jejichž počet 

bude v následujícím období do roku 2009 zredukován 

na 22 .

Všichni poslanci v EP jsou rozděleni do 7 stran : Evropská 

lidová strana, 

Evropská socialistická strana, Zelení, Levice, Nezávislí  a 

Ostatní.

Londýn - London

London Aréna  - umístěná v oblasti Dock Lands v součas-

né době  byla již zbourána přestože byla otevřena v roce  

1989 a v roce 1998  byla rekonstruována  na multifunkč-

ní arénu  částkou 10 mil. Liber !!! .Byla vybudována v 

místě , kdy byly dříve skladiště a doky.

Kapacita hlediště byla 12.500 diváků

V této hale až do roku 2006 působil profi  hokejový tým 

London Knights.

V současné době na tomto místě bude obchodní ban-

kovní centrum, protože v této oblasti se nachází mnoho 

mrakodrapů , které patří k mezinárodním investorským 

a bankovním společnostem.Je zde například Canary 

Harf 265 m vysoká prosklená věž, která charakterizuje 

tento obrovský komplex budov.

Poblíž Docklands se nachází i hala Milenium Dome, 

která byla uveden do provozu na přelomu století v roce 

2.000.V současné době se přestavuje na multifunkční 

halu . Bude uvnitř při přestavbě  vybudována  také  

ledová plocha a zde budou  pokračovat ve své tradici i 

Londýnští rytíři , hokejový profi -tým, který působil dříve 

v London Aréně.Dále zde má být zahájena americká 

profi  soutěž v ledním hokeji NHL.

Streatham Ice Arena , se nachází v jihozápadním 

předměstí Londýna

Jedná se o starší hokejovou halu,byla postavena před 

30-ti lety a která slouží hokejové veřejnosti, oddílu kraso 

i lednímu hokeji. Vlastní ledová plocha má rozměry 60 

x 30 m, chlazení je nepřímé v sekundérním okruhu je 

glykol.Kompresory jsou pístové od fy York o celkovém 

chladícím výkonu 650 kW.

V této hale působí hokejový tým  Streatham Chiefs – Re-

creational Ice Hockey Club.

Provoz s ledovou plochou je dle potřeby cca 7 – 9 měsíců 

za rok.Mimo tuto dobu je hala využívána na disco nebo 

na in-line bruslení  nebo pro kolečkové klasické bruslení 

,vstupné 5 L.V prostorách arény je i obchod s hokejo-
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vým vybavením i pro in-line bruslení. Rovněž je zde  

půjčovna bruslí. 850 párů bruslí je k dispozici v různých 

velikostech.Existuje zde též škola bruslení pro všechny 

věkové kategorie, rovněž tak výuka krasobruslení.Je zde 

k dispozici pro školy bruslení 9 učitelů.Ice aréna je velmi 

využívána školami v okolí .

Guildford 

Sportovní areál Guidford Spectrum

Je sportovní areál sloužícím obyvatelům tehoto města 

a širokého okolí.Od centraLondýna je vzdálena 45 

km.Součástí areálu je zimní stadion, hala pro míčové 

sporty, 3 squash dvorce,

Bowlingová hala s 32 dráhami, posilovna a aerobik a 

patrové parkoviště pro návštěvníky.

Dále je zde plavecký bazén 25m a menšíAquapark  s 

3 bazény i  bazének pro děti i kojence.Tyto všechna 

sportoviště jsou pod jednou střechou a mají společnou 

vstupní halu , kde jsou umístěny pokladny , recepce, 

restaurace .Tento krytý komplex doplńuje další venkovní 

sportoviště  a to pro kopanou , atletický stadion, hřiště 

pro  basket a tenisové kurty.Venkovní otevřené kou-

paliště  50 m bazén Guilfordlido je vzdáleno od areálu 

cca 350 m.Součástí tohoto venkovního koupaliště je i 

posilovna . 

Celý areál udržuje a jeho provoz zajišťuje 100 pracovní-

ků  jimž vypomáhá při akcích cca 300 pomocníků.

Areál je majetkem města a je provozován bez dotací 

veškeré zisky jsou zpětně reinvestovány

do dalších úprav a vylepšení areálu.Zařízení bylo vybu-

dováno  v roce 1993 a jeho výstavba trvala 18měsíců. 

Roční náklady na  energie činí 0,8 mil. E , mzdy 1,7 

mil. E. Při ročním obratu 8 mil. E je zisk  cca  5,5 mil. 

E bez ostatních nákladů.Provoz sportovního areálu je 

celoroční.

Ve strojovně chlazení jsou instalovány 3 pístové kom-

presory od fy Sabroe, chlazení je nepřímé.V primérním 

okruhu je Freon R 22 a v sekundérním okruhu  chlazení 

je glykol.

/držbu ledové ploch zajišťují 2 rolby Zamboni s poho-

nem na PB. Voda v jednotlivých bazénech má různou 

teplotu dle způsobu využití od 26 do 30°C.Vzduch v 

bazénové části má teplotu 20-22° . Čistotu vodu zajiš-

ťuje písková fi ltrace a pro úpravu vody se používá UV 

záření.V halách není klimatizace jen větrání a odvlhčení.

Úspora nákladů na tepelnou a el. energii je dosažena 

provozováním kogenerační jednotky. Pro vytápění je  

zde vlastní kotelna na zemní plyn.Teplota vzduchu na 

ZS se pohybuje okolo13°C.Zázemí pro hokejisty je velmi 

jednoduše vybaveno včetně šaten.

Amiens
Sportovní hala Coliseum

Je v centru města a byla vybudována v roce 1966  ??kdy 

byl slavnostně tento komplex otevřen  pod jménem 

po baronu Pierre Coubertin.Majitelem komplexu je 

město a provoz zajišťuje městská organizace k tomu 

určená . V roce 1989 byl komplex rozšířen o druhou 

ledovou plochu  s hledištěm pro 3.000 diváků.V letech 

1991 –93 se připravoval projekt na další rozšíření a 

modernizaci celého areálu včetně fi nančního zajištění.V 

době 1993 – 94 zde probíhal archeologický výzkum , 

protože při hloubení základů se narazilo na pozůstatky 

z osídlení z Říše římské.Celý komplex po přestavbě,  

kdy byl modernizován a rozšířen o plavecký bazén a 

menší aquapark byl slavnostně otevřen5.června 1996.

Současně byl modernizována i zimní hala ,kde byla 

zvýšena kapcita pro diváky  na 4.000 míst.Přestavba stál 

více než 30 mil E.

Původní hokejová hala slouží nyní jako treninková a 

má kapacitu 600 diváků, kromě hokejistů ji využívají 

krasobruslaři a pořádají zde  i disko bruslení pro veřej-

nost.Strojovna chlazení je osazena 3 kompresory od fy 

STAL SRM.Chladící systém je nepřímý.V primární části je 

čpavek a v sekundérní části je glykol.Led je upravován 

dvěma rolbami OKEY 3000.Provoz  a údržbu chladícího 

zeřízení zajišťuje specializovaná fi rma.Zatímco velká 
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hala je provozována  8 měsíců, v tréninkové hale je 

celoroční provoz.V tréninkové hale vyřešili obnovu chla-

dící desky tak, že nové plastové trubky jsou zasypány 

na původní  betonové ploše pískem.Je zde i půjčovna 

bruslí s 1.500 páry různých velikostí.Nájemné pro kluby 

je relativně levné, organizovaná mládež má bruslení 

zdarma.Součástí komplexu je i hala pro míčové sporty 

v níž se provozují všechny druhy míčových her a má 

kapacitu 1.500 diváků.

Další částí komplexu je 50 m plavecký bazén za nímž 

se nachází menší bazén určený pro aerobic.V této části 

je i Aquapark.V plaveckém bazénu na čelní straně  jsou  

vystaveny pozůstatky z římských lázní , z doby císaře 

Vespasiána,  které zde byly objeveny při archeologickém 

výzkumu pří výstavbě komplexu.

Obyvatelé města po zaplacení poplatku 15 E na měsíc  

mohou využívat vyhrazenou část bazénu během přísluš-

ného měsíce libovolně dlouho.

Provoz celého komplexu zajišťuje 120 zaměstnanců  a 

roční náklady dosahuji cca 8,5 mil Euro.V tomto kom-

plexu po modernizaci byly uspořádány mnohé evropské 

a světové soutěže v různých sportech. Taktéž i mnohá 

mezinárodní utkání francouzských  národních mužstev.

       
Heidelberg

Druhý den ráno jsme odjeli do Heidlbergu- universit-

ního  městečka .Cesta vedla kolem Remeše a Verdunu 

.Heidlberg má asi 140.000 obyvatel a nachází se na 

dolní toku řejy Nackar.Proslavila ho halvně místní velmi 

známá universita, která byla založena již v roce 1386 a 

je nejstarší universitou v Německu.Z našich významných 

osobností zde studovali, Jroným Pražský, Václav Břežan 

a Jan Ámos Komenský.Dominatou města je rozsáhlý  

zámek , který bal založen ve 13. století .Blesk a následný 

požár v roce 1764 jej zničil ale přesto patří k nejvý-

znamnějším památkám německé renesance. Jednou z 

mnoha zajímavostí je zde ve sklepení umístěný obří sud 

( Grosser Fass) , který byl vyroben bv roce 1751 a má 

obsah 221.726 litrů .

Hockenheim

Hockenheimring je automobilový závodní okruh , který 

byl  vybudován v roce 1932 a byl slavnostně uveden do 

provozu  prvními závody na tomto okruhu 29.května 

1932.V letošním roce tedy oslavuje okruh 75. výročí od 

svého založení.Na tomto okruhu se též jezdily Velké ceny 

Německa a do nedávna též  závody Formule  1 .Okruh 

byl zkrácen v roce 2.001 z původní délky 6,815 km na 

4.574 km. V současné době se zde jezdí různé typy 

automobilových i motosoutěží. Po posledních úpravách 

hlediště v roce 2.002 byla rozšířena kapacita hlediště na 

120.000 diváků o 1.700 sedadel VIP kteří mají dokonalý 

přehled téměř po celé trati.Toto rozšíření tribun stálo 

65 mil Euro .Část  tribun je zastřešených a pro pohodlí 

diváků slouží bohatě vybavené zázemí.V areálu jsou 

též prostory pro VIP  a dále 6.500 extra míst k sezení.V 

tomto areálu se pořádají též kulturní akce jako např. 

Michael Jackson, Robie Williams  při návštěvnosti cca 

90.000 diváků.Při návštěvě motodromu  v odpoledních 

hodinách jsme mohli sledovat  automobilové závody 

Tuner Grand Prix, při kterých jsme se dívali na  jezdecké 

umění  Michaela Schumachera na vlastní oči.

V areálu závodiště se nachází technické muzeum , které 

je zaměřeno na závodní automobily a motocykly.Je zd k 

vidění nepřeberné množství závodních automobilů i F1 

a jejich vývoj. Rovněž tak jsou zde k vidění závodní mo-

tocykly různých tříd a stáří.jsou zde též vystaveny různé 

památky a připomínky na slavné postavy automobilové-

ho a motocyklového sportu.

Neckarsulm

Poblíž města Heilbronu se nachází malé městečko 

Nackarsulm, kde jsme navštívili místní Aquatool k 

regeneraci sil. Jedná se o Aquapark který byl jako jeden 

z prvních tohoto druhu

vodní zábavy vybudován již v roce  1990.

Měsíční náklady na provoz tohoto zařízení je 60.000 

Euro.Vstupné na 1,5 hod činí 4.1 Euro

Úpravna vody pomocí chloru byla přestavěna na ozo-

novou v roce 2.001.Toto zařízení  má  restauraci, saunu, 

páry, solaria dále velkou vodu tobogán (horskou řeku), 

vířivky, vnitřní a venkovní bazén se slanou vodou 30°C 

teplé a další  venkovní bazény s přírodním koupalištěm.

Ve většině bazénů jsou zabudovány masážní trysky s 

teplotou vody 25° C.

Závěrem zprávy mohu konstatovat, že v námi navštíve-

ných sportovních zařízení se podílí na provozních nákla-

dech většinou město, které je též zpravidla investorem 

těchto zařízení a staví tato zařízení pro vyplnění volného 

času svých obyvatel.

Fotografi e ze zájezdu jsou pro účastní-
ky k dispozici na CD. V případě zájmu 
kontaktujte pana Cvetlera na telefonním 
čísle: +420 220 800 842 nebo e-mailem: 
cvetler@centrum.cz .
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Úvod
Projektování chlazení ledových ploch 
zimních stadionů je v České republice na 
velmi vysoké úrovni. Historicky i v součas-
nosti disponuje Česká republika vysokým 
počtem umělých ledových ploch v pře-
počtu na velikost země či počet obyvatel. 
Je zajímavé, že trend rozvoje umělých 
ledových ploch ani za této situace není 
stagnující. Jsme tak svědky záměrů a 
realizací nových zimních stadionů. Tyto 
bývají vybaveny ledovými plochami 
normovaných parametrů, staví se ale i 
dočasné ledové plochy využívané jen v 
zimním období. Rovněž tak existují i vize 
realizací ledových ploch menších rozměrů 
umístěných v blízkosti škol a ve městech 
tak, aby se mohly stát součástí výuky 
nebo sloužily v centru měst k podpoře 
aktivního odpočinku a zábavy občanů ve 
velmi širokém věkovém rozmezí.
Je známé, že proces chlazení je nároč-
nou energetickou transformací, a proto 
existují pro projektanty velmi motivující 
teoretické fyzikální hranice, které jsou pak 
etalonem posuzování dobré efektivity 
výroby ledu na zimním stadionu. Reali-
zace chlazení však mohou být projekčně 
řešeny pouze s využitím v současnosti ve 
světě známých a dostupných komponent 
chladicí techniky.
Firma ProjectSoft HK, a.s. je generálním 
dodavatelem chladicích systémů ledo-
vých ploch zimních stadionů v rámci 
komplexní součinnosti svých divizí strojní 
a průmyslové automatizace. Zaměřuje-
me se na maximálně efektivní chladicí 
systémy, které přinášejí trvalé provozní 
úspory uživateli a přitom jsou z hlediska 
investičních nákladů přijatelné. Při re-
konstrukčních investicích je možné velmi 
názorně dokládat jejich návratnost dosa-
ženými úsporami na nespotřebovaných 
energiích, doplňkových médiích a dalších 
provozních nákladech zimního stadionu 
souvisejících s chlazením ledových ploch 
a porovnatelných s provozní minulostí 

daného stadionu.
Principy chlazení ledových ploch
V současnosti se aplikují dva principy 
chlazení ledových ploch a to tzv. přímé 
chlazení za použití chladiva NH3 (čpavek) 
nebo nepřímé chlazení.
V Evropě není povoleno provádět přímé 
chlazení s využitím alternativních chladiv, 
a proto tedy čpavek zůstává prozatím 
jako jediné možné chladivo pro tento 
princip chlazení.
Nepřímý chladicí systém je složitější 
chladicí soustava. Primární chladicí okruh 
bývá ve zvláštní strojovně chlazení. 
Chladivem zde může být jak čpavek, tak 
i řada bezpečných alternativních médií 
(s vyloučením freonových). V nepřímém 
systému chlazení je velmi významným 
pracovním médiem látka přenášející 
chlad z primárního okruhu ve strojovně 
do sekundárního okruhu ledové plochy. 
Bezpečnými teplonosnými médii jsou 
nemrznoucí směsi nebo CO2.

Nepřímý chladicí systém představuje 
komplikovanější chladicí soustavu. Ta ob-
sahuje primární chladicí okruh, který bývá 
umístěn ve zvláštní strojovně chlazení. 
Jako chladivo může být využíván čpavek 
nebo velká škála bezpečných alterna-
tivních medií nahrazujících řadu tzv. 
freonových chladiv. Tyto byly v minulosti 
využívány na celém světě bez jakých-
koli omezení, nyní však je naopak jejich 
současné užívání do nových aplikací zcela 
zakázáno. Světovým trendem v otázce 
freonů je plně utlumit jejich využití ať 
jsou používány v kterékoli oblasti lidské 
činnosti. V nepřímém systému chlazení 
ledu je velmi významným pracovním mé-
diem látka, která zprostředkovává přenos 
chladu z primárního chladicího okruhu 
ve strojovně chlazení do chladicí sousta-
vy ledové plochy (sekundární okruh). K 
tomuto účelu se využívají nemrznoucí 
směsi nebo přichází v úvahu i užití CO2 

CHLAZENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ

OBRÁZEK Č.1

ProjectSoft HK a.s., Ing. Miloš Kašpar, projekce chlazení
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jako bezpečného a energeticky úsporné-
ho teplonosného média.
Velmi významnými nákladovými polož-
kami při provozování ZS jsou náklady 
za spotřebovanou elektrickou energii a 
náklady za spotřebovanou vodu. Proto 
je vhodné zvažovat princip použitého 
chlazení jako prvek ovlivňující hlavně bu-
doucí provozní náklady na spotřebova-
nou energii. Z hlediska chlazení zimních 
stadionů je vždy třeba počítat i s pasiv-
ními náklady – jsou to příslušné revize a 
funkční zkoušky bezpečnostních zařízení, 
případně jejich výměny. V tomto směru 
vždy platí, že náklady na pasivní bez-
pečnost se snižují, pokud jsou použity v 
chladicím systému látky, jejichž vlivy na 
životní prostředí a člověka jsou klasifi ko-
vány jako bezpečné nebo bez poškozují-
cích vlivů. Monitoring pracovních médií v 
chladicích okruzích je nutný, protože tato 
média jsou pod stálým přetlakem vůči 
okolí a existuje tedy stále potenciální 
nebezpečí jejich úniku.

Přímé chlazení na stávajících zimních 
stadionech
Všechny aspekty, které ovlivňují ať už 
návrh chlazení nových ledových ploch 
nebo jejich rekonstrukci, jsou při zpra-
cování projekčního návrhu detailně 
posouzeny a konečné řešení tak vychází 
z důsledné optimalizace návrhových 
podkladů.
Jak už v úvodu bylo zmíněno, existuje 
mnoho zimních stadionů v ČR v provozu 
a je i mnoho stadionů, které budou nově 
stavěny nebo budou rekonstruovány. 
Stadiony s přímých čpavkovým chlaze-
ním pracují s nižšími náklady na energii 
spotřebovanou pro pohon chladicích 
agregátů. Problémem u starších aplikací 
zůstává velká náplň chladiva, která budí 
respekt a je potenciálním nebezpečím 
pro bezpečnostní složky města. V ČR 
existují zimní stadiony s přímým chlaze-
ním, u nichž náplň čpavku se pohybuje 
kolem 3000 až 3500 kg na jednu ledovou 
plochu, někdy až 6000 kg na jednu ledo-
vou plochu.
Současné realizace přímého chlazení 
jsou většinou prováděny s cílem snížení 
náplně čpavku na nejnižší možnou mez. 
Jedním ze způsobů jak je možné toho-
to cíle dosáhnout je metodika snížení 
vnitřního objemu trubkového výměníku 
umístěného pod ledovou plochou. V sou-
časnosti je tedy obvykle při realizaci nové 
ledové plochy použito jiného relativního 
poměru velikosti teplosměnné plochy 
výměníku pod ledem k celkové ledové 
ploše. V minulosti tento poměr býval 
1,1 až 1,13. V současnosti dochází ke 

snížení instalované teplosměnné plochy 
trubek pod ledem na poměr 1 až 1,08. To 
znamená nižší okamžitý tepelný výkon 
chlazení ledu, pokud by se porovnávalo 
nové provedení se starými řešeními. 
V praxi však k tomu nemusí docházet, 
pokud pro chlazení je používán kompre-
sor s odpovídajícím chladicím výkonem. 
V Německu existují normativní podkla-
dy které doporučují zajištění chladicí 
výkonnosti vztažené na jednotkovou 
plochu ledu. Tento údaj je velmi zjedno-
dušený a neobsahuje komplexní pohled, 
který musí v rámci projektu být vyřešen. 
Tedy ani takové vodítko nemůže sloužit 
projektantovi k provedení komplexního 
návrhu chladicího systému.
ProjectSoft HK a.s. realizuje chlazení ledo-
vých ploch s nižší náplní chladiva – 1600 
kg na jednu ledovou plochu a to i včetně 
náplně kondenzačního systému. To platí 
i v případě použití teplosměnné plochy 
v ledu s původními parametry (poměr 
1,13). Znamená to tedy, že realizujeme 
jak nové, tak i rekonstruované přímé 
chlazení zimního stadionu se sníženou 
náplní chladiva, které umožňuje zmírnění 
preventivních havarijně bezpečnostních 
opatření. Tohoto výsledku je dosaženo 
za použití vysokého stupně automati-
zace nástřiku chladiva do teplosměnné 
plochy. Systém reguluje podle měřených 
parametrů teplot a tlaků chladiva v 
ledové ploše. Použitím elektrohydraulic-
ky řízených armatur je dosaženo všech 
bezpečnostních funkcí uzavírání průtoku 
chladiva i v případě výpadku elektrické 
energie. Díky realizovaným bezpečnost-
ním funkcím systému je pravděpodob-
nost vzniku netěsnosti chladicího okruhu 

velmi malá. Na obr. 1 jsou zachyceny 
čpavkové kompresory přímého chlazení 
zimního stadionu v Hradci Králové. Na 
obr. č. 2 jsou expanzní nádoby s bohatě 
dimenzovaným odlučovacím prostorem, 
hermetická čerpadla čpavku a v popře-
dí soubor zpětného využití tepla pro 
ohřev vody ve sněžných jámách a pro 
využití jako náplň roleb. Na obr. č. 3 je 
demonstrován nerezový deskový registr 
s vysokou tepelnou účinností v prostoru 
malé sněžné jámy, který je zde doplněn 
samočinným regulačním principem od-
toku roztáté vody. I tato naše doplňková 
zařízení zpětného využití tepla umožňují 
v rámci přípravy nové investice snížit in-
vestiční náklady na velikost sněžné jámy. 
Realizujeme rovněž systémy sněžného 
hospodářství na zimních stadionech s 
volitelnou rekuperační konstantou, což 
znamená volitelné využití určitého množ-
ství vody zpět přes předehřev a rolbovou 
úpravu ledu.
Na zimním stadionu v Hradci Králové je 
realizován nadstandardní řídící software, 
který dovoluje automatický nájezd chla-
zení ledových ploch při zahájení sezóny 
nebo při nové tvorbě ledové plochy. 
Naprogramované automatické funkce 
kontrolují zatížení chladicích kompreso-
rů a řídí jejich provoz v plně efektivním 
tlakovém gradientu až do stavu dosažení 
vymražení podkladní desky a zahájení 
postupného nástřiku vody s tvorbou 
ledu. Na obr.4 je úvodní obrazovka vizu-
alizace ASŘ.
 Zimní stadion v Hradci Králové má dvě 
ledové plochy pro lední hokej, kraso-
bruslení i veřejné bruslení. Obě haly jsou 
rovněž využívány školami a mnoha rekre-

OBRÁZEK Č.2
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ačními hokejovými skupinami. Stadion, 
který je provozován fi rmou ABD INVEST 
s.r.o., je svou polohou v přímém kontak-
tu s centrem města i odpočinkovými a 
univerzitními zónami. Jeho sportovní 
kapacita tak může být naplněna v ideální 
zájmové rovnováze. Stadion má rovněž 
předpoklady k vytváření kulturního 
zázemí pro pořádání zajímavých akcí bez 
využití ploch. Za tímto účelem může být 
nový chladicí systém doplněn v rámci 
dílčí investice efektivním zdrojem chladu 
pro stávající klimatizaci hlavní haly. Dle 
zpracované studie na tento záměr může-
me doložit efektivitu případné realizace 
této investice. Dá se říci, že hlavní hala 
v tomto směru je výborně připravena k 
multifunkčnímu využití i z hlediska větrá-
ní a klimatizace, což odpovídá součas-
ným nárokům na komplexnost nabídky 
veřejného městského areálu.

Závěr
ProjectSoft HK, a.s. disponuje kvalitním 
know-how pro technologie přímého 
chlazení ledových ploch s použitím 
chladiva NH3. Naše technologie může 
pracovat až s čtyřikrát menší provozní 
náplní čpavku oproti původnímu řešení. 
A to nejenom v případech realizací 
nových kompletních systémů přímého 
chlazení, ale i při provádění částečných 
rekonstrukcí, kdy např. není prováděna 
výměna chladicího registru pod ledovou 
plochou. I při takto snížené náplni zůstá-
vá zachována vysoká účinnost přestu-
pu chladu mezi chladicím registrem a 
ledem na ledové ploše. Dosahujeme tak 

tepelně–energetické parametry chlazení 
ledových ploch, které jsou odbornými 
kruhy hodnoceny jako vysoký standard v 
rámci současných technických možností 
v tomto segmentu chladicích systémů.
 V segmentu nepřímých systémů chlaze-
ní pro zimní stadiony nabízíme zpraco-
vání projektové dokumentace a realizace 
zaměřené na maximální provozní efekti-
vitu, kterou umožňuje tento princip vy-
tváření ledu, přičemž nižší energetickou 
výhodnost jsme schopni kompenzovat 
sníženými investičními náklady a tedy 
v komplexním hodnocení investice tak 
může být rovněž dosaženo její zrych-

lené návratnosti. V oblasti nepřímého 
chlazení prosazujeme využití chladiva 
CO2 jako teplo-
nosného média, 
které téměř 
stírá již principi-
leně danou vyšší 
energetickou 
náročnost nepří-
mého systému 
chlazení. Jako 

primární zdroj chladu využíváme na 
místě montovaný čpavkový systém, 
nebo také kompaktní chladicí zařízení 
českého výrobce plněné alternativními 
chladivy. Využití těchto kompaktních 
jednotek přináší výhody zrychlené 
montáže a velké zjednodušení staveb-
ně bezpečnostních opatření. Servisní 
zajištění takového zařízení je na velmi 
kvalitní úrovni a i v tomto směru přináší 
uživateli provozní úspory. Na realizo-
vané chladicí systémy máme zajištěné 
komplexní služby servisní, poradenské i 
revizní. V takovém případě v součinnosti 
s uživatelem a dispečerem chladicího 
zařízení jsme schopni garantovat stálou 
projektovanou účinnost chladicího 
zařízení, což přináší uživateli podstatné 
ekonomické úspory.

Charakteristika fi rmy ProjectSoft HK 
a.s.:ProjectSoft HK, a.s.
Generální dodavatel chladicích systémů 
ledových ploch zimních stadionů.

www.projectsoft.cz

Činnosti v oblasti průmyslového 
chlazení:
- Konzultační činnost
- Návrhy a výpočty zařízení
- Energetické a ekonomické optimalizace
- Technická pomoc při zpracování územ-     
   ního řízení a stavebního řízení
- Prováděcí projektová dokumentace
- Řízení projektů, řízení staveb
- Řízení a vizualizace provozů
- Rekonstrukce a modernizace
- Zvýšení energetické efektivity stávají-
   cích zařízení
- Dodávky technologie včetně MaR a ; 
   elektro
- Výroba elektrorozvodných systémů
- Školení obsluh a odborného personálu
- Servisní činnost formou nepřetržitého 
   dispečinku

OBRÁZEK Č.3

OBRÁZEK Č.4
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O nás
Společnost Česká energie, a.s. je ryze českou společností orientovanou

na obchodování s elektrickou energií a zemním plynem. Na trhu úspěšně

působíme od roku 2002. Společnost byla jedním z prvních privátních

obchodníků v ČR, kterým byla vydána licence na obchodování s elektrickou

energií a zemním plynem. Velmi úzce spolupracujeme mimo jiné s celou řadou

profesních svazů a asociací.

Aktivně obchodujeme s elektrickou energií a zemním plynem ve velkoodběru

i maloodběru. Na trhu se orientujeme především na malé a středně veliké

podniky (SME - Small and Medium Enterprises - dle defi nice EU s ročním

obratem do cca. 1,5 mld. CZK) a dále na takzvané síťové klienty, tj. právnické

subjekty, mající více provozoven nebo kanceláří, rozmístěných po území celé

České republiky.

Od 1.4.2007 kdy došlo k liberalizaci obchodu se zemním plynem aktivně

obchodujeme i s touto komoditou. Cenová konstrukce je rámcově u obou

komodit blízká. Cena dodávky zemního plynu se skládá z ceny komodity

(tedy plynu) a distribučních poplatků, stanovených rozhodnutím Energetického

regulačního úřadu stejně tak jako u elektřiny.

Co nabízíme
• Konkurenceschopné ceny dodávek energií.

• Dodávky energií po celém území ČR.

• Jednoduchá a přehledná fakturace.

• Cenové sjednocení technicky srovnatelných odběrných míst.

• Sdružená fakturace zemního plynu a elektrické energie.

• Sdružená fakturace na všechna odběrná místa.

• Měsíční doúčtování maloodběrů v elektřině i plynu.

• Formát XML faktur pro export do účetnictví.

• Možnost rozložení plateb za energii.

• Manažerské informace.

• Manažerský program České energie se společností Diners Club International.

• Snížení nákladů optimalizací distribučních parametrů odběrných míst.

• Zákaznický portál.

• Multifunkční webové stránky.

• Energetické služby spojené s poradenstvím.

• Osobní přístup a bezproblémová komunikace.

• Revize fakturačních dokladů.

• Plná podpora administrace změny dodavatele.

Popis našich služeb
Konkurenceschopné ceny dodávek energií.

Díky nízkým provozním nákladům a obezřetné nákupní politice jsme schopni nabízet

nižší ceny než ostatní dodavatelé. Ceny za dodávky energií nabízíme na konkurenceschopné

úrovni na základě výsledku analýzy technických parametrů Vašich odběrných

míst. U dodávek energií dosahujeme úspor v řádu procent. Cenu garantujeme po celé

smluvní období.

Dodávky energií po celém území ČR.

Naše společnost se neorientuje na vývoz energií, ale obchoduje s elektrickou

energií a plynem po celém území ČR od Aše až po Hrčavu. Pro klienty

v jakémkoliv koutě naší republiky změna dodavatele neznamená žádné

přepojování drátů, nebo kopání potrubí a vytváření nových přípojek. Vše zůstane

tak jako doposud, pouze s rozdílem, že energie která k Vám bude od data změny

dodavatele proudit, bude dodávána naší společností. K dodávkám využíváme

distribučních sítí, provozovaných regionálními distribučními společnostmi v cenách

stanovených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu jednotně

pro Vaši lokalitu.

Jednoduchá a přehledná fakturace.
Trendem dnešní doby se stalo dělat faktury co nejnepřehlednější, že klient občas

ani neví za co platí a rozluštění jí samotné vyžaduje nutnou dávku šikovnosti, trpělivosti

a několikastránkový manuál. My se naopak snažíme, aby faktura byla dobře čitelná,

přehledná a přitom měla maximální vypovídací hodnotu. Zde jsou výseky z naší faktury.

Cenové sjednocení technicky srovnatelných odběrných míst.
Zemní plyn i elektrickou energii dodáváme do technicky srovnatelných odběrných míst

klienta za stejných cenových podmínek, bez ohledu na jeho dislokaci a tedy příslušnost

do působnosti jednotlivých distribučních společností. Tím dosahujeme pro Vás jednak

lepší ceny a dále umožňujeme souměřitelnost nákladů za energie včetně vyhodnocení

ekonomického chování jednotlivých provozoven.

Sdružená fakturace zemního plynu a elektrické energie.

Jako jeden z mála celoplošných obchodníků v České republice zásobujeme naše klienty

elektrickou energií a zemním plynem. Ba co víc, naše pokročilá úroveň IT oddělení

umožňuje vystavení i zasílání jedné zálohové a jedné doplatkové faktury za elektrickou

energii i zemní plyn. Tato faktura samozřejmě obsahuje podrobný rozpis a přehled

o spotřebách a platbách v jednotlivých odběrných místech za danou komoditu,

viz předchozí odstavec.

Sdružená fakturace na všechna odběrná místa.
Náš vlastní SW nám umožňuje pružně reagovat na potřeby jak jednotlivých subjektů,

tak především síťových klientů z hlediska struktury Vašich nákladových středisek a interních

pravidel účtování nákladů. Jsme schopni fakturovat dodávky včetně distribučních

služeb jednou fakturou za celou síť s detailním rozúčtováním nákladových středisek

v příloze včetně nastavení elektronického přenosu fakturačních dat, či rozfakturaci

na jednotlivé samostatné účetní jednotky či skupiny provozoven.

Měsíční doúčtování maloodběrů v elektřině i plynu.

Dovolím si tvrdit, že jako jediný obchodník s těmito komoditami, dokážeme doúčtovat

naše klienty v maloodběrech s měsíčním, čtvrtletním, půlročním, roční nebo libovolným

fakturačním cyklem dle potřeb klienta, kdy žádná z možností doúčtování není nijak

zvýhodněna a jsou všechny naprosto rovnocenné. Těchto možností je na výběr hned

několik proto, abychom maximálně vyhověli našim obchodním partnerům a měli

možnost vybrat si cyklus, který jim bude s ohledem na účetnictví vyhovovat nejvíce.

Je to jediná alternativa pro klienta, jak předejít velkým přeplatkům nebo nedoplatkům v 

maloodběrech způsobených neúnosně dlouhými cykly mezi jednotlivými doúčtováními a 

současně jediná cesta jak minimalizovat dohadné položky za spotřebované

energie ke konci účetního období.

Formát XML faktur pro export do účetnictví.
Díky našemu IT oddělení jsme schopni nabídnout našim klientům všechny druhy

již zmiňovaných faktur v XML formátu připravené pro Vaši interní verifi kaci a následně

přímý přenos do účetnictví, díky kterému se zrychlí oběh fakturačních dokladů ve Vaší

fi rmě a sníží pracnost fakturačního útvaru včetně minimalizace chybovosti typování

dat do účetního systému. Běžně nabízíme náš standardizovaný formát, ale v případě

požadavku na změnu a úpravu dle libovolného formátu pro export faktury, jsme schopni

se přizpůsobit potřebám a přání klienta.

Možnost rozložení plateb za energii.

Pro rok 2007 jsme pro své klienty s dobrou platební morálkou připravili produkt,

který Vám v průběhu spolupráce s naší společností ve svém principu nabízí možnost

rozložení Vašich plateb za

Manažerské informace.
Jako další nadstandardní službu, která je samozřejmě poskytována zdarma, jsme

připraveni periodicky zpracovávat přehled nákladů a spotřeby elektrické energie

a zemního plynu pro hodnocení plnění stanovených ukazatelů, včetně jejich predikce

pro plánovací proces. Pro názornost si dovolujeme představit ukázku několika našich

analýz.

Manažerský program České energie se společností Diners Club 
International.
Ve spolupráci s vydavatelem mezinárodních prestižních platebních karet, společností

Diners Club Czech, s. r.o., nabízíme vybraným klientům České energie, a. s. Manažerský

program. Program umožňuje bezplatné vydání platební karty Diners Club.

Identifikace zákazníka
Zákazník může mít všechna svá  
odběrná místa sdružena do jedné,  
či případně dle potřeby do více faktur  
(např. dle struktury nákladových  
středisek) s jednoznačnou identifikací 

Započtení záloh
Každá zálohová platba je jednoznačně 
identifikována v doplatkové faktuře, 
která tyto zálohy započítává.

Sumarizace faktury
Všechny položky faktury jsou shrnuty 
včetně započtení záloh do sumarizační  
tabulky pro jednoduché ověření celkové 
fakturace.

ČESKÁ ENERGIE
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Výhody karet DC:

- až 55 denní bezúročné období (odložená splatnost)

- cestovní pojištění (AIG) s nadstandartním pojistným krytím

- volný vstup do letištních salónků

- denní úvěrový limit 100.000 CZK

- bonusový program OK PLUS

- přednostní odbavení na letišti u letů ČSA

Snížení nákladů optimalizací distribučních parametrů odběrných míst.

Díky bohaté praxi z poradenské činnosti v této oblasti se nám daří ne zanedbatelným

způsobem snižovat distribuční část nákladů jednotlivých provozoven. Na základě

vyhodnocení dat z obvykle několikaměsíční spolupráce se náš specializovaný tým,

zaměřuje na optimalizaci nastavení distribučních parametrů, kde se nám v řadě případů

daří zabezpečit našim klientům úspory výrazně překračující úspory dosažené přechodem

k novému dodavateli.

Multifunkční webové stránky.
Na našich internetových stránkách kromě běžných informací o naší společnosti

a produktech, prezentujeme tzv. cenový kalkulátor, což je přímý prostředek jak si klient

v maloodběru může jednoduše ověřit, jaká distribuční sazba je pro něj a pro odběrné

místo nejvýhodnější. Na klienty ve velkoodběru jsme také nezapomněli a pro ně

je připraven cenový kalkulátor , který slouží k výpočtu plateb za elektřinu včetně poplatků

za přenos ve VN.

Zákaznický portál.
Další z našich služeb stávajícím klientům je zákaznický portál s rychlým přístupem

a vysokou mírou ochrany dat i přístupových práv. K portálu se lze přihlásit

ve třech módech:

A) ENERGETIK,

který je hojně využíván technickými vedoucími nebo energetiky našich klientů,

kteří takto získávají přístup k aktuálním údajům o spotřebě, odběrovým diagramům,

včetně možnosti exportu dat, nebo zadávání samoodečtů u odběru z NN

B) EKONOM,

který je využíván manažery, zodpovědnými za ekonomiku provozu našich klientů,

nejčastěji ekonomickými řediteli, či jednotlivými ekonomy, kteří využívají komplexní

přístup k fakturačním datům, historii a přehlednému archivu kopií všech vydaných

faktur v pdf formátu.

C) MANAŽER,

který je určen managementu společnosti a zajišťuje přístup ke komplexním informacím

v rozsahu určeném uživatelům módu ENERGETIK i EKONOM a doplněné o souhrnné

rozbory za skupiny odběrných míst, exporty poplatků atd.

Energetické služby spojené s poradenstvím.
Součástí našich služeb je poradenství pro naše klienty v energetických otázkách.

Zajímalo by Vás třeba jaké jsou možnosti při plánované změně dodavatele elektřiny?

A. Jste-li odběratelé el. energie v maloodběru:

• Nabízíme konkurenceschopné ceny v porovnání s naší konkurencí.

• V tomto případě nic nebrání Vašemu případnému přechodu na jiného

dodavatele el. energie.

• V případě Vašeho zájmu o vlastní vyčíslení případné úspory doporučujeme využít

„kalkulátor“ na ofi ciálních stránkách Energetického regulačního úřadu.

B. Jste-li odběratelé el. energie ve velkoodběru:

• V případě, že jste vlastníkem „Vaší“ trafostanice, jsme připraveni provést analýzu

Vašeho odběrného místa, ke které od Vás budeme potřebovat následující

dokumenty:

- Faktury na dodávku el. energie za posledních 12 měsíců (včetně příloh, ze kterých

je patrná výše Vašeho měsíčního odběru, nebo odběrový diagram v excelovském

formátu za posledních 12 měsíců).

- Stávající smlouvy o dodávkách a nebo smlouvy o sdružených dodávkách

(podle toho, které z nich máte uzavřeny). Tyto dokumenty nám poskytují

informace technického charakteru a informace o časovém rozmezí Vašich tarifů

(vysoký tarif, nízký tarif ).

• V případě, že vlastníkem „Vaší“ trafostanice je distribuční společnost, doporučujeme

svým potencionálním zákazníkům následující:

- Setrvat u svého dosavadního dodavatele a vyčkat, zda se v budoucnu ve Vašem

případě nerozhodne pro účtování dodávek a distribuce el. energie v nízkém

napětí, na což má právo a v poslední době o této změně aktivně uvažuje.

To by znamenalo navýšení Vašich nákladů na el. energii a v tom případě

doporučujeme zvolit Českou energii, a.s. za svého dodavatele. Pokud je Váš

dosavadní dodavatel ochoten ponechat Vás i nadále v režimu vysokonapěťového

odběru, doporučujeme rozhodnutí o změně dodavatele odložit.

a nebo

- Odkoupit za zůstatkovou cenu „Vaši“ trafostanici od současného vlastníka,

a to v případě, že by Vaše dosažená úspora více než pokryla kupní a provozní

náklady na tuto trafostanici. V tomto případě by již nehrozilo převedení

Vašeho odběrného místa „do nízkého napětí“, a nic Vám nebránilo ve výběru

nejvhodnějšího dodavatele el. energie.

Osobní přístup a bezproblémová komunikace.
Naším cílem je individuálním a profesionálním přístupem dosáhnout nadstandardní

spokojenosti všech našich zákazníků. Ke každému klientovi je přidělen obchodní manažer,

který je našim zákazníkům plně k dispozici, zodpovídá za komplexní péči o dodávky

a všechny související otázky obchodního i technického charakteru.

Revize fakturačních dokladů.
Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že s ohledem na poměrně značný počet faktorů

majících vliv na strukturu fakturačních dat a výši výsledné fakturované částky je k úplné

kontrole fakturačních dokladů nezbytný nejen pohled zkušeného ekonoma, ale i energetika.

Nezřídka bohužel zjišťujeme u svých nových klientů historicky vzniklý nesoulad

fakturačních dat se skutečností. Svým klientům proto standardně nabízíme službu

analýzy historických fakturačních dat z hlediska věcné a technické správnosti.

V případě identifi kace nesouladu dosahujeme vysoké úspěšnosti vrácení těchto

neoprávněně či nesprávně fakturovaných prostředků.

Plná podpora administrace změny dodavatele.
Změna dodavatele elektrické energie, nebo zemního plynu je poměrně administrativně

náročný proces skládající se ze čtyř hlavních kroků.

Analýza stávající 1. smluvní dokumentace, včetně všech příloh a s přihlédnutím

k platným výpovědním podmínkám zpracování a včasné doručení výpovědi

stávajícímu dodavateli, splňující všechny požadované administrativní náležitosti,

doplněné platným výpisem z obchodního rejstříku a ověřenou plnou mocí.

2. Registrace společnosti u Operátora trhu s elektřinou (OTE) při první změně dodavatele.

Zákazník tak získává mj. takzvané RÚT číslo, neboli číslo Registrovaného

Účastníka Trhu. Registrace se provádí přesně stanoveným administrativním

postupem a registrační údaje jsou opět ověřovány na základě platného výpisu

z obchodního rejstříku a plné moci.

3. Aktualizace smlouvy o připojení a smlouvy o distribuci, realizovaná administrativním

postupem v součinnosti s lokální distribuční společností na základě žádostí

a zpracovávané v zákonem stanovených lhůtách. Údaje jsou opět ověřovány

na základě platného výpisu z obchodního rejstříku a plné moci.

4. Uzavření smlouvy o sdružených dodávkách a nebo smlouvy o dodávkách s Českou

energií a.s.

Závěr
Vážená paní, vážený pane, v případě, že projevíte zájem o naše služby nebo

budete mít jakékoli dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat. Rádi Vás

samozřejmě také přivítáme v sídle naší společnosti a rádi Vám zodpovíme

jakékoliv otázky. Pokud máte zájem optimalizovat Vaše náklady na energie,

doporučujeme Vám zahájit kroky v tomto smyslu již nyní, abyste měli dostatek

času na rozhodovací proces ve vazbě na obvyklé výpovědní lhůty Vašich

stávajících smluv. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Tým společnosti Česká energie, a.s.

Kontakty
ČESKÁ energie, a.s.

Beranových 65/675

199 00 Praha 9 – Letňany

Tel: 234 312 375

Fax: 234 312 383

Web: www.ceskaenergie.cz

Email: info@ceskaenergie.cz

Společnost Česká energie a.s. je zapsána v obchodním rejstříku,

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7905

IČ: 25596080

DIČ: CZ 25596080

Čísla licencí:

140203671 – obchod s elektřinou

240404171 – obchod s plynem

RÚT: 191

Bankovní spojení:

eBanka, a.s., KC Praha 1, Václavské nám. 43, 110 00 Praha 1

č. účtu obchod : 223344046/2400
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O nás
Společnost Česká energie, a.s. je ryze českou společností orientovanou  
na obchodování s elektrickou energií a zemním plynem. Na trhu úspěšně  
působíme od roku 2002. Společnost byla jedním z prvních privátních  
obchodníků v ČR, kterým byla vydána licence na obchodování s elektrickou 
energií a zemním plynem. Velmi úzce spolupracujeme mimo jiné s celou řadou 
profesních svazů a asociací.

Aktivně obchodujeme s elektrickou energií a zemním plynem ve velkoodběru  
i maloodběru. Na trhu se orientujeme především na malé a středně veliké  
podniky (SME - Small and Medium Enterprises - dle definice EU s ročním  
obratem do cca. 1,5 mld. CZK) a dále na takzvané síťové klienty, tj. právnické 
subjekty, mající více provozoven nebo kanceláří, rozmístěných po území celé 
České republiky.

Formát XML faktur pro export do účetnictví. 
Díky našemu IT oddělení jsme schopni nabídnout našim klientům všechny druhy  
již zmiňovaných faktur v XML formátu připravené pro Vaši interní verifikaci a následně 
přímý přenos do účetnictví, díky kterému se zrychlí oběh fakturačních dokladů ve Vaší  
firmě a sníží pracnost fakturačního útvaru včetně minimalizace chybovosti typování 
dat do účetního systému. Běžně nabízíme náš standardizovaný formát, ale v případě  
požadavku na změnu a úpravu dle libovolného formátu pro export faktury, jsme schopni 
se přizpůsobit potřebám a přání klienta.

Možnost rozložení plateb za energii. 
Pro rok 2007 jsme pro své klienty s dobrou platební morálkou připravili produkt,  
který Vám v průběhu spolupráce s naší společností ve svém principu nabízí možnost 
rozložení Vašich plateb za dodávky elektrické energie a plynu v čase, dle potřeb Vašeho  
firemního cash-flow.

Zákaznický portál.
Další z našich služeb stávajícím klientům je zákaznický portál s  rychlým přístupem  
a vysokou mírou ochrany dat i přístupových práv. K portálu se lze přihlásit 
ve třech módech:

A) ENERGETIK, 
který je hojně využíván technickými vedoucími nebo energetiky našich klientů,  
kteří takto získávají přístup k aktuálním údajům o spotřebě, odběrovým diagramům, 
včetně možnosti exportu dat, nebo zadávání samoodečtů u odběru z NN

B) EKONOM, 
který je využíván manažery, zodpovědnými za ekonomiku provozu našich klientů,  
nejčastěji ekonomickými řediteli, či jednotlivými ekonomy, kteří využívají komplexní  
přístup k fakturačním datům, historii a přehlednému archivu kopií všech vydaných  
faktur v pdf formátu.

C) MANAŽER, 
který je určen managementu společnosti a zajišťuje přístup ke komplexním informacím  
v rozsahu určeném uživatelům módu ENERGETIK i EKONOM a doplněné o souhrnné 
rozbory za skupiny odběrných míst, exporty poplatků atd.
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Energetické služby spojené s poradenstvím. 
Součástí našich služeb je poradenství pro naše klienty v energetických otázkách.  
Zajímalo by Vás třeba jaké jsou možnosti při plánované změně dodavatele elektřiny?

A. Jste-li  odběratelé el. energie v maloodběru:

Nabízíme konkurenceschopné ceny v porovnání s naší konkurencí.

V tomto případě nic nebrání Vašemu případnému přechodu na jiného  
dodavatele el. energie.

V případě Vašeho zájmu o vlastní vyčíslení případné úspory doporučujeme využít 
„kalkulátor“ na oficiálních stránkách Energetického regulačního úřadu.

B. Jste-li odběratelé el. energie ve velkoodběru: 

V případě, že jste vlastníkem „Vaší“ trafostanice, jsme připraveni provést analýzu  
Vašeho odběrného místa, ke které od Vás budeme potřebovat následující  
dokumenty:

- Faktury na dodávku el. energie za posledních 12 měsíců (včetně příloh, ze kterých  
je patrná výše Vašeho měsíčního odběru, nebo odběrový diagram v excelovském 
formátu za posledních 12 měsíců).

- Stávající smlouvy o dodávkách a nebo smlouvy o sdružených dodávkách  
(podle toho, které z nich máte uzavřeny). Tyto dokumenty nám poskytují  
informace technického charakteru a informace o časovém rozmezí Vašich tarifů  
(vysoký tarif, nízký tarif ).

V případě, že vlastníkem „Vaší“ trafostanice je distribuční společnost, dopo-
ručujeme svým potencionálním zákazníkům následující:

- Setrvat u svého dosavadního dodavatele a vyčkat, zda se v budoucnu ve Vašem 
případě nerozhodne pro účtování dodávek a distribuce el. energie v nízkém  
napětí, na což má právo a v poslední době o této změně aktivně uvažuje.  
To by znamenalo navýšení Vašich nákladů na el. energii a v tom případě  
doporučujeme zvolit Českou energii, a.s. za svého dodavatele. Pokud je Váš  
dosavadní dodavatel ochoten ponechat Vás i nadále v režimu vysokonapěťového 
odběru, doporučujeme rozhodnutí o změně dodavatele odložit. 

   a nebo

- Odkoupit za zůstatkovou cenu „Vaši“ trafostanici od současného vlastníka,  
a to v případě, že by Vaše dosažená úspora více než pokryla kupní a provozní  
náklady na tuto trafostanici. V tomto případě by již nehrozilo převedení  
Vašeho odběrného místa „do nízkého napětí“, a nic Vám nebránilo ve výběru  
nejvhodnějšího dodavatele el. energie.

Osobní přístup a bezproblémová komunikace. 
Naším cílem je individuálním a profesionálním přístupem dosáhnout nadstandardní 
spokojenosti všech našich zákazníků. Ke každému klientovi je přidělen obchodní manažer, 
který je našim zákazníkům plně k dispozici, zodpovídá za komplexní péči o dodávky  
a všechny související otázky obchodního i technického charakteru.

Revize fakturačních dokladů. 
Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že s ohledem na poměrně značný počet faktorů  
majících vliv na strukturu fakturačních dat a výši výsledné fakturované částky je k úplné  
kontrole fakturačních dokladů nezbytný nejen pohled zkušeného ekonoma, ale i energe-
tika. Nezřídka bohužel zjišťujeme u svých nových klientů historicky vzniklý nesoulad  
fakturačních dat se skutečností. Svým klientům proto standardně nabízíme službu  
analýzy historických fakturačních dat z hlediska věcné a technické správnosti.  
V případě identifikace nesouladu dosahujeme vysoké úspěšnosti vrácení těchto  
neoprávněně či nesprávně fakturovaných prostředků. 

Plná podpora administrace změny dodavatele. 
Změna dodavatele elektrické energie, nebo zemního plynu je poměrně administrativně 
náročný proces skládající se ze čtyř hlavních kroků.

Analýza stávající smluvní dokumentace, včetně všech příloh a s přihlédnutím  1. 
k platným výpovědním podmínkám zpracování a včasné doručení výpovědi  
stávajícímu dodavateli, splňující všechny požadované administrativní náležitosti, 
doplněné platným výpisem z obchodního rejstříku a ověřenou plnou mocí.
Registrace společnosti u Operátora trhu s elektřinou (OTE) při první změně dodavatele. 2. 
 Zákazník tak získává mj. takzvané RÚT číslo, neboli číslo Registrovaného  
Účastníka Trhu. Registrace se provádí přesně stanoveným administrativním  
postupem a registrační údaje jsou opět ověřovány na základě platného výpisu  
z obchodního rejstříku a plné moci.
Aktualizace smlouvy o připojení a smlouvy o distribuci, realizovaná administrativním 3. 
postupem v součinnosti s lokální distribuční společností na základě žádostí  
a zpracovávané v zákonem stanovených lhůtách. Údaje jsou opět ověřovány  
na základě platného výpisu z obchodního rejstříku a plné moci.
Uzavření smlouvy o sdružených dodávkách a nebo smlouvy o dodávkách s Českou 4. 
energií a.s.

Závěr
Vážená paní, vážený pane, v případě, že projevíte zájem o naše služby nebo 
budete mít jakékoli dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat. Rádi Vás  
samozřejmě také přivítáme v sídle naší společnosti a rádi Vám zodpovíme  
jakékoliv otázky. Pokud máte zájem optimalizovat Vaše náklady na energie,  
doporučujeme Vám zahájit kroky v tomto smyslu již nyní, abyste měli dostatek 
času na rozhodovací proces ve vazbě na obvyklé výpovědní lhůty Vašich  
stávajících smluv. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Tým společnosti Česká energie, a.s.

Manažerské informace. 
Jako další nadstandardní službu, která je samozřejmě poskytována zdarma, jsme 
připraveni periodicky zpracovávat přehled nákladů a spotřeby elektrické energie  
a zemního plynu pro hodnocení plnění stanovených ukazatelů, včetně jejich predikce  
pro plánovací proces. Pro názornost si dovolujeme představit ukázku několika našich  
analýz. 

Manažerský program České energie se společností Diners Club International. 
Ve spolupráci s vydavatelem mezinárodních prestižních platebních karet, společností 
Diners Club Czech, s. r.o., nabízíme vybraným klientům České energie, a. s. Manažerský 
program. Program umožňuje bezplatné vydání platební karty Diners Club.

Výhody karet DC:
- až 55 denní bezúročné období (odložená splatnost)
- cestovní pojištění (AIG) s nadstandartním pojistným krytím
- volný vstup do letištních salónků
- denní úvěrový limit 100.000 CZK
- bonusový program OK PLUS
- přednostní odbavení na letišti u letů ČSA

Snížení nákladů optimalizací distribučních parametrů odběrných míst. 
Díky bohaté praxi z poradenské činnosti v této oblasti se nám daří ne zanedbatelným 
způsobem snižovat distribuční část nákladů jednotlivých provozoven. Na základě  
vyhodnocení dat z obvykle několikaměsíční spolupráce se náš specializovaný tým,  
zaměřuje na optimalizaci nastavení distribučních parametrů, kde se nám v řadě případů 
daří zabezpečit našim klientům úspory výrazně překračující úspory dosažené přechodem  
k novému dodavateli.

Multifunkční webové stránky. 
Na našich internetových stránkách kromě běžných informací o naší společnosti  
a produktech, prezentujeme tzv. cenový kalkulátor, což je přímý prostředek jak si klient 
v maloodběru může jednoduše ověřit, jaká distribuční sazba je pro něj a pro odběrné  
místo nejvýhodnější. Na klienty ve velkoodběru jsme také nezapomněli a pro ně  
je připraven cenový kalkulátor , který slouží k výpočtu plateb za elektřinu včetně poplatků  
za přenos ve VN.

Kontakty
ČESKÁ energie, a.s.
Beranových 65/675
199 00 Praha 9 – Letňany
Tel: 234 312 375
Fax: 234 312 383
Web: www.ceskaenergie.cz
Email: info@ceskaenergie.cz

Společnost Česká energie a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7905
IČ: 25596080
DIČ: CZ 25596080

Čísla licencí:
140203671 – obchod s elektřinou
240404171 – obchod s plynem
RÚT: 191

Bankovní spojení:
eBanka, a.s., KC Praha 1, Václavské nám. 43, 110 00 Praha 1
č. účtu obchod : 223344046/2400

Od 1.4.2007 kdy došlo k liberalizaci obchodu se zemním plynem aktivně  
obchodujeme i s touto komoditou. Cenová konstrukce je rámcově u obou  
komodit blízká. Cena dodávky zemního plynu se skládá z ceny komodity  
(tedy plynu) a distribučních poplatků, stanovených rozhodnutím Energetického 
regulačního úřadu stejně tak jako u elektřiny.

Popis našich služeb
Konkurenceschopné ceny dodávek energií. 
Díky nízkým provozním nákladům a obezřetné nákupní politice jsme schopni nabízet 
nižší ceny než ostatní dodavatelé. Ceny za dodávky energií nabízíme na konkurence-
schopné úrovni na základě výsledku analýzy technických parametrů Vašich odběrných 
míst. U dodávek energií dosahujeme úspor v řádu procent. Cenu garantujeme po celé 
smluvní období. 

Dodávky energií po celém území ČR. 
Naše společnost se neorientuje na vývoz energií, ale obchoduje s elektrickou  
energií a plynem po celém území ČR od Aše až po Hrčavu. Pro klienty  
v jakémkoliv koutě naší republiky změna dodavatele neznamená žádné  
přepojování drátů, nebo kopání potrubí a vytváření nových přípojek. Vše zůstane  
tak jako doposud, pouze s rozdílem, že energie která k Vám bude od data změny  
dodavatele proudit,  bude dodávána naší společností. K dodávkám využíváme  
distribučních sítí, provozovaných regionálními distribučními společnostmi v cenách  
stanovených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu jednotně  
pro Vaši lokalitu. 

Jednoduchá a přehledná fakturace. 
Trendem dnešní doby se stalo dělat faktury co nejnepřehlednější, že klient občas  
ani neví za co platí a rozluštění jí samotné vyžaduje nutnou dávku šikovnosti, trpělivosti  
a několikastránkový manuál. My se naopak snažíme, aby faktura byla dobře čitelná,  
přehledná a přitom měla maximální vypovídací hodnotu. Zde jsou výseky z naší faktury.

Identifikace zákazníka
Zákazník může mít všechna svá  
odběrná místa sdružena do jedné,  
či případně dle potřeby do více faktur  
(např. dle struktury nákladových  
středisek) s jednoznačnou identifikací 

Započtení záloh
Každá zálohová platba je jednoznačně 
identifikována v doplatkové faktuře, 
která tyto zálohy započítává.

Sumarizace faktury
Všechny položky faktury jsou shrnuty 
včetně započtení záloh do sumarizační  
tabulky pro jednoduché ověření celkové 
fakturace.

Cenové sjednocení technicky srovnatelných odběrných míst. 
Zemní plyn i elektrickou energii dodáváme do technicky srovnatelných odběrných míst 
klienta za stejných cenových podmínek, bez ohledu na jeho dislokaci a tedy příslušnost 
do působnosti jednotlivých distribučních společností. Tím dosahujeme pro Vás jednak 
lepší ceny a dále umožňujeme souměřitelnost nákladů za energie včetně vyhodnocení 
ekonomického chování jednotlivých provozoven. 

Sdružená fakturace zemního plynu a elektrické energie. 
Jako jeden z mála celoplošných obchodníků v České republice zásobujeme naše klienty  
elektrickou energií a zemním plynem. Ba co víc, naše pokročilá úroveň IT oddělení  
umožňuje vystavení i zasílání jedné zálohové a jedné doplatkové faktury za elektrickou 
energii i zemní plyn. Tato faktura samozřejmě obsahuje podrobný rozpis a přehled  
o spotřebách a platbách v jednotlivých odběrných místech za danou komoditu,  
viz předchozí odstavec.

Sdružená fakturace na všechna odběrná místa. 
Náš vlastní SW nám umožňuje pružně reagovat na potřeby jak jednotlivých subjektů,  
tak především síťových klientů z hlediska struktury Vašich nákladových středisek a interních 
pravidel účtování nákladů. Jsme schopni fakturovat dodávky včetně distribučních 
služeb jednou fakturou za celou síť s detailním rozúčtováním nákladových středisek  
v příloze včetně nastavení elektronického přenosu fakturačních dat, či rozfakturaci  
na jednotlivé samostatné účetní jednotky či skupiny provozoven.

Měsíční doúčtování maloodběrů v elektřině i plynu. 
Dovolím si tvrdit, že jako jediný obchodník s těmito komoditami, dokážeme doúčtovat 
naše klienty v maloodběrech s měsíčním, čtvrtletním, půlročním, roční nebo libovolným 
fakturačním cyklem dle potřeb klienta, kdy žádná z možností doúčtování není nijak 
zvýhodněna a jsou všechny naprosto rovnocenné. Těchto možností je na výběr hned 
několik proto, abychom maximálně vyhověli našim obchodním partnerům a měli 
možnost vybrat si cyklus, který jim bude s ohledem na účetnictví vyhovovat nejvíce. 
Je to jediná alternativa pro klienta, jak předejít velkým přeplatkům nebo nedoplatkům  
v maloodběrech způsobených neúnosně dlouhými cykly mezi jednotlivými doúčto-
váními a současně jediná cesta jak minimalizovat dohadné položky za spotřebované  
energie ke konci účetního období.
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Jak vypadá změna dodavatele s Českou energií? 
Jelikož jsme si vědomi náročnosti tohoto procesu je součástí našich služeb zajištění 
všech vyjmenovaných administrativních kroků potřebných pro změnu dodavatele  
elektrické energie a zemního plynu za Vás a to na základě standardizované úředně  
ověřené plné moci. 

STANDARDNÍ POSTUP ZMĚNY DODAVATELE

výpověď
smlouvy

registrace
na OTE

smlouva o
distr. + přip.

sepsání nové 
smlouvy

POSTUP ZMĚNY DODAVATELE S ČESKOU ENERGIÍ

pouze 1 krok - ověřená plná moc a smlouva s Českou energií, a.s.

Dodávky elektrické energie a zemního plynu představují 
pro nás jen jednu z částí naší vzájemné spolupráce…

DODAVATEL

ELEKTRICKÉ ENERGIE

...pomůžeme Vám převzít kontrolu nad dodávkami energií!

Česká energie, a.s.   Beranových 65/675, 199 00  Praha 9 - Letňany
Telefon:  234 312 375, Fax:  234 312 383, www.ceskaenergie.cz
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www.tipsportarena.cz

Místo, kam se lidé chodí bavit
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Tipsport arena Liberec
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7

e-mail: info@tipsportarena.cz

BOWLING LIVE
10 moderních bowlingových drah splňující světové parametry. Součástí
bowlingu je i restaurace s koktejl barem. Možnost realizace soutěží i firemních akcí. Spe-
ciální dráhy pro handicapované. 
Kontakt: +420 489 201 301, bowling.live@volny.cz

STOLNÍ TENIS
8 moderních stolů. Možnost využití profesionály i veřejností. Ideální prostor pro zábavu 
a relaxaci.
Kontakt: +420 488 048 112, info@tipsportarena.cz

STŘELNICE
100 m, 50 m a 25 m dlouhá střelnice, každá se čtyřmi palebnými posty.
Součástí jsou také projekční a virtuální střenice. 
Kontakt: +420 489 201 303(5), strelnice@tipsportarena.cz

800

RICOCHET
2 nové kurty v provozu od 1. září. Ricochet je raketový sport vhodný pro dnešní aktivní 
generaci. Ideální zábava pro širokou veřejnost s příznivým vlivem na fyzickou kondici a 
dobrý zdravotní stav.
Kontakt: +420 731 547 896, info@tipsportarena.cz

KUŽELNA
4 zcela nové plnoautomatické dráhy. Možnost využití pro profesionály tak i 
pro veřejnost. Možnost realizace soutěží i firemních akcí. Zázemí pro diváky. 
Kontakt: +420 489 201 302, info@tipsportarena.cz

TENIS
Indoorová hala od roku 2006 nabízí celoročně k využití tenisový dvorec. Jako podklad pro 
hru je zde instalován příjemný povrh JAPEX. Ke kurtu náleží i moderní sociální zařízení 
včetně sprch. 
Kontakt: +420 731 547 896, info@tipsportarena.cz

BADMINTON 
Areál Tipsport areny od září 2006 nabízí zcela nových pět exkluzivních dvorců pro 
badminton. V nabídce kromě pronájmu dvorců je i zapůjčení vybavení.
Kontakt: +420 731 547 896, info@tipsportarena.cz
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