


Company Isbaneteknikk AS, Norway – www.ISBANETEKNIKK.NO 
 Sales service and parts for Olympia and Ice Bear ice resurfacers. Jet Icepaint and equipnment. Everything for your ice hall. 

Ice is our business! 

The Olympia Millennium Ice Resurfacing Machines (IRM) 
The Olympia Millennium -  Stroje na úpravu ledových ploch zimních stadionů a kluzišť 

O l y m p i a 

 
Olympia Millennium – The New Standart  

Stroje na úpravu ledových ploch zimních stadionů – Olympia IRM 
 

The Olympia Millennium Standart 
Tato řada strojů na úpravu ledových ploch je nabízena s bočním nebo předním vyklápěním sněhového zásobníku. 
Varianta bočního vyklápění se doporučuje v prostorách, kde není praktické přední vyklápění sněhového zásobníku 
z dispozičních důvodů (např. výšky stropu). Varianta předního vyklápění má větší kapacitu sněhového zásobníku 
než varianta s bočním vyklápěním. Samozřejmostí jsou hliníkové nádrže (zásobníky) na vodu a sníh.  
Nejpoužívanějším palivem strojů na úpravu ledových ploch je propan nebo CNG. Může být dodáván také 
s benzínovými nebo dieselovými motory pro venkovní užití. Není to však často volená varianta našimi zákazníky. 

 
The Olympia Millennium Plus 

Varianta Millennium Plus disponuje větším rozvorem podvozku, větším zásobníkem vody a větším sněhovým 
zásobníkem. Pro použití na nekrytých kluzištích a ledových plochách (sloužících jako druhá ledová plocha) je často 
dodávána s vytápěnou kabinou řidiče, dieselovým motorem a hydrostatikou. Ve standartu jsou dodávány hliníkové 
zásobníky na vodu a sníh. Volitelné jsou zásobníky nerezové. 

 
The New Olympia Ice Bear Electric 

Nejnovější model, který bude mít premiéru na zimních olympijských hrách v kanadském Vancouveru 2010. Jeho 
pohon obstarává elektromotor. Neprodukuje žádné emise! Disponuje čtyřmi zásobníky 20V baterií o celkové 
kapacitě 500Ah – 750Ah. Kapacita baterií se řídí požadavky našich klientů a vybaveností zimních stadionů.  

 
The Olympia LVR (Laser Leveling System) 

Jedná se o automatický systém kontroly vrstvy ledu, který zaručuje stejnoměrnou tloušťku ve všech prostorách 
kluziště. Tímto systémem mohou být vybaveny všechny stroje řady Millennium a Ice Bear Electric. 

 
The Olympia Tractor 250, 500 

Tyto stroje na úpravu ledových ploch jsou určeny pro venkovní kluziště a ledové plochy menších rozměrů.  
Obě varianty se liší velikostí a výkonem. Jejich značnou výhodou je snadná údržba a jednoduchá manipulace. 

 
The Olympia Edgers 

Stroje na úpravu okrajů ledových ploch zimních stadionů – ořezávače 
Olympia Hydraulic Edger 

Hydraulickým ořezávačem lze doplnit obě varianty Millennium i Ice Bear Electirc. Hydraulický systém zaručuje 
konstantní tlak ořezávače na okraje ledové plochy a mantinelů. Umožňuje změnu přítlaku a úhlu ořezu. Ořezávač 
je doplněn bezpečnostním krytem.   

Olympia Hand Edger 
Ořezávač vyžadující obsluhu. Jejich nespornou výhodou je vizuální kontrola okrajů mantinelů, které nelze 
dosáhnout při použití ořezávačů přimontovaných přímo na stroji pro úpravu ledové plochy. Nejpoužívanější jsou 
bateriové ruční ořezávače. Mohou být dodávány také s motory spalujícími benzín propan nebo CNG. 
 

                 
 

Informace a kontakty / V případě zájmu o některý z modelů Olympia kontaktujte: 
Mgr. Miroslav Hornich – Sales Representative - U Sanatoria 1847/20, Šumperk 787 01, Czech Republic 

Tel/fax: +420 583 286 876, Mobil: +420 608 884 769, Email: m.hornich@seznam.cz, Skype: miroslav.hornich 
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PROGRAM 
10,00 – 14,45   -     ubytování účastníků  
11.00 – 12.30  -   prezence účastníků ve Spa hotelu Thermal – Karlovy Vary 
13.00 – 14.00   -   oběd tamtéž  
             15.00   -        zahájení Valné hromady v Červených saloncích 

                    -     schválení programu Valné hromady – volba komisí 
  -     výroční zpráva o činnosti SZS za předcházející období 

 -      zpráva o hospodaření SZS za rok 2008, předložení rozpočtu na rok 2009 
  -  zpráva dozorčí rady 

-   diskuse k předneseným zprávám 
-     vystoupení zástupců ČSLH, SSLH Bratislava a dalších hostů 
-        schválení usnesení VH 
-   závěr Valné hromady 

 
PŘESTÁVKA – Coffee Break 

Prezentace firem: CHLAZENÍ CHOCEŇ, GRASSO, AZ KLIMA, OAZA, G-MARTIE, SILESIA WM, 
UNITHERM, BREMATECH, ABD INVEST, ASTRON BUILDINGS, BLAHUTA ELEKTRO, 
BRNOFROST, ČKD DIZ, ČKD CHLAZENÍ,  DaK, DEROL, ELMAR GROUP, FRIGOYORK, HELLA 
PLUS – FAGERHULT, HOKEJ-SPORT, CHEMICKÁ OBCHODNÍ, IVAR, LINDAB ASTRON, 
METASPORT, NESSY, NISASPORT, PERFEKTUM, PROJECSOFT, REMOV SPORT, ROLMONT, 
SEN-VYSOUŠECÍ TECHNIKA, SONING,SZ SERVIS, TIP-EX PARTNER, YORK INTERNATIONAL, 
ZNAČKY KLADNO a dalších firem a pozvaných hostů.                                        
              
20. 00  -  večeře v místě 
21. 00  -  společenské setkání v restauraci, kavárně a baru tamtéž (bez časového omezení) 
 
Pátek  24. dubna 2009 
8,00  -    9,00  -  snídaně 

      10,00  -  prohlídka stavby KV Arény (před dokončením) s prezentací některých firem zde působících 
    

Po skončení exkurze odjezd účastníků 
         

KARLOVY VARY 
 

Karlovy Vary jsou z architektonického hlediska 
opravdu unikátním městem, a když se místních zeptáte, 

kterou stavbu by označil za dominantu, 
někdo jistě zmíní hotel Thermal, jiný hotel 

Imperial, a 
mnozí 
možná 

Grandhotel Pupp. Návštěvník Karlových Varů přijíždějící od Prahy by 
pak jako nepřehlédnutelnou stavbu mohl určit Karlovarskou teplárnu s 
jejím komínem a světelným panelem udávajícím aktuální teplotu a 
datum. Příjezd od Plzně zatím dominantu nemá, ale už se zde rýsuje ta, 

která bude široko daleko opravdu největší a nejmodernější – multifunkční aréna. V ní jako výstavním, 
sportovně-kulturním a kongresovém centru a přilehlém areálu město získá další nádhernou stavbu, 
která obohatí architekturu města.  
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALNÁ HROMADA 17-18. 5.VALNÁ HROMADA KARLOVY VARY 
23. 4. – 24. 4. 2009
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SPONZOŘI VALNÉ HROMADY
 
 

   CHLAZENÍ CHOCEŇ spol. s r. o. 
          Pernerova 80, 565 01 Choceň 
 

     Společnost CHLAZENÍ CHOCEŇ spol. s r. o. vznikla v roce 1994 a navazuje na více než stoletou tradici chlazení ve 
městě Choceň a bezprostředně navazuje na tradice firmy MONTAS Hradec Králové, která působila v branži od roku 
1953.  
 Sídlo firmy naleznete v areálu bývalého pivovaru v Chocni v kouzelné krajině opukových skal u řeky Tiché Orlice.  
 Naše firma má velké zkušenosti se všemi druhy čpavkového chlazení, i když se nevyhýbáme ani chlazení freonovému. 
Velmi významnou součástí naší činnosti je i výstavba a rekonstrukce chlazení zimních stadionů. Pokud bych chtěl vybrat 
jen stadiony z nejvýznamnějších hokejových soutěží, budu jmenovat ty na kterých jsme realizovali významnější část 
jejich systému. Jde například o zimní stadiony Pardubice, Litvínov, Liberec, Zlín, Mladá Boleslav, Karlovy Vary, Jihlava, 
Havlíčkův Brod, Vrchlabí, Kadaň, Třebíč, Benátky nad Jizerou, či Poruba. Kromě těchto extraligových a prvoligových 
stadionů jsme realizovali celou řadu akcí na stadionech i nižších soutěží. Aplikace na stadionech máme i na Slovensku, 
kde nejvýznamnější akcí je STEEL aréna Košice.  
 Kromě vlastní technologie chlazení dodáváme i elektropřipojení včetně měření a regulace. Samozřejmostí je i 
vizualizace s komfortními službami pro uživatele. Dílo realizujeme často i včetně stavební části, zejména izolací a 
betonáže chladící desky a mantinelu.  
 Spíše informativně sdělujeme, že realizujeme chlazení i v průmyslových podnicích, kde bych rád upozornil na 
Plzeňský Prazdroj včetně pivovaru Nošovice a Velké Popovice, čokoládovny Nestlé, drůbežářské závody PROMT, 
mlékárny MADETA, OLMA, Moravia Lacto a na další podniky. Významně se podílíme i na chlazení velkoskladů, jako 
například Tesco, Ahold, Penny Market, HOPI, Kaufland a pod.  
 Hesly naší firmy jsou především odbornost, seriozní jednání se zákazníky a slušné cenové podmínky.  
 
Kontakty: 
Telefon – 465 461 880-8, e-mail: info@chlazenichocen.cz  
Dr. Holub Jiří – tel. 602 466 958, e-mail: holub@chlazenichocen.cz 
Slovák Tomáš, ředitel – tel. 602466957 
    

GEA Grasso má více než sto let zkušeností jako výrobce kompresorů pro průmyslové chladicí zařízení.  
Neustálé zlepšování a inovace vytvořily světové třídy výrobků, pro které GEA Grasso je známá v celém 

odvětví.  GEA Grasso provozuje tři výrobní lokality, každý s vlastním výzkumem a rozvojem.  S touto organizační 
struktura GEA Grasso je schopen zaručit maximální kvalitu pro všechny skupiny výrobků.  

Kontakty: Senovážné náměstí 1464/6, 110 00  Praha-Nové Město  

Telefon: +420 224 223 048  

Fax: +420 224 221 347  

E-mail: grasso@grasso.cz  

 

Společnost oaza-net spol.s r.o - nabízí kompletní služby v oblasti elektrotechniky. Díky 
spolupráci s renomovanou společností Elcenter Liberec jsme i díky dlouhodobému stabilnímu 
postavení na trhu schopni uvést v život váš záměr od studie proveditelnosti, přes zajištění 
stavebního povolení až po samotnou realizaci v oblasti silnoproudých, slaboproudých i 
telematických technologických celků do různých sportovních i komerčních objektů (stadiony, 
sportoviště, bazény, rekreační areály). 

Bližší informace a kontakty najdete na stránkách www.oaza-net.cz nebo www.elcenter.cz. K dispozici Vám budeme též 
na semináři 23 - 24. 4.2009 v Karlových Varech. 
                                                oaza-net spol s r.o. 
Ing. Miloš  Krasnický – 485 252 237, 606 311 119, krasnicky@oaza-net.cz                                Dr. Milady Horákové 81 
Martin Šembero                                                                                                                             460 06  LIBEREC 6 

 
Společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti technického zařízení budov (TZB) a 
provádí dodávku vzduchotechniky a chladící techniky do staveb, které slouží administrativě, 
obchodu, výrobě, zdravotnictví, stravování, kultuře a sportu. Firma zpracovává 

projektovou dokumentaci, vyrábí vzduchotechnické potrubí, vzduchotechnické komponenty a vzduchotechnické 
jednotky, dodává, vypracovává položkové rozpočty, realizuje montáže a zajišťuje záruční i pozáruční servis. 
Posláním naší společnosti je tedy navrhovat a dodávat zákazníkům komplexní řešení –  
kvalitní řešení od A do Z. 
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M. Šeba - předseda SZS 
 
Vážené dámy a vážení hosté                                                      

    Z pověření výkonného výboru Sdružení zimních stadionů v České republice si Vás 
dovoluji přivítat na dnešní valné hromadě. Je to rok, který uplynul od VH 2008, kona-
né v hotelu Zvíkov 29. 4. 2008. Předem hodnocení uplynulého období naší činnosti 
mi dovolte poděkovat sponzorům dnešní Valné hromady, firmám GEA, WM, Clazení 
Choceň, OAZA-NET, která se jejich přispěním opět může konat ve velmi důstojném 
prostředí našeho největšího a nejznámějšího lázeňského města. Jsou to firmy GEA 
Praha a Chlazení Choceň, jenž zajišťují pro ZS komponenty chladících zařízení, firma 
WM Silesia, která zajišťuje pro nás stroje na úpravu ledových ploch a firma OAZA-NET 
– dodavatel komplexních služeb v oblasti elektrotechniky.      
                                                                              
V roce 2008 – přesně 4. Listopadu jsme oslavili 100 let trvání organizovaného 
hokeje v České republice. Stalo se to v největší a nejmodernější multifunkční 
hale v O2 Aréně. Slavnosti vyvrcholily přátelským hokejovým utkáním veteránů 
těchto zemí. Století ledního hokeje a jeho úspěchy na mezinárodním poli by však 
nikdy nemohli vzniknout bez obětavé práce všech, kteří mají rádi lední hokej.                                                           
Největších úspěchů dosáhlo hokejové hnutí s rozvojem zimních stadionů. V letošním 
roce bude otevřen již 170 zimní stadion. Moderní KV Arénu ještě v nedokončeném 
stavu budete mít možnost si prohlédnout zítra, kdy se uskuteční prohlídka této 
multifunkční arény. Je symbolické, že nový mistr České republiky, kterým je místní 
hokejový klub bude městem odměněn novou Arénou, která přispěje ještě vyšší 
prestiži lázeňského města. Z celkového počtu je 129 zimních stadionů členem našeho 
sdružení. Členskou základnu dále tvoří čtyři individuální členové a 30 firem, které 
vyrábějí zařízení pro ZS nebo jim poskytují své služby. Valná většina zimních stadionů 
je již dne krytá. Majitelem většiny jsou města což pomáhá ke stálému vylepšování 
těchto sportovišť. Modernizují se hlediště, zázemí sportovců, mění se strojovny a 
dochází k výměnám roleb.
Výkonný výbor sdružení tvořený 12 členy (včetně dozorčí rady) se scházel pravidelně 
každé tři měsíce většinou na zimním stadionu KOBRA Praha. Činnost výkonného 
výboru se řídila plánem práce, který byl vytvořen z plánů práce jednotlivých komisí 
VV SZS. Dalším podkladem bylo usnesení minulé valné hromady. Při kontrole minulé 
valné hromady můžeme konstatovat, že byly splněny kromě bodu týkajícího se 
pasportizace zimních stadionů všechny body usnesení. Důvod nesplnění tohoto 
bodu jistě objasní p. Hájek ze ZS Praha Nikolajka. Členové výkonného výboru tvoří 
pracovní komise organizační, technickou a hospodářskou. Činnost výkonného výboru 
je kontrolována dozorčí radou.         
                                  
Technická komise                                                                
Předseda Pavel Píša z Českých Budějovic, Ing. Taubr – náš nejstarší člen a dále Jan 
Trunda ze Šternberka. Tato komise pracuje v technické vzdělávací oblasti formou 
poradenské nebo konzultační činnosti. Komise poskytla průběžně odborné rady 
přímou nebo písemnou formou. Dotazy zimních stadionů se většinou soustředily na 
oblast provozu a řízení, personální zajištění profesí a bezpečnost ve vztahu k ekono-
mice provozu. Konzultační činnost byla věnována přípravám nové výstavby, ale také 
rekonstrukci stávajících provozů.  Tato komise společně s komisí organizační pořádá 
dva běhy týdenního internátního školení obsluhy chladícího zařízení. Tradiční termíny 
(červen a září), tradiční místo – ZS Příbram. Výhodou Příbrami je snadná dostupnost, 
technické vybavení a cenové relace ubytování a stravování, které nám plně vyhovují. 
Lektorskou činnost vykonává kolektiv stálých pracovníků pod vedením Ing. Taubra. 
Tvoří jej Ing. Černý, Ing. Cvetler a Josef Mana. V roce 2008 bylo vyškoleno v prvním 
červnovém termínu 21 strojníků a ve druhém zářijovém termínu, který byl slaběji 
obsazen, bylo proškoleno 11 strojníků.                                                  

 

Organizační komise
Je tvořena předsedou, jímž je Josef Mana z Brna – Ronda, Stanislav Kučera z Liberce 
a sekretář našeho sdružení Ing. Cvetler. Kromě školení strojníků mají hlavně p. Kučera 
s ing. Cvetlerem největší podíl při organizování tematických zájezdů, tradiční akce 
SZS. Tato tradiční akce seznámí účastníky s novými metodami práce na ZS v Evropě, 
ale také představí krásy přírody, historii nebo také nové zajímavé objekty za našimi 
hranicemi. Zájezd 2008 nás zavedl do Německa a také do naší nejnavštěvovanější 
země, kterou je Švýcarsko. Navštívili jsme výrobní závod firmy Hoval a výrobce kotlů a 
klimatizací, který se nachází v lichtejnštejském Vadúzu. Velmi zajímavá byla výrobna 
čokolády ve švýcarském Interlakenu. Nezapomenutelné zážitky si však všichni účast-
níci odnesli při cestě vysokohorskou železnicí z rozkvetlého údolí do oblasti věčného 
ledu, který se nachází ve výši 3000 m na hoře Jungfraujoch. Komise, zvlášť p. Kučera 
se podílí na přípravě a výrobě každoročních dvou čísel Informačního zpravodaje naše-
ho sdružení. Jistě jste zaznamenali větší barevnost, více fotografií a zpráv. Odbornými 
články z oboru chlazení přispívá hlavně Ing. Taubr. Rozhodli jsme se střídavě věnovat 
každé číslo některé oblasti nebo významnému městu, z něhož se nachází ZS. Chtěli 
bychom Vás všechny požádat, abyste na vyzvání členů organizační komise nám dodali 
materiály, z nichž bychom mohli čerpat informace pro další zveřejnění v Informačním 
zpravodaji. Kromě zpravodaje využívá hlavně sekretář ing. Cvetler pro předávání 
nejnovnějších informací členům SZS elektronickou poštou. Je to nejrychlejší spojení, 
ale záleží na každém jednotlivci, zda chce zveřejněné informace získat. Na našich we-
bových stránkách www.szs.cz můžete nejlépe inzerovat své nabídky nebo požadavky. 
Je zde také rubrika Diskusní fórum, které slouží pro výměnu zkušeností.                                                                             

Hospodářská komise                                                                           
pracující ve složení předseda – Stanislav Kučera z Liberce, Ing. Zeman z Litvínova 
a sekretář – Ing. Cvetler zpracovala samostatnou zprávu, která obsahuje zprávu o 
výsledcích hospodaření SZS na rok 2008. Zprávu přednese Ing.Cvetler v dalším bodě 
programu.  

Dozorčí rada                                                  
Kontrolní orgán našeho sdružení je tvořen předsedou Stanislavem Sedláčkem ze 
Strakonic, Zdeňkem Jánským z Chebu a Davidem Bartalem z Břeclavi. Zprávu dozorčí 
rady přednese za komisi p. Sedláček a je to jeden z bodů programu dnešní VH. Závě-
rem mojí hodnotící zprávy mi dovolte poděkovat všem členům výkonného výboru, 
lektorům školícího programu za celoroční obětavou práci pro naše profesní sdružení 
a všem popřát hodně zdraví a štěstí.  Stejnou měrou chci popřát všem pracovníkům 
zimních stadionů podílejícím se na práci pro tak krásný sport, kterým lední hokej 
bezesporu je.  Nezapomenu na závěr ani na firmy, které svými výrobky nebo službami 
pro naše zimní stadiony vytvářejí tím pro ně ty nejlepší technické podmínky. Přeji jim 
hodně spokojených a solventních zákazníků a věřím, že se všichni ve zdraví sejdeme 
za rok při valné hromadě 2010, která zhodnotí rok 2009.

Zpráva o činnosti SZS v ČR za rok 2008
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Zpráva o hospodaření SZS v ČR za rok 2008

 
Z pověření hospodářské komise SZS předkládám dnešní Valné hromadě zprávu o hospodaření za rok 2008. Pro 
tento rok odsouhlasila VH konaná ve Zvíkovském Podhradí vyrovnaný rozpočet s výdaji 751 000 Kč a příjmy 
v téže výši. Rozpočet a jeho skutečné plnění je součástí výsledků hospodaření a komplexního rozboru, který je 
všem členům dnes k dispozici. Bohužel poprvé po mnoha létech jsme rozpočet výrazněji překročili, a to o 46 780 
Kč. Hlavní důvodem byla ztráta z tematického zájezdu do SRN a Švýcarska. Ten skončil v mínusu proti plánu o 
70 741,74 Kč. I když další akce, školení strojníků, VH (díky sponzorům) a mimořádná exkurze na závěr roku do 
Budvar Arény v Českých Budějovicích byly ziskové, ztrátu se nám nepodařilo eliminovat. Důvody se Vám 
pokusím vysvětlit v diskuzi. (Plánovaný počet účastníků, z toho kalkulace vložného. Fixní cena dopravy, méně 
účastníků. Odhlášení na poslední chvíli. Drahé hotely ve Švýcarsku a placení cesty na Jungfraujoch). Otázkou 
zůstává, zda za těchto okolností TZ nadále organizovat. Vyžaduje to totiž nesmírné úsilí při přípravě, shánění 
sponzorů, kteří jsou ochotní zaplatit alespoň jeden nocleh pro celou výpravu, hotelů (letos například i trajektů).  
Bez sponzora by patrně cena vložného byla neúměrná možnostem ZS.  Hotely vyžadují předem zálohy na 
ubytování a. p. 

Nicméně jsme přesvědčeni, že TZ je jednou z klíčovou akcí, kterou pro své členy již léta pořádáme. 
Uvidíme, jak dopadne letošní zájezd do SRN, Švédska a Dánska a pak VV SZS v ČR rozhodne o dalším 
osudu této akce. 
Je nutné ovšem znovu připomenout, že naše sdružení je neziskovou organizací, jejímž úkolem tudíž není 
vytváření zisku, ale uspokojovat potřeby svých členů 
Mimochodem. Podíváme-li se zpětně na hospodaření v minulých letech, stále se máme čím chlubit. Posuďte 
sami. 
2008 – plán – vyrovnaný rozpočet – skutečnost:       - 46 780 Kč při obratu 826 799 Kč  
2007 – plán – ztrátový rozpočet – skutečnost:             - 3 856 Kč při obratu 769 687 Kč 
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 
A tak bych mohl pokračovat i dále. Lze tedy konstatovat, že i přes dílčí neúspěch v roce minulém, co se týče 
hospodaření našeho sdružení, můžeme být spokojeni. Je to zásluhou nejen HK, ale celého VV a DR 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 75 799 Kč 
Přispělo k tomu zejména to, že: 
Příjmy z akcí s byly vyšší o .............................................................................................  56 180 Kč  
Ostatní položky se v podstatě kryjí s rozpočtem 

Celkové výdaje byly vyšší proti rozpočtu o 122 579 Kč 
Ušetřili jsme na spotřebě materiálu (úspora 6 151 Kč), nepořizovali jsme žádný hmotný investiční majetek 
(úspora 10 000 Kč), na cestovném a stravném jsme uspořili 11 019 Kč a u dohod o provedení práce (školení, 
revize a. p. – 16 539 Kč) a. t. d. 
Podrobné porovnání skutečnosti k rozpočtu, peněžní deník a komplexní rozbor hospodaření SZS za rok 2008 
je jak již bylo řečeno, všem členům SZS k dispozici zde na VH a později v případě zájmu k nahlédnutí na 
sekretariátu SZS. V dalším Informačního zpravodaje též zveřejníme jako obvykle čerpání rozpočtu v 
podrobném členění plán – skutečnost a rozpočet na rok 2009 schválený tímto plénem.  

Hodnota majetku SZS k 31. 12. 2008 
1. Pokladní hotovost  ...............................................................................         25 406,00 Kč  
2. Stav účtu u České spořitelny a.s.  ......................................................        260 344,71 Kč 
3. Drobný investiční majetek  ................................................................          19 452,50 Kč 
4. Pohledávky  ..........................................................................................      0,00 Kč 
5. Závazky  ………………………………………………………………      0,00 Kč  
Výkonný výbor SZS projednal výsledky hospodaření roku 2008 na své schůzi 22. 4.2009 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 23. 04.200 v Karlových Varech 
S C H V Á L E N O 
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          ČERPÁNÍ ROZPOČTU "Sdružení zimních stadionů v ČR" k 31.12.2008

Finanční zůstatek k 31.12.2007 Kč 332 531,42

PŘÍJMY Rozpočet 2008 Skutečnost 2008
Kód daňového členění : k 31.12.2008

20 Dotace různé 10 000 5000
26 Členské příspěvky 260 000 247 900

z toho : Nedoplatky roku  2007 0 13 400
                     rok 2008                  260 000 234 500

rok 2009 0 0
23 Tržby za služby 0
29 Jiné příjmy 10 000 46 590
31 Propagace, služby 0
32 Akce roku 2008 470 000 526 180

z toho : Školení strojníků 170 000 159 650
Valná hromada 2008 150 000 136 020
Tematické zájezdy 140 000 223 110
Jiné  (Exkurze a.p.)                              10 000 7 400

68 Úroky z BÚ u ČS a.s. 1 000 1 129

PŘÍJMY CELKEM Kč 751 000 826 799

VÝDAJE Rozpočet 2008 Skutečnost
Kód daňového členění : 31.12.2008

20 DHM-DNM (drobný hmotný - nehmotný majetek) 10 000 0
21 Nákup materiálu 15 000 8 849
22 Nákup služeb pro SZS 180 000 187 348
23 Energie, paliva 9 000 0
24 Nájemné 0 0
25 Cestovné, stravné 35 000 23 981
26 Pronájem výpočetní techniky 9 600 9 600
27 Jiné výdaje (mimořádné) 20 000 78 799
28 Telefonní poplatky 30 000 23 154
29 Spoje 0 0
30 Poštovné 8 000 7 322
31 Kopírování 3 000 422
32 Opravy, údržba 10 000 4 886
34 Čistá mzda z dohod o provedení práce - OOV 50 000 33 461
35 Daň z dohod  o provedení práce - OOV 10 600 5 908
42 Vedení účtu u ČS a.s. 7 000 4 724
43 Materiál k akcím roku 2008 4 800 3056
44 Služby k akcím roku 2008 339 000 475 506

z toho : Školení strojníků 90 000 71190
Valná hromada 2008 95 000 95276
Tematické zájezdy 144 000 304220

Pozn. Bez cestovného! Jiné                      10 000 4 820
14 Platby daňově neuznávané : Reprezentace 0
18                                                Občerstvení při akcích VV a DR 10 000 6 563

VÝDAJE  CELKEM           Kč 751 000 873 579
Plnění rozpočtu      (+      -) - 46 780
Finanční zůstatek k 31.12.2008           Kč 285 750,61

ČERPÁNÍ   ROZPOČTU K 31. 12.  2008
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           SCHVÁLENÝ   ROZPOČET "Sdružení zimních stadionů v ČR" na rok 2009 

Finanční zůstatek k 31.12.2008 285 750,61  Kč

PŘÍJMY
Kód daňového členění :

20 Dotace různé 10 000
26 Členské příspěvky 250 000

z toho : Nedoplatky roku  2008 0
                      rok 2009                  250 000

rok 2010 0
23 Tržby za služby 0
29 Jiné příjmy 20 000
31 Propagace, služby 0
32 Akce roku 2008 470 000

z toho : Školení strojníků 170 000
Valná hromada 2009 150 000
Tematické zájezdy 140 000
Jiné (Exkurze a.p) 10 000

68 Úroky z BÚ u ČS a.s. 1 000

PŘÍJMY CELKEM 751 000 Kč

VÝDAJE
Kód daňového členění :

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 35 000
26 Pronájem výpočetní techniky 9 600
27 Jiné výdaje (mimořádné) 20 000
28 Telefonní poplatky 30 000
29 Spoje 0
30 Poštovné 8 000
31 Kopírování 3 000
32 Opravy, údržba 10 000
34 Čistá mzda z dohod o provedení práce - OOV 50 000
35 Daň z dohod  o provedení práce - OOV 10 600
42 Vedení účtu u ČS a.s. 7 000
43 Materiál k akcím roku 2009 4 800
44 Služby k akcím roku 2009 339 000

z toho : Školení strojníků 90 000
Valná hromada 2009 95 000
Tematické zájezdy 144 000
Jiné - Zpravodaje 10 000

18 Platby daňově neuznávané : Občerstvení při akcích VV a DR 10 000
VÝDAJE  CELKEM 751 000 Kč
Plnění rozpočtu     (+      -) 0
Předpokládaný finanční zůstatek k 31.12.2009 285 750,61 Kč

       Zpracovala HK VV SZS v ČR
Schváleno VH SZS v ČR v Karlových Varech

ROZPOČET   SZS  NA  ROK  2009
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Zápis z valné hromady ze 23. dubna 2009Z á p i s 
 

z Valné hromady Sdružení zimních stadionů v České republice 
 

konané 23. dubna 2009 v Karlových Varech – Spa hotel THERMAL 
 

23. 04.2009 – čtvrtek 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
1. ZAHÁJENÍ – předseda SZS Miloslav Šeba. Přivítání přítomných – schválení a doplnění 

programu. Děkuje sponzorům této akce, firmě CHLAZENÍ CHOCEŇ, GRASSO, oaza-
net a WM Silesia. 

  
 Volba pracovního  
      předsednictva: Miloslav Šeba (VV SZS), Stanislav Kučera (ZS Liberec), ing. 

Miloslav Cvetler (VV SZS) 
  Řízením VH pověřen S. Kučera (ZS Liberec) 
 VOLBA KOMISÍ: 
 
  Mandátová komise: Josef Mana (ZS Brno-Rondo), Bartal (ZS 

Břeclav), Popela (Třebíč) 
 
 Návrhová komise: Ing. V. Taubr (VV SZS), Ing. Zbyněk 

Zeman (Litvínov), P. Píša (Č. Budějovice). 
   
2. VÝROČNÍ ZPRÁVU o činnosti SZS v ČR za předchozí období přednesl předseda VV 

SSZ Miloslav Šeba. Zhodnotil i předcházející VH ve 
Zvíkovském Podhradí a usnesení z této VH. Celý text viz 
písemná zpráva. 

 
3. ZPRÁVU O HOSPODAŘENÍ  SZS V ČR za rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009 

přednesl ing. Miloslav Cvetler – viz písemná zpráva. Do pléna 
VH bylo předáno k nahlédnutí kompletní účetnictví roku 2008 
spolu s komplexním rozborem hospodaření SZS v ČR za tento 
rok. 

 
4. ZPRÁVU DORORČÍ RADY SZS v ČR přednesl její předseda Stanislav Sedláček (ZS 

Strakonice) – viz písemná zpráva. 
 
5. DISKUSE Vystoupil ing. Cvetler s informací o průběhu dvou běhů školení rolbistů a 

ledařů v Liberci. Velký zájem, proškoleno celkem 75 posluchačů. 
  Další příspěvek přednesl S. Kučera s informací o vydaném Informačním zpravodaji č. 

36 a o pokračování materiálu IIHL o výstavbě zimních stadionů. 
  Ing. Cvetler upozorňuje, že poslední zájezd byl finančně ztrátový (viz zprávu o 

hospodaření) pro malý počet účastníků a klade otázku, zda je únosné nadále takové 
zájezdy pořádat. Ptá se přítomných, zda je to způsobeno délkou zájezdu, termínem, cenou 
a. p. 

  K předneseným zprávám nebylo žádných připomínek 
   
  Pavel Čada má připomínku k problematice reklam malovaných na led. Měnění 

reklam, kvalita různých barev přináší provozovatelů velké problémy s udržením kvality 
ledové plochy. Apeluje na to, aby SZS tento problém předneslo na APH a na VV ČSLH. 

  Josef Mana se též vyjadřuje k této problematice. Navrhuje, aby se spolupracovalo 
v rámci SZS na nalezení vhodných barev. Osobně je pro zrušení tak velkého počtu 
reklam. Obrací se Chemickou obchodní – člena SZS, zda by firma nepomohla s nalezením 
těchto barev. 
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  V diskusi byla též projednána problematika návštěvních řádů. SZS se bude této 
problematice věnovat a pro své členy vypracuje vzorový řád. Dát do usnesení. 

  Rozhodnuto tento problém uvést v usnesení s návrhem na řešení. 
  M. Šeba informuje za VV ČSLH, kde je ve funkci místopředsedy zejména o 

problémech mládežnického hokeje a o reorganizaci těchto soutěží. 
 
6. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE – komise po sečtení účastníků konstatovala, že 

Valná hromada SZS v ČR je usnášeníschopná. 
 Účast 32 zástupců ZS – členů SZS, 19 osob ze 14. firem a 4 individuální členové. 

 
7. NÁVRH USNESENÍ VH SZS v ČR dne 23. 4.2009 přednesl za volební komisi ing. 

Vladislav Taubr. Do usnesení byl doplněn návrh na upřesnění textu o reklamách na ledu a 
proběhlo hlasování. Pro návrh usnesení hlasovalo téměř 100% (1 se zdržel hlasování) 
přítomných. Plný text je přílohou. 

 
8.  ZÁVĚR VH SZS v ČR provedl předseda VV SZS Miloslav Šeba. Znovu poděkoval 

sponzorům VH za to, že akce mohla být uspořádána opět v důstojném prostředí a všem 
účastníkům poděkoval za nevšední pozornost. 

 
 Organizačně byla oficiální část VH SZS v ČR oddělena od prezentace firem, která 

proběhne po přestávce. 
 Ukončeno v 17,00 hod. 
 
P Ř E S T Á V K A  do 17,30 hod. 
 

Vystoupení zástupců podniků a firem v rámci VH SZS v ČR. 

Před vystoupením firem promítlo SZS krátký film o použití defibrilátoru, (je to lékařský 
přístroj používaný při kardiopulmonární resuscitaci, schopný elektrickým výbojem obnovit 
správnou činnost srdce), který bude povinou výbavou zatím extraligových stadiónů. 
Doporučuje i na ostatní ZS. 

 
CHLAZENÍ CHOCEŇ – ing. J. Holub. Představil firmu, která se podílela na výstavbě KV 

Arény v Karlových Varech. Dodávka technologie chlazení. Velmi moderní řešení. 
Vysvětlil podrobnosti. 

GRASSO GEA – ing. L. Berka. Podrobně ukázal řešení chlazení v KV Aréně, počítačová 
prezentace celku i jednotlivých komponentů.  

Oaza-net – ing. M. Kraslický – nabízí kompletní služby v oblasti elektrotechniky. Spolupráce 
s Elcentrem Liberec (p. Šembera). Slaboproud, silnoproud, požární signalizace, 
rozhlas, ozvučení, kamerové a anténní systémy.  

OMS CZ – P. Šimeček. Osvětlení, svítidla. Firma nabízí moderní zářivkové systémy 
osvětlení sportovišť. Příklad ZS Mladá Boleslav. Řízeno PC, stmívání, velká 
úspora oproti výbojkám. Prezentace videoprojekce. 

ROLMONT – Z. Kuchař. Prezentace firmy, která působí od roku 1995 v oboru strojů na 
úpravu ledových ploch. Prodej, servis a exkluzivní zastoupení firmy ZAMBONI 
USA (Kanada) v ČR. Firma ZAMBONI prodal za dobu své existence 10 000 
strojů. V ČR jezdí 36 strojů této značky. Veškerý servis a ND jsou zajištěny. 
Výroba hokejových branek a ND na rolby.  

 Videoprojekce firmy ICE GUARD (Finsko) – laserové zařízení na rolby, 
automatické pro hoblování ledu. Vhodné a vyzkoušené na stroje ZAMBONI. 
Patent USA. 

 
 

Zápis z valné hromady ze 23. dubna 2009
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HALLA PLUS – ing. M. Škoda. Firma provádí též osvětlení sportovišť ve spolupráci se 
švédskou firmou FAGERHULT. Instalace v KV Aréně. Zítra při prohlídce možno 
vidět. Při připravovaném TZ SZS ve Švédsku účastníci navštíví výrobní závod 
Fagerhultu a haly, kde toto osvětlení již léta funguje. Úspora el. energie, vysoká 
kvalita osvětlení (rovnoměrnost) a. p.  

PERFECT ICE – p. R. Šulc zastoupení firmy ENGO pro ČR. Rolby, vybavení ZS, 
mantinely a. p. 

MERCEL – p. Tereza Skořepová. Nabízí hoblovací nože pro všechny typy roleb. Možnost 
broušení nožů za 590 Kč/ks u nožů zakoupených u jejich firmy. Ceny nových nožů 
sdělí na vyžádání. 

CHEMICKÁ OBCHODNÍ – p. Řeřicha. Úpravny vody. Reversní osmóza. Úspora el. 
energie. Měsíční servis 7 – 8 tis. Kč. Automatický odluh. 

METASOPRT – Jiří Chrenek. Výrobce, prodejce a vývoj osvětlení sportovišť. Úspora 
energie, kombinace svítidel. Celohliníková svítidla. Nové výbojky, nová zrcadla. 
O 50%  větší svítivost. Možno se obrátit na firmu prostřednictvím www stránek i 
osobně.  

SEN – vysoušecí technika – p. E. Erb. Představil firmu. Zdůraznil potřebu odvlhčování hal 
zimních stadionů. Do KV Arény dodala firma dvě odvlhčovací jednotky. Uvedl 
technická data. Vše v nerezovém provedení. Při exkurzi druhý den možno vidět na 
stadionu. 

LINDAB-ASTRON – ing. T.Csoma. Představil firmu. Výrobce a dodavatel ocelových hal 
vhodných i pro zimní stadiony. Lehké konstrukce u tréninkových hal. Reference 
např. Sedlčany a Bratislava. 

NISASPORT – p. Doležal. Výrobce a dodavatel světelné informační techniky. Časomíra, 
reklamní panely a. p.  

KV ARÉNA – ing. Z. Houdek. Pozval přítomné na páteční exkurzy do arény, která se 
dokončuje. Odborný výklad zde podají i některé firmy zúčastněné na stavbě. 

 
Zahájena diskuse k prezentacím firem. 
 
 Ing. Cvetler souhlasí s kritikou, který přednesl k firmám prodávající zahraniční 

rolby. Prohlásil, že souhlasí s tím, že některé firmy používají zvláště při 
výběrových řízeních klamavou a zavádějící taktiku. Deklarují technicky 
nezdůvodnitelné argumenty, např. životnost baterií elektrické rolby 10 let, cenu 
uvádějí bez základních komponentů (např. bez brzd, mycí vody, ořezávačky, 
rezervy, nářadí a. p.) 

 
Po skončení prezentace firem cca v 19. hod. byla přichystána v hotelu večeře a po večeři byla 
pro zájemce k dispozici celá vinárna a bar i se salónky k neformálním setkáním.  
 
24. 05.2009 – pátek 
 
Po snídani se účastníci VH, kteří měli zájem, přesunuli k aréně, kde od 10,00 hodin proběhla 
exkurze do KV ARÉNY v Karlových Varech  Zde se nás ujal vedoucí technického úseku ing. 
Zdeněk Houdek haly a informoval o výstavbě, budoucím provozu a dalších plánech. Svou 
činnost při výstavbě haly prezentovali i zástupci některých firem, které se na stavbě podílely. 
Prošli jsme celým areálem. 
Po skončení exkurze se účastníci rozjeli v cca 12,00 hod k domovům. 
 
Zapsal:  Ing. Zbyněk Zeman 
 
  

Zápis z valné hromady ze 23. dubna 2009



SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE 11

Zpráva DOZORČÍ RADY SZS v ČR  
za rok 2008
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Usnesení Valné hromady SZS v ČR konané dne 23.04.  
2009 v Karlových Varech – Spa hotel Thermal.

 
Valná hromada SZS v ČR 

 
1.  Bere na vědomí: 

    Přednesenou zprávu o činnosti SZS v ČR za uplynulé období, tj. za rok 2008   a 
    zprávu dozorčí rady za rok 2008. 

 
2.      Schvaluje: 
2.1     Zprávu o hospodaření SZS a jeho Výkonného výboru za rok 2008 
2.2     Rozpočet SZS na rok 2009 
2.3     Zprávu mandátové komise 
  
3.      Ukládá:                               a) Výkonnému výboru  SZS v ČR: 
3.1  Zajišťovat pro členy SZS v ČR  nejnovější poznatky týkající se technických norem, předpisů  a nařízení 

dotýkajících se oblasti hygieny, životního prostředí a pro další oblasti, které jsou provozem zimních stadionů 
ovlivňovány.  

 Členy SZS v ČR průběžně seznamovat s touto problematikou  prostřednictvím elektronické pošty 
nebo ve zpravodaji Sdružení ZS.   

 Termín:  průběžně 
3.2    V roce 2009 uspořádat 2 běhy školení obsluhy chladicích zařízení (pokud bude dostatečný počet uchazečů, 

minimálně 10).                 Termín: 30.11.2009 
3.3     Pokud bude dostatečný počet uchazečů (minimálně 10), uspořádat minimálně 1 běh školení pro   řidiče vozíků 

na úpravu ledu (roleb).                         Termín:   3.11.2009 
3.4     Pokračovat v organizaci a zajišťování tematických zájezdů pro členy SZS v ČR. V roce 2009 uspořádat  
          minimálně 1 zájezd do zahraničí. Tematický zájezd zaměřit na provozní problematiku zimních stadionů a tím               
          rozšířit potřebné znalosti provozovatelů ZS z hlediska vybavení ZS, bezpečnosti a ekonomiky provozu.                           
                                                                                                                                                          Termín: 30.5. 2009 
3.5     Zveřejnit výsledky a poznatky z tematického zájezdu  2009 ve Zpravodaji SZS č. 37.     
                              Termín: 31.12. 2009 
3.6    Apelovat na ČSLH, aby v soutěžním řádu bylo sjednoceno množství reklam na ledových  
          plochách na   minimum.                                    Termín: 31. 12. 2009 
    
                                                        b) Všem členům SZS v ČR 
3.7    Podávat VV SZS v ČR na vyžádání veškeré informace a údaje o provozu svého zimního stadionu pro účely 

zpracování provozně technických a ekonomických výsledkův v roce 2008.                      Termín: 30.06.2009 
           
4.       Žádá: 
4.1.     Všechny členy SZS v ČR, kteří ještě nevyplnili a neodeslali dotazníky k pasportizaci  
           ZS o  jejich urychlené zaslání.                                                                             Termín: 30. 06. 2009 
4.2      Všechny členy Sdružení ZS v ČR o zaslání příspěvků do Informačního zpravodaje,  především  se zaměřením 

na zkušenosti z provozu svých zimních stadionů a námětů na řešení nedostatků. Firmy – členy SZS o 
zveřejňování aktualit a novinek ze svého oboru.                                                                  Termín: průběžně 

4.3 Firmy a organizace, členy SZS v ČR, o zvážení možnosti ekonomického podílu na některé náročné akce, 
které SZS pořádá, jako např. valné  hromady a  tematické zájezdy. Aktuálně  pak na zpracování a zveřejnění 
pasportizace ZS, která bude sloužit především organizacím a firmám podílejících se na výstavbách nebo 
rekonstrukcích ZS.   

  Termín: průběžně  
 
  

Vypracovala  návrhová komise ve složení: Ing. Vladislav Taubr, Pavel Píša,   Pavel Čada    
Přednesl: Ing. Vladislav Taubr    

 
Usnesení VH SZS v ČR schváleno všemi přítomnými členy SZS na jeho valné hromadě  v hotelu  Spa Thermal 
Karlovy Vary dne 23.04. 2009 bez dalších připomínek.   
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ČEZ aréna – chlouba města sportu
Při návštěvě Pardubic málokdo 
mine v centru města sportovně 
kulturní stavbu, stánek hokejistů, 
basketbalistů, ale i dalších sportů. 
Během několika málo hodin se může 
ČEZ aréna, jak dnes zní její oficiální 
název, proměnit ze „zimního 
stadionu“ v nezapomenutelný 
koncertní  sál, v příjemné výstavní 
prostředí, či největší šachové 
kolbiště na světě a podobně.
Přicházíte-li k této 
nepřehlédnutelné stavbě na 
levém břehu Labe, jistě většině 
návštěvníků bleskne hlavou, 
jaké byly počátky tohoto stánku. 
Abychom se mohli dozvědět, jak 
vznikla myšlenka a probíhal vznik 
a vývoj stavby na tomto místě, 
musíme se vrátit až do minulého 
století.
 
Na počátku dvacátého století žili 

v Pardubicích sportovní nadšenci, 
kteří nechtěli zaostávat za světem. 
Okresní hejtman Novák, Dr. Janza, 
ředitel donucovací pracovny a 
továrníci Hübner a Opitz, v roce 
1903 postavili nejprve dva tenisové 
dvorce pod zámkem, které mimo 
jiné také chtěli využívat pro bandy 
sport. Po neshodě se nadšenci 
bandy přestěhovali na Matiční 
jezero. Vyznavači bandy sportu 
Weiss , Potůček, Reinberk a jiní 
však stále více pošilhávali po 
pravém kanadském hokeji. Ten se 
v Pardubicích uchytil až dlouho 
po první světové válce. Nadšenec 
učitel Weiss dal dohromady partu 
kamarádů, kteří vybudovali nové 
tenisové kurty na stejném místě, 
které v zimě využívali pro „kanadu“. 
Hokeji se pomalu začalo dařit a 
získával si další příznivce. Přišla 
ale druhá světová válka a sport se 
pochopitelně dostal do pozadí.
 
Po válce v Pardubicích vzniklo 

několik nových hokejových klubů 
Rapid, AFK Pardubice, HC Studánka, 
AFK Svítkov, a také v republice 
vyrostlo několik umělých ledových 
ploch. Pardubičtí nemohli zůstat 
pozadu. Z velké dřiny a poctivé 
práce se zrodil velký svátek. V roce 
1947 před Vánocemi (20. prosince) 
byl slavnostně otevřen zimní 

stadion s umělou ledovou plochou. 
Okolo mantinelů byla navršena 
zemina, která sloužila divákům k 

lepšímu sledování utkání. Železná 
tribuna byla vybudována pouze 
po delší straně plochy na východní 
straně. Celý prostor stadionu byl 
ohraničen dřevěným plotem. 
Přibylo i umělé osvětlení. První 
akcí bylo Mistrovství republiky 
v krasobruslení. Poté se jako 
první ubytovalo na stadionu 
tehdejší nejlepší klubové mužstvo 
LTC Pardubice. Ještě dnes je 
mnoho pamětníků, kteří mohou 
vyprávět o nezapomenutelných 
momentech, kdy tehdejší správce 
pan Matlák upravoval po utkání 
ledovou plochu, kdy jezdil se 
sáněmi a sudem s hadrem po ledě. 
A což teprve když začalo sněžit! To 
skupina lidí musela s hrabáky stále 
odstraňovat sníh a vyhazovat ho za 
mantinel. To si dnešní ledaři, kteří 
jezdí na moderních rolbách, jen 
stěží dovedou představit.
 
Jak čas běžel zimní stadion i 
okolí se pomalu měnilo. Doba si 
vyžadovala zlepšování podmínek 
a nová technika to umožňovala. 
Ve středu 12. Listopadu 1958 
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byla dána do provozu rozestavěná 
hala, která umožňovala hokejistům 
zahájit ligový ročník. Pracovníkům 
n.p. Průmstav zbývalo pouze 
uzavření severní části haly. Po 
dokončení měly Pardubice jednu 
z nejhezčích hal v Evropě, která 
sloužila v této podobě až do roku 

2001. Moderní stánek v zimě nebyl 
využíván jen hokejisty a bruslící 
veřejností. Po celý rok nezahálel. V 
minulosti se zde například konalo 
mistrovství ve volejbalu, stolním 
tenise, ale i pravidelné Filmové 
festivaly. Pochopitelně nejvíce 
byla plocha využívána hokejisty, 
nemálo i krasobruslaři. Zásluhou 
dobrých podmínek vybojovali 
hokejisté v sezoně 1950/51 ligovou 
soutěž a o dvacet let později 
i mistrovský titul. Začali si 
také vychovávat odmalička 
své budoucí hráče a tak 
začalo být pro všechny málo 
místa. Hala byla obsazena 
od časných ranních hodin, 
až dlouho do noci. Proto byl 
24. října 1980 slavnostně 
zahájen provoz druhé ledové 
plochy v sousedství haly.
 
Vše však časem dosluhuje, a 
tak bylo opět nutné provést 
generální rekonstrukci haly. 
Převzetím zimního stadionu 
pod správu města v roce 

1998 začala první část rekonstrukce 
ledové plochy a chladicího systému. 
Koncem října 1999 byla zastřešena 
druhá ledová plocha s celkovou 
rekonstrukcí. V polovině května 
2001 začaly práce na přestavbě 
haly a jen minimum lidí věřilo, že 
práce budou ukončeny v rekordním 

čase. Skutečností bylo slavnostní 
zahájení provozu víceúčelové haly 
k 1. prosinci 2001. Na přelomu roku 
se pak zde konalo Mistrovství světa 
juniorů. Na jaře roku 2007 byla 
zahájena další etapa novodobé 
rekonstrukce kdy, převážně za 
plného provozu, byla dobudována 
západní tribuna. Do ČEZ arény se 
postupně stěhovaly další sporty 
převážně na úrovni nejvyšších 

národních  a mezinárodních 
soutěží. Dobrou reklamu dělají ve 
světě Pardubicím krasobruslaři i 
hokejisté, kteří mimo titulů Mistrů 
světa přidali další tři tituly Mistrů 
republiky. Aréna je však skvělým 
hostitelem i pro výstavy, kulturní 
programy a další.
 
Díky zlepšenému prostředí dnes mají 
hokejová či basketbalová utkání, 
ale i koncerty největší návštěvnost 
v republice.  Diváky si aréna získala 
i službami a kvalitou zázemí. 
Místo malé ledové plochy, která 
byla ve své době raritou a později 
přebudována na tělocvičnu, jsou 
nyní prostory zázemí hokejového 
klubu, o patro výš najdou diváci 
příjemnou restauraci  s výhledem 
na ledovou plochu. Ve všech 
prostorách jsou diváci informováni 
o dění v aréně prostřednictvím 
vnitřního televizního okruhu. 
 
ČEZ aréna je denně využívána 
pro různé aktivity a kdekdo ji 
občanům Pardubic závidí. Díky 
ní dnes Pardubice mohou svým 
obyvatelům nabídnout špičkové a 
prestižní sportovní zápasy, stejně 
jako atraktivní a nezapomenutelné 
kulturní akce.  Aréna se  stala 
centrem sportovního, ale i 
společenského dění ve městě, což 
je důkazem toho, že peníze na 
její výstavbu a přestavbu nebyly 
vynaloženy zbytečně.
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PARAMOUNT, KALIFORNIE
(7. dubna 2009)

– společnost Frank J. Zamboni & Co, Inc. 
hrdě oznámila, že v roce 2009  slaví   60.  
výročí svého založení .Frank Zamboni 
představil jako první na světě  stroj na 
obnovu ledové plochy v roce 1949 a 
význam tohoto vynálezu na údržbu ledu 
roste od té doby nadále až dodnes.

Paramount Iceland Paramount Island
V roce 1940  založil Frank Zamboni , jeho 
bratr a bratranec firmu Paramount Island 
a otevřel kluziště v Kalifornii .Zatímco se 
řízení podniku Frank naučil velmi brzy 
zjistil, že zachovat a udržovat ledovou 
plochu je velmi náročná práce a proto si 
stanovil, že vyvine stroj , který by mohl 
udržovat ledovou plochu daleko v krat-
ším čase než to bylo doposud možné.

Model A
Po mnoha poku-
sech na výrobu 
stroje na úpravu 
ledové plochy 
zhotovil Frank.J.
Zamboni funkční 
prototyp stroje v 
roce 1949 ,dále 
jen Model A , 
který si dal pa-
tentovat.Model 
A od společnosti 
Zamboni&Co.  
byl od této doby 
používán po celé  
Severní Ame-

rice hlavně pro úsporu času a nákladů 
při úpravě ledové plochy .Frank tento 
stroj neustále vylepšoval neustále dle 
připomínek provozovatelů ledových 
ploch.Tuto zpětnou vazbu používá Frank 
dodnes a neustále vylepšuje svoje další  
nové modely dle připomínek zákazníků.

Probíhající inovace
Frank Zamboni na základě inovací 
vyrobil mnoho nových modelů ,které 
byly neustále vylepšovány a v roce 1959 
vyrobil jako první na světě elektrickou 
rolbu a dva tyto stroje byly používány 
na úpravu ledových ploch na zimní 
olympiádě ve Sguaw Walley v Kalifornii 
v roce 1960.Další vylepšení konstrukce 
stroje spočívala ve vylepšení dopravníku 
sněhu do nádrže jeho komprimace a 
dále zavedení hydrostatického pohonu. 
Zavedením rolby pod označením 500  

do výroby v roce 1978 se stala tato rolba 
standardem pro výrobu roleb na celém 
světě .Zavedením modelu 550 do výroby 
stoupl značně zájem o tyto stroje, proto-
že byly poháněny el. proudem.Zamboni 
Company je lídr ve výrobě roleb a vyrábí 
4 modely v Kalifornii Paramountu  v LA 
a další 3 modely v Kanadě v Brantfordu 
Ontario.

Zelená volba
90 % roleb které vyrábí fy Zamboni 
jsou na alternativní paliva a to buď na 
LPG nebo zemní plyn nebo se jedná o 
elektrické stroje.Všechny stroje Zambo-
ni neznečištují ovzduší a jsou zelenou 
volbou pro všechna kluziště a sportovní 
arény.

Světový lídr ve výrobě roleb.
S historií výroby roleb Zamboni za 60 
let si stále zachovává firma Zamboni ve-
doucí postavení ve výrobě roleb .Rolba 
Zamboni je tak jasná volba pro provozo-
vatele ledových ploch nejen v USA ale i v 
ostatních zemích na celém světe
ZAMBONI Contact: Zamboni Kontakt:
Paula Coony
Zamboni Merchandising Co., Inc. Zambo-
ni Merchandising Co, Inc
562-663-1650 562-663-1650
paula@zamboni.com

SPOLEČNOST ZAMBONI SLAVÍ 60. LET
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O co někteří z vás přišli

Zájezd SZS                 2009

 Tuto stavbu jsme viděli v Malmö na zájezdě: 
 190 metrů vysoká stavba nazvaná příznačně „Turning Torso“ je druhou nejvyšší 

stavbou Evropy. Tuto stavbu v současné době překonává pouze 259 metrů vysoké 
sídlo německé Commerzbank ve Frankfurtu nad Mohanem.

COLOR LINE ARENA VOLKSBANK ARENA

SCANDINAVIUM

MALMOE

O2 ARENA

TROPICAL ISLAND

KINNARPS 
ARENA

11.5.   1.den
Odjezd Praha 23.00

12.5.   2.den
Příjezd Hamburg, prohlídka Color Line Areny, která je umístěna v sportovním areálu, 
kde je též Volksbank Arena (tréninkové 2 plochy) a fotbalový stadion HSH Nordbank 
Dále volno, Hamburg - prohlídka města
Potom odjezd směr Kiel trajektem do Goteborgu 
www.volksbank-arena.net , www.colorline-arena.com,

13.5.   3.den
Prohlídka Scandinavium Arény. Potom odjezd směr Jonkoping. 
Prohlídka fy Fagerhult a Kinnarps Arény - ubytování.  
Možná návštěva Muzea zápalek, volno město
www.hv71.se, (kinnarps arena)

14.5.   4.den
Odjezd do Malmö, prohlídka Malmö Arény, potom odjezd do Kodaně přes mosty.  
Ubytování - volno, prohlídka města .
www.malmoarena.com
15.5.   5.den 
Ráno odjezd z Kodaně - trajekt Gedser - Rostok, příjezd do Berlína.
Prohlídka Berlin O2 Arena  
www.o2world.de
Potom odjezd z Berlina do Tropical Island - koupání, relaxace
www.tropical-islands.de
16.5  6. den
0.00 - odjezd do Prahy
4.00 - příjezd Praha 
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 Účelem zájezdu bylo prověření nových trendů 
ve vývoji osvětlení zimních stadionů a cesty 
vedoucí k úsporám el. energie. Dalším úkolem 
bylo poznání vybavení nových hal a způsoby 
financování provozu těchto stadionů.
Začátek putování účastníků Zájezdu členů SZS 
se podobal zájezdům pořádaným v poslední
době.Sraz a odjezd účastníků byl ve 23.00 hod. 
od autobusového nářadí Praha-Florenc.  
Hranice s Německem jsme přejeli v úterý ve 
2.00 hod.Noční cesta po německých dálnicích 
nás přivedla v ranních hodinách do první 
zastávky naší cesty – města Hamburgu.
 
H a m b u r g
druhé největší město Německa je samostat-
nou spolkovou zemí s důležitým mezinárod-
ním přístavem.Tento přístav je ve skutečnosti 
přístavem říčním, protože ústí řeky Labe do 
moře je odtud vzdálené 100 km.V přístavu je 
na 60 bazénů, kde kotví námořní i říční lodě.

Každoročně propluje přístavem na 12.000 lodí 
z celého světa. Město je protkáno sítí 
kanálů, které vedou z jezer Alsteru do 
Labe. Na jeho pravém břehu se nachází 
staré město.V něm je podél vnitřního
jezera Alsteru známá promenáda 
Jungfernstieg s vyhlídkovou kavárnou 
Alsterpavillon. Na nedalekém náměstí 
Rathaumarkt stojí, na pilotech postave-
ná, novorenesanční radnice se 112 m
vysokou věží. Průčelí radnice postavené 
ve stylu severoněmecké renesance zdobí 
množství plastik. Okolní ulice jsou pro-
loženy sítí obchodních pasáží. Radniční 
náměstí ohraničuje kanál řeky Alsteru 
nazývaný Alsterfleet, který vtiskuje 

městu typický kolorit díky němuž je Hamburg 
nazýván Benátkami severu.Proslulou čtvrtí 
města je St. Pauli a v ní se nacházející ulice
Reeperbahn. Tato téměř půl kilometru dlouhá 
ulice je převážně tvořená nočními kluby, her-
nami, sexshopy a nevěstinci.
Na nábřeží Labe u přístavního 
mola St.Pauli Landungsbrüc-
ken je přístaviště, z něhož 
se mnozí účastníci zájezdu 
vydali na více jak hodinovou 
projížďku výletní lodí po 
vodách přístavu. Z blízka jsme 
tak mohli obdivovat kotvící 
lodě, jejich nakládku a
vykládku.Stejně tak jsme 
viděli rozsáhlé skladiště a 
různě veliké suché doky.
Ještě před individuální prohlídkou města jsme 
si však prohlédli Color Line Arénu.
Tato aréna postavená v roce 2003 se nachází 

ve sportovním komplexu, kde 
nachází menší Volksbank arena s 
dvěma tréninkovými plochami a 
také fotbalový stadion známého 
bundeslinového týmu HSV 
Nordbank Hamburg. Výstavba 
arény trvala pouhých 16 měsíců 
a stála 83 miliony Euro. Arenu 
provozuje anglická firma AEG 
Anschütz World, která vlastní 
a provozuje mnoho světových 
multifunkčních hal 
(např.Londýn,Berlín).Maximální 

kapacita je 16.000 diváků s proměnnými 

kapacitami dle provozovaných akcí.Pro lední 
hokej a házenou je stanovena kapacita 13.000 
diváků.
V hledišti, které je nataženo až k hrací ploše 
je prvních 10 řad umístěno na výsuvných tri-

bunách. Provozovatel zaměstnává 25 stálých 
zaměstnanců, z nichž 4/5 tvoří management a 
zbývajících 5 tvoří technickou správu. Ostatní 
činnosti týkající se provozu (úklid, občerstvení,
ochranka apod. jsou provozovány externími 
firmami. V hale je umístěno 70 Skyboxů, každý 
pro 15 hostů. Dále jsou zde 3 VIP lóže pro cca 
120 hostů. Pro běžné návštěvníky je v zázemí 
haly umístěno 17 občerstvovacích stánků. VIP 
lóže mají 4 samostatné restaurace a pro Sky-
boxy slouží jejich cateringové zázemí. Polovina 
Skyboxů je celoročně pronajata. Pronájem na 
jednu akci činí cca 1.500 – 2.000 Euro. Ročně 
je v hale uspořádáno na 130 akcí.  
Výška haly je 33 m a vnitřní objem představuje 
500.000 m3.Půdorys haly má rozměry 150 x
110 m. Ocelová konstrukce střechy haly váží  

550 tun. Elektrický příkon předsta-
vuje 6.600 A náhradní zdroj dává 
1.250 A.Rozměry kluziště jsou 60 x 
30 m a maximální rozměr po zasu-
nutí tribun je 86,8 x 43,3 m. 
Po individuální prohlídce Ham-
burgu jsme pokračovali v cestě 
autobusem do přístavního města 
Kiel, kde jsme se nalodili na trajekt 
Kiel – Goteborg. Odjezd byl v 19.00 
hod. Všichni účastníci se ubytovali v 
lodních kajutách na 3.patře trajektu. 
Po prohlídce lodi a procházce po 
otevřené palubě mnozí navštívili 
lodní restaurace a obchody. 

Tématický zájezd SZS v ČR 2009
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Po ranním procitnutí jsme již ve středu v 9.00 
hod. ráno zakotvili v přístavu cílového města – 
Göteborgu.

G ö t e b o r g  
– půlmilionové město ležící při ústí řeky 
Göta do moře je druhým největším městem 
Švédska. První zprávy o městě jsou 900 let 
staré. Dnešní Goteborg vděčí za svůj vznik 
králi Gustavu II. Adolfovi, který začátkem 
17. století založil střed města. Zlatý věk pro- 
žilo město v polovině 18.století po založení 
Východoindické společnosti a rozvojem 
rybolovu.  
V polovině 19.století byly otevřeny první 
loděnice. Začátkem 20.století začalo pravi-
delné lodní spojení s jižní Afrikou a dalšími 
světovými přístavy. Město se také stalo 
sídlem největší švédské automobilky Volvo.
Již na břehu po vystoupení z trajektu jsme byli 
přivítáni zástupcem fi. Fagerhult pro ČR a SR 
panem Hořínkem a šéfem pro Evropu p. Per 
G.Edlidenem.  
V jejich doprovodu jsme navštívili místní 
víceúčelovou Arénu Scandinavium, domovský 
stadion klubu Frölunda. Aréna vznikala na 

tomto místě již v roce 1971 a do dnešní doby 
byla několikrát přestavována. V současné 
době je třetí největší arénou pro lední hokej ve 

Švédsku. Ambice městských 
představitelů však požadují 
vybudovat arénu, která by byla 
v zemi největší. Tuto myšlenku 
podporuje velký zájem občanů  
o lední hokej ve městě. Vlast-
níkem a provozovatelem arény 
je město. Kapacita hlediště je 
proměnlivá vzhledem k pořá-
daným akcím. Pro lední hokej 
je maximální kapacita 12.440 
diváků při letošní průměrné 
návštěvě 11.000 diváků. 

V uplynulém roce proběhlo v aréně 108 akcí, 

které navštívilo na 800.000 diváků. Proběhlo 
zde množství vrcholných šampionátů, 2002 – 
lední hokej, 2008 – krasobruslení, a lze
říci, že každé 2 roky pořádají akci evropského 
nebo světového významu. Největší návštěva
byla na koncertě Dusty Huston a bylo to 14.600 
diváků. Největší hokejovou návštěvou bylo

13.900 diváků 
v roce 1971 na 
utkání Švédsko – 
ČSSR. 
Ledová plocha 
má rozměr 60 x 
30 m, výška haly 
je 14 m.Osvětlení 
haly je tvořeno 
metala-logeni-
dovými výboj-
kami s kapacitou 
1.800 Luxů. 
Regulovatelná 
je pouze část 

osvětlení.
Zvenku je průčelí haly osvětlováno a barva vy-
jadřuje charakter probíhané akce. Celkem mají 

možnost barevné provedení ve 100 způsobech. 
V hale je 22 stálých pracovníků. Úpravu ledu 

provádí 2 elektrické 
rolby Zamboni. Ve 
švédských halách 
nelze používat jiný 
způsob pohonu 
než elektromotor. 
Chlazení nepřímé, 
čpavek / glykol. 
Deskové výměníky 
od fi.Alfa-Laval. Ve 
strojovně používají 
kompresor KS – 201 
a dva kompresory 
Grasso z roku 2001.

Byli jsme upozorněni na problémy zdejší 
haly, které představuje stáří a  malé kapacity 
pro parkování. Hala leží uprostřed města se 
snadnou dostupností pěšky nebo veřejnou 
dopravou,což magistrát obzvláště podporuje. 
Stejná dostupnost je vedle stojícího fotba-
lového stadionu Ulevi. Sousedem hokejové 
haly je výstavní centrum, které vypomáhá při 
organizování vrcholných akcí svými prostorami 
a naopak. 
Od haly v Malmö jsme odjeli do zákaznického 
centra fi.Fagerhult v Batlebygu. Zde nás p. Da-
vid Francis seznámil s výrobky firmy a zvláště 
se svítidly pro obchodní centra, obchody apod.
V odpoledním programu nás cesta zavedla do 
krajského města Jönköpingu.
 
J ö n k ö p i n g  - 80.000 město ležící na 
břehu jezera Vätern je sídlem firmy Husquar-
na, světoznámého výrobce motocyklů, šicích 
strojů, motorových pil, zahradní mechanizace 
apod.
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Největší rozmach města nastal v 19.století 
postavením továrny na výrobu bezpečných 
zápalek a otevřením Götakanálu – vodní cesty, 

která spojila Severní moře s Baltským přes 
švédské vnitrozemí.Hlavním cílem však pro 
nás byla návštěva Kinarps Arény, domovské-
ho stadionu klubu HV 71.  
Původní Roselundshalen byla zde postavena 
již v roce 1958, jako první krytá hala pro lední 

hokej. V roce 2004 došlo k generální přestav-
bě, která zvýšila strop haly a zvýšila se také 
kapacita. Přestavba haly probíhala za plného 
provozu. Stavebně tuto přestavbu prováděla fi. 
SKANSKA, která halu obestavěla a po sezoně 
provedla zvednutí střechy a usazení na nové 
obvodové sloupy. Následně pak došlo k propo-
jení původní a nové stavby.
Ani toto rozšíření kapacity nestačí však zájmu 
diváků o lední hokej. Je však lepší hrát před
plnými než poloprázdnými tribunami. Aréna 
patří domovskému klubu, ale přestavba byla
financovaná fi.Kinarps, která je také gene-

rálním sponzorem klubu.Firma je největším 
výrobcem převážně dřevěného kancelářského 
nábytku, což lze vypozorovat na interiérech 

a vybavení haly, 
kde převažuje 
dřevo. 
Hala má pro lední 
hokej kapacitu 
hlediště 7.038 
diváků, nichž 
asi 1.000 míst 
na stání. Pro 
sponzory je v hale 
42 VIP lóží. Hala 
slouží hlavně 
lednímu hokeji, 

pro koncerty je věnováno ročně 5 akcí. Pro rok 
2011 jsou do haly naplánovány některá utkání 
MS v házené.
Zajímavostí jsou trubky chladícího roštu, které 
jsou pouze zasypány křemičitým pískem. Na
zakrytí ledové plochy se používá palubovka 

složená z překliž-
ky, polystyrénu 
a povrch tvoří 
parkety. O provoz 
haly se stará 25 
lidí. Ledová plo-
cha je udržovaná 
dvěma rolbami 

Eisbären Electric.
Strojovna 
používá nepřímý 
chladící systém a 
je osazena šrou-
bovým kompre-
sorem SABROE 
128 HR a na společném rámu osazeným šesti a 
osmiválcovým kompresorem YORK LCHM 200. 
Kotlový výparník lze přepnout z chlazení na 
tepelné čerpadlo.
Osvětlení haly dodala fi.Fagerhult a je tvořeno 
153 zářivkami T 8 osazenými třemi trubicemi.

Montážní výška je 17 – 19 m. Elektrický blok 
pro ovládání vede přes svítidla do centrály přes
sběrnice EIB. Rozsah stmívatelnosti 0 – 100 %. 
S osvětlením lze provádět také světelné efekty. 
Navštívili jsme také tréninkovou halu těsně 
navazující na hlavní halu.
Dalším bodem středečního programu byla 
návštěva sídla fi. Fagerhult v městečku Habo.
Naši výpravu přivítala v návštěvní hale paní 
Marie Peterson a seznámila nás se strukturou
firmy a jejím výrobním programem.
Výroba svítidel započala v roce 1945 a zakla-
datelem firmy byl pan Bertil Svenson. Dnes má
firma 2.200 zaměstnanců, z nichž v hlavním 
závodě pracuje 780 pracovníků. Ve výrobním 
programu dělí svítidla na tyto skupiny :
a – profesionální
b – obchodní
c – venkovní
Zvláště velký rozvoj firmy nastal v posledních 
letech. Obrat se za posledních 5 let ztrojnáso-
bil. Obrat roku 2008 představuje více jak 200 
milionů Euro. Výrobní proces má vysoký po-
díl robotizace. Denně spotřebují ve výrobě 
30.000 m kabelů PVC free. Robotizovaná 
pracoviště zpracují 80 % zakázek, zbývajících 
20 % se zpracovává ručně. Ručně se vyrábí 
malé specializované zakázky a zakázky pro 
zdravotnictví.
Speciální odrazová optika se do svítidel osazu-

je ručně a vysoce vyleštěné hliníkové plechy
Jsou před poškozením chráněny do poslední 
chvíle speciální folií. Velmi zajímavé bylo 
sledování pracovních úkonů robota, který 
osazoval součástky a následně tyto propojoval 
mezi sebou izolovanými dráty. Každé svítidlo 
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prochází po vyrobení přísnou kontrolou a 
teprve pak může dostat jakostní certifikát. 
Robotizovaná jsou také pracoviště na nichž 
se montují pláště svítidel z více dílů bodovým 
svařováním. 
Pracovní kolektiv v závodě se rekrutuje 
převážně z místních lidí.Všichni pracovníci 
mají společnou jídelnu a také oddychové a 
společenské centrum nacházející se nedaleko 
závodu. V tomto centru byla také ubytována 
polovina účastníků našeho zájezdu. Druhá po-
lovina se na noc přemístila do hotelu Comfort v 
Jönköpingu.
Čtvrteční program byl věnován návštěvě města 
a arény v Malmö. 

M a l m ö  -  je třetím největším městem 
Švédska s cca 260.000 obyvatel.Původní malá 
rybářská osada o níž je první zmínka z roku 
1116 obdržela městská práva v roce 1353 z ru-
kou krále Magnuse Eriksona. Od roku 1360 do 
roku 1658 patřilo město k Dánsku a bylo jeho 

druhým největším 
městem. Dodnes má 
město výhodné lod-
ní, letecké a po vy-
budování mostu také 
silniční a železniční 
spojení s Kodaní. 
Most otevřený před 
2 lety je postavený 
nad mořskou úžinou 
a poslední část před 
Kodaní je vedena tu-
nelem pod hladinou 
moře.
 
Malmö   Aréna 
je nejmodernější 
a druhou největší 
arénou ve Švédsku. 
Její výstavba zapo-
čala 10. ledna 2007  
a byla slavnostně 
otevřena 6. listo-
padu 2008. Stavbu 
provedla švédská
firma STEEN a 
STROM. V hale jsme 
byli přivítáni jejím 
ředitelem p. Andre-
sem Jacobsonem,
který nás po úvod-
ním seznámení pro-

vázel po hale.  Hala je postavena na pozemcích 
jejichž vlastníkem je p. Nilson. Stavba před-
stavovala investici 840 milionů ŠK, z kteréžto 
částky složil p. Nilson cca 450 milionů. Zbývající 
částka představuje bankovní půjčky. Rozpočet 
není zatím plánovan, ale předpokládá se jako 
vyrovnaný.
Od otevření 
prošlo branami 
arény 370.000 
návštěvníků. 
Aréna je 
součástí firmy 
p. Nilsona a
zaměstnává 22 
stálých pracov-
níků.Dalších 
480 pracovníků 
najímají podle 
potřeby.
Hala stojí na 

periferii města, ale již dnes se začíná stavět 
obchodní centrum a dokončuje se kryté nádraží 
pro spojení s městem. Ještě v letošním roce 
započne výstavba tréninkové haly a hotelu pro 
250 hostů. V další etapě dojde k vybudování 
sídliště pro 30.000 obyvatel, jehož součástí má 
být 100 m vysoká budova s byty, kancelářemi a 
obchodními prostorami.
V aréně je 74 obchodních místností pro ko-
merční využití, které si mohou zájemci koupit 
a dle svých představ vybavit. Další možností 
je také pronájem. Menší obchodní místnosti 
prodávají za cca 3,5 milionů ŠK a větší pak za 
6,2 milionů Šk. Do těchto prostor mají majitelé 
přístup po 24 hod. denně. Přízemní restaurace 
má kapacitu 1.200 a v patře 800 lidí. V dalších
poschodích je dvacet stánků s rychlým občer-
stvením a 4 bary. VIP lóže mají samostatnou 
restauraci. Část tribun haly je přestavitelných a 
kapacita haly je 2 – 15.000 diváků. Kapacita
pro lední hokej je stanovena na 13.904 diváků. 
Hrací plocha je 60 x 30 nebo 27 x 57 m pro
lední hokej. Výška haly je 23 m, střecha váží 
150 tun. Vnitřní stěny nejsou vertikální, ale pro
potřeby dobré akustiky jsou v náklonu 6 °. 
Zajímavostí je pivní tank obsahující 8.000 l pi-
va,které dopravuje po hale pivovodem. Čepují 
zde naše české pivo, Starobrno.
Přípojka el.energie má kapacitu 2.500 A, roz-
vody pro sdělovací techniku optickými kabely 
měří 24 km. V hale je instalováno 6 vzducho-
technických jednotek, které dokáží vyměnit 
za hodinu 240.000 m3 vzduchu. Dále je v hale 
22 stabilních ventilátorů.Chladící výkon haly 
představuje 3.600 kW z nichž vlastní chlazení 
představuje 860 kW. Chladící rošt je tvořen 24 
km PE trubek. Chlazení je nepřímé čpavek/
glykol. Strojovna chlazení je osazena dvěma 
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šroubovými kompresory Grasso FX PP 1100, pro 
klimatizaci slouží dva kompresory TRANE RTHD 
s nepřímým systémem chlazení R 134 a/glykol.
Úprava ledové plochy je prováděna rolbami ICE 

BEAR Elektric. Nad středem plochy visí nejmo-
dernější kostka Jumbotronic se 4 obrazovkami 
5 x 5 m. Její váha je 9 tun a lze ji dle potře-
by vytáhnout nebo spustit. Úroveň domácího 
hokeje neodpovídá možnostem a proto hrají 
pouze 2.ligu. Vstupné na hokej je 250 Šk na 
sezení a 100 Šk na stání. Parkování v okolí haly 
je zatím dostatečné vzhledem k venkovním 
asfaltovým plochám. Přímo v podzemí haly je 
220 parkovacích míst.

Plocha haly je osvětlena 1.200 
zářivkovými svítidly THORN, které jsou 
méně úsporné a je lichvíce instalo-
váno. Světelná kapacita haly je 1.200 
– 3.500 Luxů. Ostatní prostory haly 
osvětlují svítidla od fi. Fagerhult. Dále 
je v hale 48 metalhalogenidových re-
flektorů.Stejně jako v Sazka aréně lze 
při nižší návštěvě zakrýt nejvyšší patra 
a proto pro lední hokej je připravena 
kapacita 6.000 diváků. Osvětlení jed-
notlivých místností lze regulovat a to 
buď centrálně nebo místně. Centrální 
řízení se nachází v 5.patře.

Po skončení prohlídky haly jsme se rozloučili s 
našimi hostiteli z fi. Fagerhult a autobus nás 
Dovezl do prostoru Westem Harbour před 190 
m vysokou budovou složenou z 9 krychlí, každá 
o 5 patrech.V prostorách krychlí, mezi 3 a 9 
krychlí, je umístěno 152 luxusních bytů. Celkem 
je v budově 54 podlaží včetně mezanínů. Každý 
mezanín představuje 400 m2 obytné plochy. 
Tato architektonicky pozoruhodná budova je 
součástí nového městského obvodu sloužícímu 
pro bydlení, práci a studium.
Po nezbytném fotografování jsme se vydali po 
mostě do hlavního dánského města – Kodaně.
 
K o d a ň  - (angl.Copenhagen,něm.Kopenha-
gen,dánsky Kobenhavn ) – má dnes kolem
1.600.000 obyvatel. Nejstarší záznam pochází z 
roku 1043,kdy zde stála rybářská vesnice Havn. 
Velký rozmach tohoto místa nastal ve 12. a 
13.století,kdy se zde začal prudce rozvíjet ob-
chod, což však vedlo k problémům s německou 
hanzou. Teprve počátkem 15.století
za vlády Erika VII. – Pomořanského, kdy se 
Kodaň stala rezidenčním městem. Většina 
barokních budov byla postavena v 17. a 
18.století a tyto jsou dodnes chloubou místní 
architektury. Velké po-
hromy představovaly pro 
město požáry, zvláště pak 
v letech 1728 a 1795, kdy 
bylo zničeno téměř 50 % 
města. Poslední velkou 
pohromou byla 2.světová 
válka, které padlo za 
oběť mnoho kulturních 
památek.
Nejprve jsme se v městě 
ubytovali a to v hotelu 
Absolón, který se nachází 

poblíž hlavního nádraží. Následovala indivi-
duální prohlídka města, která dala každému 
možnost shlédnout významné památky, které 
představují např.královské zámky Amalienborg, 
Christianborg, zábavní park Tivoli, novobarokní 
radnice nebo symbol města – Malou mořskou 
vílu.

Páteční program jsme zahájili v brzkých ranních 
hodinách přesunem z Kodaně do přístavu Ged-
ser. Zde jsme se společně s autobusem nalodili 
na trajekt společnosti Color Line s názvem
Kronprins Frederic. Cílem naší lodi byl německý 
přístav Rostock, kam jsme dopluli po13.hodině.
Během dvouhodinové plavby využili mnozí 
z nás možnost nákupu ve free shopu nebo 
občerstvení v lodních restauracích. 

R o s t o c k  - německé město s největším Balt-
ským přístavem leží 10 km ve vnitrozemí při
ústí řeky Warnow. Velké loděnice a rybný kom-
binát tvoří základ průmyslu této oblasti. Město
vzniklo z původní rybářské osady kolem roku 
1200. Brzy se díky své poloze stalo bohatým a 
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mocným členem Hanzy. Již v roce 1419 zde 
byla založena universita – první universita v 
severní Evropě. Kolem ústí jsou břehy lemo-
vané písčitými plážemi a promenádami, což 
vede k rozvoji turistického ruchu.
Po vylodění jsme se vydali k cíli pátečního pro-
gramu, hlavního města Německa – Berlínu.
 
B e r l í n  -  hlavní a také největší německé 
město má kolem 3.500.000 obyvatel. Je samo-
statnou spolkovou zemí a zaujímá plochu 
téměř 1.000 km2. Parky zabírají asi třetinu 
území.
Řeka Spréva protékající Berlínem se v mnoha 
místech rozšiřuje v jezera a část území pro-
tínají kanály mířící k řece Odře. Zajímavým 
zjištěním je fakt, že Berlín vznikl ve 12.století 
ze dvou slovanských trhových osad Kolína a 
Berlína.V průběhu následujících století byl 
Berlín sídlem několika králů, císařů a brani-
borských kurfiřtů.Samotný velký Berlín vznikl 
v roce 1920 sloučením 8 velkých měst, 59 
obcí a 27 panství. Po skončení 2.světové války 
bylo město rozděleno na 4 okupační zóny. K 
opětovnému sjednocení došlo až v roce 1990.
Pro nedostatek času a velkou rozlehlost města 
jsme městem pouze vyhlídkově projeli po 
hlavních třídách východní a západní části.
Tak jsme projeli Karl-Marx Alee,Alexandr 
Platz, Unter den Linden. Cesta nás vedla 
kolem Brandenburgské brány a obnoveného 
Říšského sněmu. Následovala cesta po třídě 
17. června kolem památníku obětem války s 
věčným ohněm, sovětského válečného památ-
níku a Vítězného sloupu.
Hlavním objektem našeho zájmu však byla 
nově postavená  O2  a r é n a.
V aréně naši výpravu přivítala asistenka 
ředitele pí. Heide Büschl. Vzhledem k připra-
vovanému vystoupení  lipicánů z vídeňských 
císařských stájí neměli jsme možnost v 
hale fotografovat a bylo nutno se chovat co 
nejtišeji.
Hala má spodní část tribun posuvných podle 
probíhající akce. Od otevření, které proběhlo 
10. září 2008 bylo v aréně uspořádáno na 
108 akcí. Hlavními nájemníky jsou hokejisté 
místního klubu Eisbären Berlin a basketbalisté 
klubu Alba Berlin. V aréně byla již také sehrá-
na tři utkání házenkářské bundesligy. 
Kapacita haly je podle pořádaných akcí v 
rozmezí 8 – 10.000 diváků. Pro koncerty může 
kapacita vzrůst až na 17.000 diváků. Lední 

hokej má rezervovanou kapacitu 14.000 
z nichž je 2.100 míst na stání. Hlediště 
haly je třípatrové. Pro diváky jsou určeny 
patra 1. a 3. Druhé
patro je určeno pro VIP  hosty a má 
privátní prostory pro nájemce haly.
Restaurace ve VIP patře má přímý 
výhled  na hrací plochu. Toto patro má 
ve svém vybavení pohodlná křesla, která 
jsou však nejen v lóžích, ale také v hle-
dišti.Každý SKYbox je určen pro 12 – 17 
osob a jeho pronájem činí 120 – 150.000 Euro. 
Délka pronájmu je dána dobou 3,5
nebo 7 roků. Na každou akci pořádanou v 
aréně mají pronajímatelé rezervováno 12  
vstupenek. V současné době je z celkového 
počtu 59 boxů pouze 10 volných. Vedení 
haly má pro svou potřebu rezervováno 5 
boxů. Hlavně pro sponzory hokejového 
a basketbalového klubu slouží tzv.Club, 
který je nadstandardně vybaven mimo 
jiné velkým plynovým krbem a barem.
Celá aréna stála cca 175 milionů Euro a 
její výstavba trvala cca 2 roky.
Půdorysně zabírá hala plochu 160 x 130 
m a její výška je 35 m.
Poblíž arény, cca 10 min. pěšky, je 
železniční stanice Berlín-východ a také 
stanice městské 
dráhy, S-bahn. Reklamní plochy jsou 
mimo jiné umístěny na kostce a prstenci 
uvnitř haly a také na prstenci na průčelí.
Kostka nad plochou je výrobkem fi. 
Mitsubishi a váží 25 tun. 
Kmenových zaměstnanců je 45,ale na 
jenotlivé akce jsou najímány místní cate-
ringové firmy, které zajišťují občerstvení 
v celé hale. Najímány jsou také firmy na úklid 
a pro zajištění bezpečnosti. Např. při Final tour 
v basketbalu se o bezpečnost v hale a okolí 
staralo 800 bezpečnostních pracovníků. 
Chladící zařízení v hale je nepřímé čpavek / 
CO2. 
Pro vystoupení lipicánů bylo na položenou 
krycí vrstvu na ledě navezeno cca 27 tun písku 
a toto představení bude probíhat po tři dny  
a již na první představení je prodáno 6.000 
lístků.
Majitelem a provozovatelem arény je stajná 
firma provozující např.arénu v Hamburgu. 
Anglická AEG tuto halu provozuje a je také 
hlavním sponzorem místního hokejového klu-
bu Eisbären. Je nástupcem bývalého Dynama 

Berlín, jehož tréninková zařízení využívají pro 
přípravu.
V pozdním odpoledni jsme se vydali na zpá-
teční cestu do republiky. Ještě však byla před 
námi jedna zastávka, kterou jsme věnovali 
relaxaci po náročném programu zájezdu.Tímto 

místem se stalo letovisko...  
 
Tropical Islands (Tropické ostrovy), které se 
nachází vedle dálnice Berlín – Drážďany, asi 
60 km od Berlína. Toto středisko je umístěno 
uvnitř nepoužívaného hangáru na bývalé so-
větské vojenské základně. Hangár měl sloužit 
pro vzducholoď. 
Stavba je 360 m dlouhá, 210 m široká  a 107 m 
vysoká. Objemem haly,cca 5,5 milionů m3,
se tato stala největší samostatně stojící halou 
na světě bez podpůrných pilířů uvnitř. V draž-
bě tento hangár koupila malajsijská společ-
nost Tanjan včetně pozemků za 17,5 mil.Euro. 
Původní cena stavby byla 78 mil.Euro. Noví 
majitelé proměnili hangár v letovisko s uměle 
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vybudovaným tropickým prostředím.
Letovisko bylo otevřeno 19.prosince 2004. Je 
zde k vidění a užití tropické prostředí dešt-
ného pralesa s písčitými plážemi, palmami, 
orchidejemi a také zde můžete potkat některé 
neškodné tropické živočichy. Voda v bazénech 
a vířivkách je sladká a její teplota se pohy-
buje kolem 22°C a vzduch má kolem 25°C. 
V hangáru je mnoho restaurací  s jídlem a 
občerstvením věnovaným národním kulturám 
zemí jihovýchodní Asie. Cesta, která prochází 
tropickým pralesem se točí po úbočí uměle 
navršeného pahorku a dosahuje až kilomet-
rové délky. Tropické moře představuje plocha 
bazénu o rozloze 4.400 m2 s hloubkou 1,4 m. 
Kolem něho je 8 m široká písečná pláž s dřevě-
nými lehátky. Další vodní plochu představuje 

Bali laguna s bazénem o ploše 1.200 
m2 s hloubkou kolem 1 m, kde jsou 
také vířivky a do laguny vedou dva vo-
dopády. V jedné části hangáru lze na-
lézt až 40 m vysoké tobogány. Je zde 
také dětské oddělení s prolézačkami 
pískem a dalšími dětskými atrakcemi. 

Součástí komplexu jsou také aromatické sauny, 
pára, ale také meditační a masážní centra. V 
areálu, který je v provozu 24 hod. denně jsou 
dva stanové kempy a lze si zde pronajmout i 
typický pralesní bungalov.Mnozí návštěvní-
ci tráví noc na lehátcích vedle laguny. Všechny 
restaurace zavírají ve 23 hod.  
Základní vstupenka stojí 25 Euro, za které 
obdržíte čip,který každého provází po celém 
areálu.
Tato částka opravňuje ke vstupu do areálu 
a na čip se načítají služby, nákupy a použití 
některých atrakcí. Při odchodu po sejmutí čipu 
se pak u pokladny dozvíte kolik ještě doplatíte.
Relaxace byla pro všechny výborná, ale již 
hodinu po půlnoci jsme se vypravili na cestu 
k domovu. Po 3.hodině sobotního rána jsme 
překročili naše hranice a kolem 5 hodiny jsme 
přijeli do výchozího bodu naší cesty – na 
autobusové nádraží Praha – Florenc.  

Fotografie ze zájezdu jsou 
pro účastníky k dispozici na 
CD. V případě zájmu kontak-
tujte pana Cvetlera na tele-
fonním čísle: +420 220 800 
842 nebo e-mailem:  
cvetler@centrum.cz.
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VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI ROLMONT s.r.o.  a  M.C.V. 
SI VÁM DOVOLUJÍ NABÍDNOUT KVALITNÍ PAPÍROVÉ  

LAJNY NA LEDNÍ HOKEJ Z DOVOZU. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dodávaná sada čar na lední hokej obsahuje: 
                                                                                   32    ks červené kruhy pro vhazování    (60 cm) 
                                                         4    ks  modré kruhy pro vhazování         (30 cm) 
                                                                            1    role 243,2 m červená čára             (30 cm) 
                                                                            1    role 243,2 m modrá čára               (30 cm) 
                                                                            1    role 243,2 m modrá čára               (5 cm) 
                                                                            3    role a 243,6 m   červená čára              (5 cm) 
           Celkem na 4 nalajnování !  
 Cena:  9 800.- Kč +100 Kč poštovné a balné.     

                                                                                 Dotazy a informace poskytne sekretář SZS  
                                                                                          Ing. Miloslav Cvetler  

                                                                                         220 800 842 i fax., 603 719 116 
                                                                                           nebo B. Kuchař 

                                                                                  272 769 065, 272 768 912 fax, 601 236 960  
                                                                      E-mail  :  cvetler @centrum.cz 

 

K dodání ihned. 
 Objednejte včas na novou sezónu!  Skladem pouze 2 sady. 
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Výhodné ceny  - omezený počet barev 
Velmi trvanlivý materiál - dirkovaný PE , vyztužené lokte a podpaží.

Pro hokejové kluby a Tělovýchovné jednoty sleva 10 %  !
Při odběru nad 50 ks sleva 15 % nebo dohodou .

Barvy  : modrá, zelená, červená, černá a žlutá
Objednávky na :
Agentura Kusta  -Prosport
Jasná 543, 460 15 Liberec 15

Doprodej tréninkových hokejových dresů

velikost XL     -   160 Kč
Velikost   L     -   155 Kč
Velikost   M    -   145Kč
Velikost   S     -    135 Kč

Tel : 731 547 885 , e-mail : kusta@ seznam.cz
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Hala pro Sáblíkovou a spol. ve Velkém 
Oseku: realita nebo pohádka?
Již letos na podzim by mohla začít 
výstavba bruslařského stadiónu ve 
Velkém Oseku nedaleko Kolína, kde by 
vedle rychlobruslařů v čele s Martinou 
Sáblíkovou našli odpovídající prostor i 
krasobruslaři, sledgehokejisté, stejně jako 
široká veřejnost. Projekt počítá s náklady 
přes půl miliardy korun, které má pokrýt 
výnos z prodeje permanentek. Předplatné 
na pět let v hodnotě 10 tisíc korun 
by si ale musely zakoupit desítky tisíc 
příznivců bruslení. Dočkají se Sáblíková 
a její souputníci konečně nové haly? 
 
O výstavbě umělého rychlobruslařského 
oválu se hovoří již od olympijských her v 
Turíně, kde Sáblíková překvapila čtvrtým 
místem. Od té doby se sbírka úspěchů 
talentované závodnice úctyhodně 
rozrostla, stadiónu se ale rychlobruslaři 
nedočkali. Projekty ve Žďáru nad Sázavou, 
Brně, Pardubicích, Praze nebo Liberci 
zůstaly jen na papíře...
Již dva roky žije sen o bruslařském stadiónu 
starosta Velkého Oseku Jiří Otta. Sportovní 
nadšenec, který se nebojí jít splnění snu 
naproti. I proto je velkoosecký projekt 
výjimečný. Stadión by totiž měli financovat 
sami bruslaři nákupem permanentek. 
„Pokud by stát pochopil správnost projektu, 
tak bychom se samozřejmě peněz nezřekli. 
Ale nespoléháme na to. Nechceme 
dopadnout jako Sazka Arena, kde byly 
slíbené dotace na stavbu, ale nakonec na 

ně nedošlo, “ vysvětluje Otta, proč se chce 
vydat jinou, dosud nerealizovanou cestou.
Od minulého týdne je na webu www.
superbruslení.cz ke stažení smlouva o 
smlouvě budoucí, kterou se zájemci zaváží 
k zaplacení členského poplatku ve výši 
10 tisíc korun, který pokryje 50 hodin 
bruslení ročně po dobu pěti let. „Od lidí 
nechceme přímo peníze, chceme rezervaci 
na to, že zaplatí později,“ říká Otta.  
 
 
Nedůvěru chtějí odbourat průhlednou 
činností Zástupci Velkoosecké sportovní 
a.s., která projekt realizuje, věří, že při 
dostatečném počtu smluv nebude 
problém získat na výstavbu překlenovací 
úvěr, část nákladů by měl pokrýt 
dodavatelský úvěr. Nebojí se, že lidé 
nenajdou důvěru projekt podpořit? „Lidé 
jsou principiálně nedůvěřiví, průhlednou 
činností ale chceme tuto bariéru odbourat. 
Do konce dubna uvidíme, kolik smluv je 
uzavřených, a vyhodnotíme, co dál,“ uvedl 
Otta, který chce vedle široké veřejnosti 
oslovit především zřizovatele škol či 
dětských domovů. „Permanentka bude 
přenosná, vedle škol je to zajímavé i pro 
firmy, které mohou rozšířit nabídku svých 
zaměstnaneckých benefitů,“ tvrdí. 
Jak vidí projekt bývalý předseda svazu 
rychlobruslařů Ladislav Peška?
„Zní to jako pohádka, moc tomu nevěřím. 
Neříkám, že to není možné zrealizovat. Ze 
zahraničí jsou známé případy, kdy se něco 
podobného povedlo. Třeba Irové takhle 
postavili národní fotbalový stadión. Jenže 

fotbal a rychlobruslení? To je divácky úplně 
o něčem jiném. Velkoosecký projekt je spíš 
dobrý námět k zamyšlení pro činovníky z 
Českomoravského fotbalového svazu.“
Současně se zveřejněním smluv finišují 
ve Velkém Oseku s kompletací projektové 
studie, která by měla být hotová do 
konce února. „Do prázdnin chceme mít 
vydané územní rozhodnutí. Do října nebo 
listopadu bychom chtěli mít vyřízené 
stavební povolení, samotná výstavba 
by měla trvat zhruba dvanáct až čtrnáct 
měsíců,“ přibližuje Otta plánovaný časový 
harmonogram realizace komplexu, v 
němž by měl vedle stadiónu vyrůst i 
hotel. Hala by měla podle propočtů přijít 
na 600 miliónů korun Hotel, který má 
být na stadión přímo napojený, by spolkl 
dalších 100 miliónů. Podle výše získaných 
prostředků by komplex vyrostl naráz nebo 
na etapy. „Hala samozřejmě jako první,“ 
doplňuje Otta. 
 
Rychlobruslaři, krasobruslaři, 
sledgehokejisté...  
 Jasno má starosta Velkého Oseka i v tom, 
jak zaplatit provoz stadiónu při praktické 
absenci vstupného. „Počítáme s tím, 
že provoz se zaplatí ze sponzorských 
prostředků. Hala se bude nějak jmenovat, 
Národní bruslařský stadión je spíš 
pracovní název. Jednáme s kolínskou 
TPCA, ve hře je především jméno 
japonského výrobce. Marketingová práva 
jsme předali týmu Martiny Sáblíkové, 
který by měl do haly přinést vrcholné 
světové podniky, a další příjmy by tudíž 
šly z vysílacích práv,“ vysvětluje. 
Tým Sáblíkové s projektem ve Velkém 
Oseku již nyní spolupracuje a podílí se 
na funkčnosti stadiónu s ohledem na 
nároky rychlobruslařů. „Chceme, aby 
zde našlo místo středisko vrcholového 
sportu rychlobruslení na krátké i dlouhé 
dráze. Vedle toho se Radka Kovaříková 
a René Novotný zajímají o středisko pro 
krasobruslaře. Bezbariérová hala otevírá 
šance i pro sledgehokejisty a o možnost 
pořádat ve Velkém Oseku hokejové kempy 
se zajímá expardubický obránce Petr 
Čáslava,“ vyjmenoval Otta další možnosti 
využití haly.
Právě na mnohostranném využití stadiónu 
si ve Velkém Oseku zakládají. „Není to jen 
pro Martinu Sáblíkovou a další, je to projekt 
pro veřejnost. To je alfa a omega celé věci,“ 
říká Otta. A věří, že projekt „bruslařského 
Národního divadla“ dotáhne do úspěšného 
konce. „Ekonomové nad tím kroutí hlavou, 
já ale říkám, že to jde,“ uzavírá.

Hala pro Martinu Sáblíkovou
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Dodávaná sada čar na lední hokej obsahuje: 
                                                                                   32    ks červené kruhy pro vhazování    (60 cm) 
                                                         4    ks  modré kruhy pro vhazování         (30 cm) 
                                                                            1    role 243,2 m červená čára             (30 cm) 
                                                                            1    role 243,2 m modrá čára               (30 cm) 
                                                                            1    role 243,2 m modrá čára               (5 cm) 
                                                                            3    role a 243,6 m   červená čára              (5 cm) 
           Celkem na 4 nalajnování !  
 Cena:  9 800.- Kč +100 Kč poštovné a balné.     

                                                                                 Dotazy a informace poskytne sekretář SZS  
                                                                                          Ing. Miloslav Cvetler  

                                                                                         220 800 842 i fax., 603 719 116 
                                                                                           nebo B. Kuchař 

                                                                                  272 769 065, 272 768 912 fax, 601 236 960  
                                                                      E-mail  :  cvetler @centrum.cz 

 

K dodání ihned. 
 Objednejte včas na novou sezónu!  Skladem pouze 2 sady. 
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Doprodej tréninkových hokejových dresů
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V době globální finanční krize se 
Bratislava výrazněji orientuje na veřejné 
investiční projekty pro volný čas, rekreaci 
a sport. Město bude v příštích 18 měsících 
investorem velkorysé přestavby zimního 
stadionu Ondreje Nepely na moderní 
víceúčelovou arénu s 10 000 místy k 
sezení, která bude na jaře 2011 hostit 
Mistrovství světa v ledním hokeji. Na 
přestavbu zimního stadionu navazuje 
regenerace polyfunkčního sportovního 
centra v lokalitě Tehelné pole v sousedství 
hokejové arény, veřejného koupaliště, 
národního tenisového centra a budoucího 
nového fotbalového stadionu.
Rekonstrukce ZS v Bratislavě probíhá podle 
plánu, na MS má být připraven
Dva měsíce prací má za sebou 
rekonstrukce zimního stadionu Ondreje 
Nepely v Bratislavě, kde se má za necelé 
dva roky uskutečnit mistrovství světa v 
ledním hokeji. Podle představitelů města 
i stavební společnosti probíhá zatím vše 
podle plánu, dokonce jsou prý práce v 
mírném časovém předstihu. 
Stav k 1. 7. 2009 BRATISLAVA 
S rekonstrukcí takřka 70tiletého 
stadionu se začalo 1. května a postupně 
bylo demontováno mobilní zařízení, 
odstraňovaly se sedačky či manitnely. Poté 
bylo z chladících zařízeních odčerpáno 
9000 kilogramů čpavku a demontována 
střešní konstrukce a ocelové nosníky.   
„Brzy začneme s vlastní výstavbou 
a věřím, že za příznivých okolností 
můžeme stavbu dokončit v předstihu,“ je 
optimistický primátor Bratislavy Andrej 
Ďurkovský. „V nejbližších třech měsících 
bude pokračovat bourání železobetonové 
konstrukce, zapustí se piloty, budou se 
usazovat kotvící prvky a v září by se mohlo 

začít se zastřešením objektu,“ dodal pro 
slovenskou agenturu SITA generální ředitel 
společnosti Ingsteel Anton Bezák, jehož 
firma má stavbu na starosti. 
Za rekonstrukci přes 60 miliónů eur
Celkové náklady na rekonstrukci by měly 
dosahovat 62,875 miliónů eur, z toho ze 
státních prostředků půjde 40,575 miliónů 
eur. Původně se pro hokejový šampionát 
v roce 2011 plánovalo vybudovat nový 
stadion, ale po průtazích přišel primátor 
Ďurkovský s návrhem rekonstrukce. Kromě 
Bratislavy se MS uskuteční také v Košicích, 
kde vyrostla nová hala před třemi roky.
Hlavní práce na stadionu Ondreje 
Nepely by měly být dokončeny do konce 
listopadu 2010, úplné dokončení stavby 
má být hotovo do konce února 2011. 
Hokejový šampionát by měl na Slovensku 
odstartovat 30. dubna 2011. Dosavadní 

kapacita haly byla 8 350 míst, zvednout by 
se měla na 13 500 míst. Slovan Bratislava, 
který zde normálně hraje své domácí 
zápasy, se bude muset dva následující roky 
spokojit s malou halou Vladimira Dzurilly, 
kam se vejde jen 3 500 diváků. 
První ledová plocha na místě současného 
bratislavského stadionu byla otevřena 14. 
prosince 1940 a v letech 1948 a 1949 byla 
kolem postavena betonová tribuna pro 11 
tisíc míst ke stání. V roce 1958 byla před 
ME v krasobruslení plocha zastřešena a 
přidalo se čtyři tisíce míst k sezení. Další 
velká rekonstrukce proběhla v letech 1990 
až 1992, kdy se změnil interiér haly a šatny, 
zrušil se sektor pro stání a stadion dostal 
novou ocelovou střechu. 

MISTROVSTVÍ SVĚTA 2011 BRATISLAVA

 
 
 

 

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

 
 
    

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

      POWER EDGER 10,5 HP (ořezávačka) 
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 

 

 
PRODEJ  : 

TRENINKOVÉ HOKEJOVÉ DRESY 
 

Velikost XL   -   165.- Kč 
Velikost L   -   155.- Kč 
Velikost M ,S  -   145.- 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 
 
 

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 

 
INFORMACE a KONTAKT na zadávání inzerátů : 

Cena za stránku čb. 1.00Kč , za barevnou dvojstránku 5.000 Kč 
                   Sekretariát SZS – telefon, fax, záznamník:  220 800 842, 603 719 116 

e-mail:   cvetler@centrum.cz   info@szs.cz, 
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Zdeněk Kuchař
Vedoucí technik firmy ROLMONT s.r.o. – 
exkluzivního zástupce firmy ZAMBONI® 
pro Českou republiku
Především je nutné připomenout několik 
podmínek pro provedení bezvadné 
úpravy ledové plochy zimního stadionu 
a zmínit se o jednotlivých fázích této 
úpravy s ohledem na provoz stroje. Také 
se pokusím specifikovat požadavky na 
stroj, nutné pro dosažení optimálního 
výkonu. Dále bych rád pohovořil o 
variantách pohonného systému strojů 
na úpravu ledu obecně a o jednotlivých 
variantách pohonu strojů Zamboni, 
zvláště v porovnání s konkurenčními 
výrobci. V těchto srovnáních jde 
především o technické řešení, ekonomiku 
provozu, pořizovací a provozní náklady, a 
v neposlední řadě o provozní spolehlivost 
strojů. Také bych rád vysvětlil několik 
pojmů velmi často deklarovaných v 
technických požadavcích na dodávku 
nového stroje.
Provedení kvalitní úpravy ledové plochy 
mezi jednotlivými třetinami hokejového 
zápasu nebo mezi jednotlivými 
tréninky, případně bruslením veřejnosti 
představuje poměrně složitou záležitost. 
1. je třeba z plochy kluziště odvézt 
nabruslenou ledovou tříšť, 2. je třeba 
odstranit porušenou vrchní část ledu a 
zarovnat led do roviny, 3. je třeba přidat 
na ledovou plochu odpovídající množství 
vody pro vytvoření nového ledu tak, 
aby jeho celková tloušťka nad chladící 
technologickou deskou zůstávala v 
požadované úrovni, cca 2–4 cm.
Před vytvořením strojů na úpravu ledu 
byly všechny tyto operace prováděny 
ručně a bylo k tomu zapotřebí značné 
množství pracovníků a času. Z tohoto 
důvodu byla většina tehdy fungujících 
ledových ploch s umělým chlazením 
upravována pouze jednou až dvakrát 
denně a výsledná kvalita a rovinnost byla 
značně závislá na zkušenosti a pečlivosti 
pracovníků, kteří úpravu prováděli. Toto 
vše si Frank Zamboni osobně vyzkoušel na 
kluzišti Iceland v Paramountu v Kalifornii. 
Jako většina vynálezů a zlepšovacích 
návrhů byl i stroj na úpravu ledu vyvinut 
pro odstranění těžké ruční práce, zajištění 
lepší kvality a rovinnosti ledové plochy a 
v neposlední řadě také pro úsporu času a 
pracovních sil. První stroje na provádění 
mechanizované úpravy ledu začal 
Frank Zamboni konstruovat na přelomu 
čtyřicátých a padesátých let minulého 

století. Za tímto účelem založil výrobní 
organizaci nesoucí jeho jméno a v roce 
1953 získal na stroj Zamboni Model a 
svůj první patent. Od této doby se datuje 
i historie komerčně použitelných strojů 
na úpravu ledu.
Jak již bylo zmíněno, je v první fázi 
úpravy ledu nutno z ledové plochy 
odstranit nabruslenou ledovou tříšť a 
zarovnat vzniklé nerovnosti. V drtivé 
většině případů je seřezávání a sběr tříště 
prováděno hoblovacím nožem, který je 
umístěn v pracovní části stroje nazývané 
suport. Konstrukce suportu musí 
umožňovat dostatečně širokou základnu 
pro optimální vedení nože tak, aby 
nedocházelo ke kopírování nerovností. 
Konstrukce suportu musí být dostatečně 
tuhá a stabilní, aby nedocházelo k 
vibracím nože a musí zabezpečit možnost 
přesného a stabilního seřízení hloubky 
záběru nože do ledu. Suport je umístěn 
za zadní nápravou stroje na zvedacím 
a spouštěcím mechanizmu. Vedení 
suportu po ledové ploše v pracovní 
poloze je zajištěno jeho vlastní hmotností 
a přítlakem spouštěcího zařízení. Tento 
přítlak však musí být odpružený, aby 
nedocházelo k přenášení výkyvů ze 
stroje na vlastní suport. Celková svislá 
síla, kterou se suport opírá o ledovou 
plochu se pohybuje v rozmezí cca 900 – 
1200 kg.
Hoblovací nůž je v suportu připevněn 
k držáku nože. Držák nože je masivní 
ocelový díl a u strojů Zamboni je nedílnou 
součástí suportu. Některé stroje jiných 
výrobců mají tento držák ze suportu 
demontovatelný, aby byla umožněna 
výměna hoblovacího nože. Toto řešení 
však přináší značné obtíže se vznikem vůlí 
v tomto demontovatelném spoji a také 
celková hmotnost nožové skupiny při 
výměně nože je značně vysoká. Hoblovací 
nože jsou vyráběny monolitní z nástrojové 
oceli, bimetalické se zaválcovaným 
tvrdokovem nebo planžetové. Masivní 
nože, monolitické i bimetalické, se ostří 
na speciálních bruskách. Planžetové 
nože potřebují pro upevnění do suportu 
speciální držák a jejich ostření zpravidla 
není možné. Vzhledem k tomu, že jsou 
jejich průřezy podstatně menší než u 
nožů masivních, je možná jejich výroba 
z jakostnějších materiálů a je možno 
kvalitněji provést tepelnou úpravu. Tyto 
nože mají v provozu delší trvanlivost 
ostří, ale vzhledem k tomu, že je nelze 
přeostřit, není jejich použití ekonomicky 

příliš výhodné.
Upevnění nože v suportu a zejména 
poloha ostří musí být stabilní a tuhé. 
Pokud toto není dodrženo, může to vést 
k vibracím celé nožové skupiny. Tyto 
vibrace se projevují vznikem vlnek na 
upravené ploše a celou úpravu ledu tím 
znehodnocují. Jedna z patentovaných 
ochran strojů Zamboni zahrnuje rovněž 
konstrukci suportu, jeho zavěšení a 
upevnění držáku nože a jeho seřizování. 
Všechna místa, kde jsou nutné provozní 
vůle, jsou provedena systémem jednoho 
tahu. Toto znamená, že seřizovací síla 
je vedena pouze v jednom směru, 
proti pružině. I když v tomto uložení 
vznikne vůle, je okamžitě protitlakem 
pružiny vymezena a nemá vliv na 
funkci skupiny.  Kraje držáku nože jsou 
u strojů Zamboni od vzdálenosti cca 
150 mm od bočnic suportu plynule 
zdviženy vzhůru o cca 1,5 mm. Toto 
řešení způsobí po dotažení koncových 
šroubů prohnutí nože a při přesazování 
jednotlivých pruhů jízdy o zmíněných 
150 mm zajistí ideální rovinatost ledu 
i v příčném směru. Seřizování hloubky 
řezu se ve většině případů provádí 
naklápěním celého držáku i s nožem 
kolem osy uložení držáku nože. Změna 
záběru nože bývá prováděna nejčastěji 
pomocí seřizovacího šroubu nebo 
použitím pákových převodů. V klasickém 
uspořádání ovládá obsluha stroje ručně 
přímo seřizovací mechanizmus, případně 
může být tato funkce mechanizována. 
V případě mechanizovaného ovládání 
pohybuje seřizovacím mechanizmem 
nejčastěji elektromotor, jehož ovládací 
prvky jsou v dosahu obsluhy stroje, 
nebo je celý systém automatizovaný. 
V tomto případě obsluha stroje pouze 
uvede systém do činnosti a tento se již 
dále řídí sám. Příkladem tohoto řešení je 
finský systém ICEGUARD, který pomocí 
laserového paprsku a dotykového čidla 
průběžně měří výšku ledu a automaticky 
upravuje záběr nože tak, aby byla tloušťka 
ledové vrstvy udržována v optimálních 
nastavených hodnotách.
Základní seřízení nože, podélné i 
příčné, je nutno provést vždy při každé 
jeho výměně. Toto zcela neplatí v 
případě použití planžetových nožů. U 
planžetových nožů se po jejich výměně 
zpravidla nezmění poloha ostří vzhledem 
k ose otáčení držáku nože, ale většinou 
bývá výrobcem doporučeno provedení 
alespoň základní kontroly seřízení. 

STROJE NA ÚPRAVU LEDOVÝCH PLOCH
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Základní seřízení nože představuje jeho 
ustavení na doporučenou hodnotu v 
podélném směru, tzn. úhel, který svírá 
spodní strana ostří s rovinou vodících lyžin 
suportu a příčné seřízení tak, aby byly obě 
strany ve stejné úrovni s lyžinami suportu. 
Hrubé seřízení provedené při výměně 
nože je zpravidla ještě nutno doladit na 
ledu, podle toho jak nůž seřezává. U strojů 
Zamboni se provádí podélné seřízení 
kolem záběru nože a příčné seřízení 
stavěcími šrouby na krajích suportu. 
Geometrii broušení masivního nože 
je možno upravit v rozmezí tolerance 
udávané výrobcem na základě konkrétních 
provozních podmínek. Největší vliv 
na tyto parametry má tvrdost vody 
používané pro tvorbu ledu a teplota ledu. 
Geometrie broušení nože a parametry 
základního nastavení není vhodné měnit 
bez předchozího uvážení, jelikož tyto 
parametry mají rozhodující vliv na kvalitu 
provedené úpravy, trvanlivost ostří a 
celkové zatížení stroje.
Nosná a pohonná část stroje je tvořena 
rámem, který všechny skupiny nese a 
spojuje, nápravami a koly umožňujícími 
pohyb a manévrování stroje, pohonnou 
jednotkou jako zdrojem výkonu, vodními 
nádržemi, nádrží na odřezanou ledovou 
tříšť, dopravníkem sněhu a stanovištěm 
obsluhy stroje. Toto všechno je pro 
stroj na úpravu ledu podstatné, i když 
nejdůležitější část, suport, jsme si již 
vysvětlili.
Proč je nutné odvážet ledovou tříšť 
z plochy a přidávat vodu? Z jednoho 
prostého důvodu. Pokud by měla být 
úprava ledu provedena odřezáním ledu, 
jeho rozpuštěním přímo ve stroji a tato 
voda následně použita na konečné 
zahlazení, musel by být okamžitý 
instalovaný výkon stroje teoreticky cca 
1,2 – 1,5 MW. Se započítáním ztrát při 
takto velkých přestupech energie by to 
již činilo cca 3 – 4 MW a toto řešení není 
technicky realizovatelné. Pokud je mi 
známo nikdo z výrobců strojů na úpravu 
ledu se tímto řešením nezaobíral. Dále 
by při tomto řešení nejspíše zůstávaly 
veškeré nečistoty usazené na ledové 
ploše i nadále součástí ledu a ten by po 
několika dnech vzhledem připomínal spíš 
čerstvě uhrabaný záhon, než bělostnou 
čistotu ledové pláně.
Sněhová nádrž bývá umístěna v horní 
přední části stroje a jejím účelem je 
pojmout odřezanou ledovou tříšť a 
umožnit její odvoz z ledové plochy. 
Konstrukce sněhové nádrže je různá, dle 
celkové koncepce stroje, ale v zásadě je 
možno hovořit o sněhové nádrži pevné 
a výklopné. Pevná sněhová nádrž bývá 

často součástí rámu stroje a zvyšuje 
tak jeho mechanickou pevnost. Její 
konstrukce musí být provedena tak, aby 
po otevření víka v její přední části došlo 
k vysypání obsahu pouze sklonem jejího 
dna. Nevýhodou této koncepce je nízko 
posazená výsypná hrana a tudíž obtížné 
vysypávání sněhu na rovné ploše. Pro 
provoz takových strojů je nezbytná sněhová 
jáma, nebo jiný způsob vysypávání pod 
úroveň odstavné plochy. Tuto nevýhodu 
částečně kompenzuje pouze nižší celková 
výška stroje při vysypávání. Sněhová 
nádrž se vysypává otevřením předního 
víka, které musí být dostatečně pevné, 
aby udrželo váhu sněhové tříště i při 
naplněné nádrži.  Výklopná sněhová nádrž 
umožňuje bezproblémové vysypávání 
sněhu na rovné ploše a u strojů Zamboni 
je  výsypná výška dokonce taková, že 
umožňuje vysypávat sníh i přes mantinel 
hokejového kluziště. Výklopná sněhová 
nádrž je samostatná konstrukce zavěšená 
na otočných čepech v přední části stroje, 
vyklápění je prováděno hydraulickými 
válci, a je opatřena odklopným víkem. 
Ovládání víka je buď automatické, 
spřažené s vyklápěním nádrže, nebo 
je víko ovládáno samostatně. Objem 
sněhové nádrže musí být dostatečný pro 
odvoz odřezaného ledu a nabruslené 
ledové tříště z celé plochy kluziště. Běžně 
se tento objem pohybuje okolo cca 3 – 
3,5 m3. Stroje Zamboni modelové řady 
500 mají objem sněhové nádrže 2,8 m3, 
ale díky komprimaci sněhu v dopravníku 
o cca 25% je tento objem ekvivalentní 
hodnotě 3,6 m3.
Dopravníky sněhu zajišťují transport 
sněhové tříště a odřezaného ledu ze 
suportu do sněhové nádrže. Nejprve 
je nutno v suportu tříšť soustředit do 
jednoho místa a odtud přenést do 
sněhové nádrže. V suportu shrnuje sníh 
nejčastěji horizontální šnekový dopravník, 
umístěný před hranou nože. Shrnování 
sněhu je nejčastěji prováděno doprostřed 
suportu odkud je následně dopravován 
dalším dopravníkem do sněhové 
nádrže. Konstrukce svislého dopravníku, 
elevátoru, je různá. Jsou používány 
systémy s řetězem nebo řemenem a 
lopatkami, systémy s několika vzájemně 
propojenými lopatkovými koly nazývané 
propeler a systémy s vertikálním šnekem. 
Lopatkové dopravníky přepravují sníh v 
uzavřeném korytu elevátoru pohybem 
lopatek tažených řetězem nebo pasem. 
Tento řetěz nebo pás zároveň slouží pro 
pohon horizontálního šneku. Toto řešení 
využívaly i první stroje Zamboni, kdy byla 
dráha řetězu vedena okolo celého stroje 
a délka řetězu přesahovala 10 m. Později 

byl řetěz zkrácen, obě větve byly ukryty do 
tělesa elevátoru a v některých případech 
byl řetěz nahrazen pryžovým pasem. V 
tomto provedení se však elevátor musí 
pohybovat současně se suportem a 
tak vznikla potřeba poměrně složitého 
uspořádání tzv. středového uložení, kde 
jsou oba tyto díly spojené. Mezi hlavní 
přednosti lopatkových dopravníků patří 
jejich necitlivost na rozměrnější předměty 
sebrané z ledu, především hokejové puky 
a části hokejek. Hlavní nevýhodou je, 
mimo již zmíněné konstrukční složitosti, 
nízká obvodová rychlost a z toho 
plynoucí horší plnění sněhové nádrže 
a téměř žádná komprimace sněhu při 
jeho ukládání. Propelery jsou tvořeny 
soustavou lopatkových kol v uzavřených 
komorách, které si mezi sebou po tečně 
sníh přehazují. Každé kolo propeleru musí 
být poháněno a děje se tak buď spřažením 
řetězem nebo řemenem, nebo je každé 
kolo osazeno vlastním motorem. Použití 
propelerů je výhodné pouze při malé výšce 
zdvihu, protože čím delší by byl elevátor, 
tím více kol by bylo nutno použít. Odolnost 
proti rozměrnějším předmětům je nízká, 
ale vzhledem k vyšší možné obvodové 
rychlosti dochází k částečné komprimaci 
sněhu a lepšímu plnění sněhové nádrže 
než v případě lopatkových dopravníků. 
Podle mých znalostí jsou propelery 
použity pouze na francouzských strojích 
OKAY. Nejrozšířenější řešení elevátoru je 
s použitím vertikálního šneku. Šnek je ve 
většině případů dvouchodý a v horní části 
je zakončen vyhazovacími lopatkami, které 
působí i jako ventilátor a zvyšují celkový 
výkon dopravníku. Pro dosažení dobré 
účinnosti je nutné, aby byla mezera mezi 
šnekem a pláštěm elevátoru co nejmenší, 
z tohoto důvodu je odolnost proti cizím 
předmětům velmi nízká. Konstrukční 
řešení šnekového dopravníku je velmi 
jednoduché, dopravník má pouze jeden 
pohyblivý díl, ale klade větší nároky na 
přesnost výroby, vyvážení šneku a ložisek, 
v nichž se šnek otáčí. Ze zmíněných řešení 
je u šnekového dopravníku dosahováno 
nejvyšších obvodových rychlostí a tím 
i nejlepšího naplnění sněhové nádrže s 
vysokým stupněm komprimace sněhu. 
Obvodová rychlost vyhazovacích lopatek 
u strojů Zamboni dosahuje cca 30 m/s, 
což umožňuje i bezproblémový sběr vody 
z ledové plochy do sněhové nádrže. Také 
je tím dosahováno komprimace sněhu 
o 25% a plné využití kapacity sněhové 
nádrže.
Pro tvorbu nového ledu je používána 
teplá voda, která se přivádí za suport pod 
roztírací plachetku. Voda o teplotě cca 50 
– 70 °C rozpustí případné malé množství 
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sněhu v hlubokých rýhách a nataví vrchní 
vrstvu ledu, s níž se potom dobře spojí. 
Vodní nádrž, nebo nádrže mohou být 
součástí vnějšího tvaru stroje, nebo jsou 
ukryty pod kapotáží. Celkový objem vod-
ních nádrží bývá kolem cca 1000 l. Nádrže 
by měly být z nekorodujícího materiálu, 
aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost 
a aby nebyla přídavná voda znečišťována 
rzí a nedocházelo k častému ucpávání ot-
vorů v rozstřikovací trubce. Přívod vody 
do rozstřikovací trubky na suportu bývá 
buď samospádem, nebo je pro zvýšení 
tlaku použito čerpadlo. Užití čerpadla je 
nutné zejména v případech, kdy je dno 
vodní nádrže nízko nad suportem a při 
nízké hladině vody v nádrži by již samo-
spádem nebyl zajištěn dostatečný průtok. 
Množství přídavné vody je regulováno 
škrtícím ventilem ovládaným z místa ob-
sluhy stroje. Stroje Zamboni mají vodní 
nádrž umístěnou dosti vysoko, a proto 
používají přívod vody samospádem. Pro 
zvýšení kvality úpravy ledu však mohou 
být vybaveny tzv. systémem proporčního 
nanášení vody. Tento systém se skládá z 
objemového čerpadla, regulačních prvků 
a elektromagnetické spojky. Náhon čer-
padla přes elektromagnetickou spojku je 
proveden od hnací hřídele pojezdu stroje. 
Díky tomu a konstrukci čerpadla je dodá-
váno do rozstřikovací trubky konstantní 
množství vody na jednotku upravené plo-
chy. V praxi to znamená, že se již obsluha 
nemusí zabývat regulací množství přidá-
vané vody podle rychlosti jízdy a tento 
systém vše obstará sám.
Stroje Zamboni jsou dále vybaveny systé-
mem předzalití hlubokých vrypů, nespráv-
ně nazývaným též „mytí ledu“. Při provozu 
tohoto systému je přiváděna voda o tep-
lotě cca 30 °C do prostoru mezi ostří nože 
a zadní stěnu suportu. Na bocích je voda 
držena bočnicemi suportu a zadní stěna 
suportu je na spodní straně opatřena pry-
žovou stírací lištou. V tomto uzavřeném 
prostoru vytvoří voda cca 2 cm vysokou 
vrstvu a přebytečné množství je čerpa-
dlem odsáváno zpět do nádrže pro dal-
ší použití. Průtok vody mezi přívodními 
tryskami, umístěnými u bočnic suportu, 
a odsávací hubicí, umístěnou uprostřed 
suportu, vypláchne zbytky sněhu z hlu-
bokých vrypů a naplní je vodou. Protože 
jsou tyto hluboké vrypy před nanesením 
přídavné vody již zaplněny, nedochází ke 
vzniku proláklin na upravené ploše. Pou-
žitá voda koluje v uzavřeném cyklu a do-
plňuje se pouze množství spotřebované 
pro zalití vrypů. Použití tohoto systému 
umožňuje výrazně redukovat množství 
přídavné vody při zachování vysoké kvali-
ty upraveného ledu a tím snižovat celko-
vé provozní náklady kluziště.

Podvozek stroje musí být konstruován pro 
dobrou stabilitu, vysoké zatížení, i při níz-
kých rychlostech, a musí umožňovat dob-
rou manévrovatelnost stroje. Ve většině 
případů je použito klasické uspořádání s 
pevnou zadní nápravou a řiditelnou před-
ní nápravou. Vyskytly se však i koncepce 
s tříkolovým podvozkem, otočnou přední 
nápravou s velmi malým rozchodem kol, 
nebo konstrukce u nichž byla řiditelná 
všechna kola. Vzhledem ke značné hmot-
nosti strojů je řízení ve většině případů 
doplněno posilovačem, nebo je použito 
servořízení, kde není mezi volantem a ná-
pravou žádná mechanická vazba. Řízení 
musí být lehké a přesné, aby bylo možno 
dodržet správné přesazování jednotlivých 
průchodů stroje a aby bylo možno upravit 
led těsně kolem mantinelu. Pneumatiky 
musí být opatřeny protismykovými hroty, 
aby byla zajištěna dostatečná trakce pro 
tažení suportu a zatáčení. Pokud se stroj 
pohybuje mimo ledovou plochu, měly 
by být průjezdné trasy co nejkratší, po-
kud možno přímé a měly by být opatřeny 
pryžovými koberci nebo jinou ochrannou 
vrstvou, aby nedocházelo k nadměrnému 
opotřebení hrotů. Jednoznačnou prefe-
renci má pro stroje na úpravu ledu pohon 
všech kol.
Dle druhu pohonu rozlišujeme stroje na 
motorové a elektrické. U motorových 
strojů zajišťuje potřebný výkon vznětový 
nebo zážehový spalovací motor. Vzněto-
vé motory jsou provozovány na motoro-
vou naftu, zážehové motory jsou provo-
zovány na benzín, propan-butan, stlačený 
zemní plyn, nebo jejich kombinace. Elek-
trické stroje lze rozdělit na akumulátoro-
vé a přímo napájené. U akumulátorových 
je zdrojem energie trakční akumulátor, u 
přímo napájených je stroj trvale připo-
jen kabelem na navijáku do elektrické 
sítě, nebo je použita pro napájení stroje 
vhodně konstruovaná trolej. V praxi jsou 
většinou používány stroje akumulátoro-
vé, protože pro jejich provoz není nutno 
zřizovat speciální zařízení, ale i stroje s 
přímým napájením mají své příznivce a 
některé výhody nad stroji akumulátoro-
vými. Celkový výkon potřebný pro provoz 
stroje se pohybuje na úrovni cca 15 – 17 
kW.
Spalovací motory u motorových strojů 
disponují výkonem cca 30 – 80 kW, ale 
ve většině případů jsou značně předi-
menzované. Nutnost předimenzování 
vychází z faktu, že výkonová charakteris-
tika spalovacího motoru dosahuje uve-
dených hodnot až při vysokých otáčkách 
nepříliš výhodných pro připojená zařízení 
a dále tyto motory musí splňovat kritéri-
um vysoké provozní spolehlivosti a dlou-
hé životnosti. Motory bývají osazovány 

omezovači otáček, nebo automatickými 
regulátory, aby se minimalizovalo riziko 
poškození připojených zařízení a aby se 
zjednodušila obsluha stroje. Přenos výko-
nu od motoru je třeba rozdělit na část po-
užitou pro pojezd stroje a část pro pohon 
dopravníků a dalších zařízení. V současné 
době jsou ve většině případů k přenosu 
výkonu používána hydraulická zařízení. 
Použití těchto komponentů značně zjed-
nodušilo mechanické uspořádání stroje i 
jeho obsluhu. Hydraulické komponenty 
mají při správném navržení a údržbě vyso-
kou provozní spolehlivost, dobrou odol-
nost proti okolním vlivům a mají vysoký 
měrný výkon ve vztahu k zastavěnému 
prostoru. Ovládání hydraulických kompo-
nentů je jednoduché a spolehlivé. U mo-
torových strojů Zamboni je použit hydro-
statický přenos výkonu. Hydrogenerátory 
(čerpadla) jsou připojeny ke spalovacímu 
motoru přímo, nebo přes rozdělovací 
převodovku a výstupní hřídele hydromo-
torů jsou připojeny přímo k poháněným 
součástem. Podvozek strojů Zamboni je 
tvořen přední a zadní nápravou s dife-
renciálem, náhonovými hřídeli a redukční 
převodovkou s centrálním hydromoto-
rem. U jiných výrobců jsou používány i 
systémy, kde je hydromotor a redukční 
převodovka v každém kole, případně jsou 
použity dva hydromotory, pro každou 
nápravu jeden. Toto s sebou přináší po-
třebu složitějšího hydraulického systému 
a většího rizika případné poruchy. Hydro-
statický pohon pojezdu umožňuje plynu-
lou změnu převodového poměru a tak je 
možno udržovat konstantní otáčky hnací-
ho motoru a pracovní hydrauliky. Ztráty v 
hydrostatickém pohonu jsou sice vysoké, 
pohybují se v rozmezí cca 15 – 40%, ale 
vzhledem k předimenzování spalovacího 
motoru je to dostatečně kompenzováno 
a vyváženo jednoduchostí a komfortem 
ovládání stroje.
Zcela samostatnou kategorii tvoří v čes-
kých podmínkách stroje DESTAROL. U 
těchto strojů je použit pro přenos výkonu 
hydrodynamický měnič a rychlost jízdy je 
tak řízena pouze změnou otáček motoru. 
Toto řešení přináší obtíže s výkonem do-
pravníků sněhu, jelikož při zatáčení v ob-
loucích kluziště, kdy je potřeba největší 
výkon dopravníků, se tyto při snížení otá-
ček motoru často téměř zastaví. 
Přímo napájené elektrické stroje vychá-
zejí zpravidla ze strojů motorových, v 
nichž byl spalovací motor nahrazen elek-
tromotorem. Ostatní komponenty jsou 
většinou ponechány beze změny, pouze 
je na stroji nutno umístit samonavíjecí 
kabelový buben nebo trolejový sběrač. 
Délka kabelu nebo rozsah trolejového 
vedení musí pokrýt veškerý provozní pro-
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stor stroje včetně garážového stání a vý-
sypky sněhu. Provoz těchto strojů v sobě 
kombinuje čistotu provozu na elektřinu 
s možností nepřetržitého provozu, jako 
v případě motorových strojů. Konstrukce 
trolejového vedení nebo přívodu elektři-
ny kabelem je však dosti složitá a proto se 
tento systém příliš nerozšířil.
Akumulátorové elektrické stroje používají 
pro svůj provoz energii uloženou v trakční 
baterii. Trakční baterie mívá většinou pro-
vozní napětí 80 nebo 96 V, v závislosti na 
počtu článků a kapacitu cca 400 – 650 Ah. 
Ve většině případů jsou použity olověné 
články s tekutým elektrolytem, protože 
jejich konstrukce prošla již dlouhým vývo-
jem a při přijatelné ceně poskytují nejlepší 
výkon na jednotku hmotnosti a zastavě-
ného prostoru. Životnost akumulátorů se 
při správné údržbě pohybuje v rozmezí 
cca 1200 – 1500 nabíjecích cyklů, což 
představuje 5 – 7 let provozu při běžném 
využití na zimním stadionu. Hmotnost 
trakční baterie může dosáhnout i více jak 
1/3 celkové hmotnosti stroje a proto musí 
být podvozek a rám stroje na tuto zátěž 
dimenzovány. Rovněž průjezdné trasy 
musí umožňovat pohyb stroje s celkovou 
hmotností téměř 6 tun. Nabíjení trakční 
baterie se provádí zpravidla v době noč-
ní odstávky, nebo je možno baterii dobí-
jet i mezi jednotlivými jízdami, pokud to 
konstrukce článků a nabíječe umožňuje. 
K nabíjení jsou používány usměrňovací 
transformátory, nebo nově i vysokofrek-
venční nabíječe s procesorovým řízením. 
Čas potřebný pro plné nabití akumulátoru 
je závislý na výkonu nabíječe, stavu vybití 
akumulátoru a potřebném nabíjecím fak-
toru daném konstrukcí článků. Čas plného 
nabití akumulátorů by neměl být delší než 
cca 7 – 8 hodin, aby to výrazně nebránilo v 
provozu zimního stadionu. Velkou péči je 
třeba trakční baterii věnovat i v době let-
ní odstávky, kdy je nutno alespoň jednou 
za měsíc baterii částečně vybít a znovu 
plně nabít. Ponechání baterie po dlouhou 
dobu v částečně vybitém stavu snižuje její 
životnost a v krajním případě může vést 
až ke ztrátě kapacity.
Elektromotory jsou používány stejno-
směrné nebo střídavé. K řízení motorů 
jsou používány výkonové polovodičové 
prvky ovládané obsluhou a řídícím sys-
témem stroje. V případě stejnosměrných 
motorů jde o pulzní řízení, u motorů stří-
davých je nutno použít frekvenční měniče. 
Ve většině případů jsou tyto komponenty 
integrovány do řídícího systému stroje, 
který zároveň sleduje činnost všech zaří-
zení a stav nabití akumulátoru. Konstruk-
ce stejnosměrného motoru je poněkud 
složitější než u motoru střídavého, celko-
vá účinnost je také o něco nižší, ale tyto 

motory již prodělaly dlouhý vývoj a jejich 
provozní spolehlivost je na velice vyso-
ké úrovni. Konstrukce řídícího systému a 
výkonové elektroniky pro stejnosměrný 
motor je však jednodušší než pro motor 
střídavý a z toho vyplývá nižší pořizovací 
cena. Vzhledem k použití polovodičů v 
řídící elektronice je energetická účinnost 
obou druhů motorů pro stejný výkon té-
měř srovnatelná. Vzhledem k tomu, že je 
pro provoz strojů na úpravu ledu potřeba i 
hydraulický okruh, minimálně pro ovládá-
ní hydraulických válců a servořízení, nee-
xistuje v tomto oboru stroj s čistě elektric-
kým pohonem.
Stroje Zamboni v elektrickém provedení 
používají pro pojezd centrální elektro-
motor, který přes redukční převodovku, 
hnací hřídele a diferenciály přední a zadní 
nápravy pohání všechna 4 kola. Vlastnos-
ti elektromotoru, změna smyslu otáčení, 
jemně regulovatelný záběrový moment i 
rychlost otáčení elektronikou zcela nahra-
dily parametry hydrostatického přenosu 
výkonu, použitého u motorových strojů. 
Vzhledem k tomu, že elektromotor ne-
brzdí stroj jako v případě použití hydro-
statického pohonu, bylo nutno osadit na 
nápravy dostatečně dimenzované brzdy. 
Při provádění úpravy není brzdit třeba, 
ale při pojíždění a parkování jsou účinné 
brzy nutností. Pohon šnekových doprav-
níků, vyklápění sněhové nádrže, zvedání 
a spouštění suportu, ometací koště a čin-
nost servořízení zajišťuje samostatný hyd-
raulický okruh. Toto hydraulické čerpadlo 
je poháněno samostatným elektromoto-
rem, který je pro řádnou funkci dopravní-
ků elektronicky udržován na konstantních 
otáčkách. Přenos výkonu na dopravníky 
pomocí hydraulického okruhu byl zvolen 
z důvodu lepší celkové účinnosti jednoho 
většího elektromotoru na místo několi-
ka menších. Tím je kompenzována ztráta 
způsobená vložením hydraulického okru-
hu. Také rozměry a hmotnost elektromo-
torů odpovídajícího výkonu by byly znač-
ně velké.
Některé koncepce strojů používají umís-
tění trakčních elektromotorů přímo v 
jednotlivých kolech, náhon dopravníků 
elektromotory a malé hydraulické čerpa-
dlo pro servořízení a pohon hydraulic-
kých válců. Vzhledem k nutnosti reduko-
vat otáčky pro pohon kol převodovkami s 
velkým převodovým poměrem a použití 
velkého počtu menších elektromotorů 
je u této koncepce celková energetická 
náročnost poněkud vyšší a se zvýšeným 
počtem jednotlivých elektromotorů také 
rostou nároky na jejich údržbu a složitost 
řídícího systému a výkonové elektroniky. 
Instalace samostatného hydraulického 
čerpadla pro servořízení a pohon hydro-

válců dále zvyšuje spotřebu energie.
Zcela samostatnou kategorií pohonu 
stroje je konstrukce použitá u elektrických 
strojů WM. V těchto strojích je k pohonu 
použit jeden centrální střídavý elektromo-
tor, ale ostatní komponenty jsou shodné 
s motorovým strojem, včetně použití hyd-
rostatického přenosu výkonu na hnací ná-
pravy. Celkový výkon elektromotoru, jeho 
řídící systém a kapacita trakční baterie tak 
musí být navrženy s ohledem na kompen-
zaci ztrát. I když je možno provoz elektro-
motoru v jiných aplikacích velice přesně 
řídit a ušetřit tak množství energie, v tom-
to případě je nutno udržovat jeho otáčky 
na konstantní úrovni, aby dobře pracovaly 
dopravníkové šneky. Vysoký deklarovaný 
výkon elektromotoru a kapacita trakční 
baterie bývají často uváděny jako rozho-
dující kritérium pro porovnávání s kon-
kurencí a málokdo si uvědomí, že tomto 
případě méně znamená více.
Na provozní bezpečnosti a spolehlivosti 
stroje na úpravu ledu závisí celý provoz 
zimního stadionu. V případě jeho výpad-
ku může být ohroženo konání hokejového 
zápasu, nebo placené pronájmy, a pokud 
není k dispozici náhradní stroj, může toto 
vést ke značným ztrátám jak finančním, 
tak i prestiže stadionu. Většině těchto po-
tíží lze předejít prováděním pravidelných 
prohlídek a plánované údržby, i když ri-
ziko poruchy nelze nikdy zcela vyloučit. 
Největší díl odpovědnosti v prevenci po-
ruch leží vždy na obsluze stroje. Obsluha 
musí být se strojem důkladně obeznáme-
na, musí znát činnost jeho jednotlivých 
částí a musí provádět pravidelné kontroly 
a běžnou provozní údržbu. Okamžitým 
odstraňováním drobných závad lze často 
předejít závažné poruše a nutnosti vel-
kých investic do opravy stroje. Toto platí 
i o odstranění všech cizích předmětů z 
ledové plochy před započetím úpravy, 
zvláště zapomenutých puků a částí zlo-
mených hokejek a to zejména pokud je na 
stroji šnekový elevátor.
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Je dvě hodiny před zápasem a po sedmé Avenue si v obleku 
vykračuje bankéř středního věku, v ruce má modrobílý dres.
Má po práci a tak jde na New York Rangers do Madison Square 
Garden nejslavnější arény na světě, jak se hala sama označuje.

Na rohu 33. ulice je 
u cíle.Zvenku byste 
slavnou halu možná 
kvůli nevýrazné 
nahnědlé fasádě 
tipovali spíše na 
skladové prostory.
Není to totiž žádný 
architektonický 
skvost, rozhodně 
není
není nejhezčí  a už 
vůbec ne nejmoder-
nější.Ale i  tak  nelze 
slova  o nejslavnější  
aréně zpochybňovat 
.Žádná jiná hokejová 
hala na světe nemá 
takové renomé, 

prestižní  umístění ani emotivní tradici.
Renovace za půl miliardy.
The Garden -  jak Newyorčané hale ležící přímo v srdci 
Manhatanu přezdívají, ale vždycky nebyla tak populární 
.Když ji před padesáti lety stavěli mnoho místních obyvatel 
se bouřilo, 
Aréně  musela  totiž ustoupit krásná secesní železniční stani-
ce Pennsylvania Station.
Po sezoně se změní  i fialo-tyrkysový vnitřek  jejího nástupce 
.Arénu čeká totiž rekonstrukce  za 500 milionů dolarů.I tak 
ale pořád bude nejstarší halou v NHL.
Ale teď už se rychle půjdeme  podívat dovnitř  - show začí-
ná.
Sětla pohasínají, arénou se rozezní podmanivá melodie a 
na velké obrazovce běží dynamický sestřih toho nejlepšího, 
co kdy  tato úchvatná hala hostila.“Ladies –Rangers“ zaduní 
procítěně

 z reproduktorů a na led vyjedou domácí hokejisté.
Tribuny bouří , až z toho mrazí v zádech.
  Všichni vstávají, hraje se hymna.Několik patriotů si 
drží dlaně na srdci, jiní ale klidně  struči ruce do kapes.S 
prvním bully na tribunách nastává rej, při kterém je 
sledování zápasujen jednou z aktivit.Fandí se jen když 
to přikáže   obří obrazovka na kostce nad ledem.Jinak  
spíš tribuny hučí jako vosí hnízdo.Mezi sedačkami 
procházejí prodavači cukrové vaty či s popcornem ale 
pro hot-dog nebo pro kuřecí křidýlka si musí diváci 
dojít sami.
Tady v Madison Square Garden , žádné výtržnosti 
nehrozí, je to specielní hala, která má obrovskou tradici, 
chodí sem totiž velmi známé osobnosti – trvdí útočník 
Václav Prospal.
Přes oblek natáhnou dres.
V hledišti můžete totiž potkat  třeba slavného mode-
rátora talk show Davida Lettermana nebo herce Tima 
Robinse.Na žádný jiný tým v NHL  navíc nechodí tolik 

„ kravaťáků“ jako na Rangers..Přes oblek si přetáhnou dres 
Rangers.Nejčastěji se na jmenovce objevují jména
 Massier, Lundqvist nebo Gáborik.Ani na Jágra v New Yorku 
nezapomněli, i když číslo 68 už nosí jen pár nejvěrnějších 
fanoušků

Madison  Square Garden   -  New York
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Při příležitosti 60. výročí vzniku fy. ZAMBONI si 
Vás dovolujeme informovat, že připravujeme 
tematický zájezd do Kanady ve spolupráci 
s výrobním závodem ZAMBONI KANADA a 
výhradním zastoupením této firmy pro Českou 
republiku – firmou ROLMONT s.r.o. 
 
Předpokládaný termín (který bude dále upřesněn 
podle možnosti shlédnutí hokejového utkání v 
Torontu) – druhá polovina dubna 2010. Počet 
účastníků není omezen, předběžné přihlášky již 
můžete zasílat nyní.

Další informace Vám poskytne p. Kučera na tel.: 
731 547 885 (488 048 127) 

Předběžný program:
1. den  - odlet z Prahy do Toronta, uby-
tování v Bredfordu, místo sídla fy. Zamboni 
Kanada .
2. den  - prohlídka výrobního závodu 
Zamboni Kanada, odpoledne prohlídka spor-
tovního komplexu Waine Gretzky
3. den  - odjezd do Toronta- prohlídka 
města a hokejové haly případně shlédnutí hoke-
jového zápasu NHL nebo AHL, večer ubytování.
4. den - odjezd  z Toronta do Niagara Falls 
– vodopády vyhlídkové věže, ubytování 
5. den  -  transfer na letiště v Torontu, 
přílet do Prahy
       K dopravě  v místě použijeme osobních 
vozů z půjčovny.

Cena zájezdu se bude odvíjet hlavně podle 
ceny letenky a momentálního devizového kurzu 
CAD/CZK. Bohužel každý účastník si musí vyřídit 
vízum do Kanady  sám.

ZVEME VÁS NA ZÁJEZD DO KANADY





Rychlé jednání, kvalita a přijatelné ceny. Přesvědčte se. 

NASHLEDANOU 
V KANADĚ

Bližší informace o zájedu do Toronta 
i další akutality naleznete na našich 
webových stránkách

www.szs.cz
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