


Tel.: +420 274 812 280
Fax: +420 274 814 287

E-mail: info@transtechnikcs.cz
www.transtechnikcs.cz

TRANSTECHNIK CS spol. s r.o. , 
P , 100 00 Praha 10 - Strašnice
V á 264/120b, 619 00 Brno

Volejte bezplatné info  800 187 267

Výhodné akční nabídky strojů i 
servisu pro nadcházející sezónu.

VOLEJTE IHNED

Transtechnik CS - nový výhradní zástupce WM pro Českou a Sloven-
skou republiku. Specializujeme se na prodej  
roleb na úpravu ledových ploch všech velikostí - profesionálních ho-
kejových sportovišť, rychlobruslařských oválů i malých městských i 
mobilních bruslařských ploch. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis. 
Disponujeme servisními pobočkami se skladem náhradních dílů v 
Praze, Brně a Bratislavě. S našimi certifikovanými servisními mechani-
ky opravujeme stroje v minimálním možném čase. 

WM - COMPACT WM - EVOLUTION WM - JUNIOR

• Rychlé a spolehlivé řešení
• Individuální přístup
• Příznivé ceny     
• Kvalitní servis      
• Pobočky po celé ČR a SR

Mimořádná nabídkaVšem majitelům rolby WM  prohlídka  stroje v období červenec a srpen  2011

50% SLEVA

WM  - 3 modelové řady 
             3 druhy pohonů (LPG, Diesel, Elektro)
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Pohled do arény v Karlových Varech - příprava na MS  
v basketbale
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TECHNICKÝ PROBLÉMŮ PŘI PROVOZU 
VAŠICH ZIMNÍCH STADIONŮ 
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KV Arena - Nové víceúčelové Výstavní, spor-
tovně kulturní a kongresové centrum Kar-
lovy Vary s nadregionálním významem. 
 
Po svém otevření v červnu 2009 jde bezkonkurenčně o 
největší zastřešený komplex pro konání rozmanitých akcí 
v Karlových Varech a Karlovarském kraji a zároveň jeden ze 
současně nejmodernějších svého druhu v České republice.
KV Arena je multifunkční – sportovní, zábavní, kulturně 
společenské, výstavní a kongresové centrum určené pro 
pořádání rozmanitých akcí a programů, respektive pro vše-
stranné zájmové a volnočasové pasivní i aktivní vyžití oby-
vatel města i návštěvníků ze spádového území stejně jako 
turistů a lázeňských hostů. 

Dominantou celého komplexu KV Areny je hlavní 
hala – aréna – s hledištěm pro bezmála 6000 sedících di-
váků. Všechny sedačky jsou polstrované a VIP i s opěrkami 

na ruce. Při koncertním uspořádání, kdy obsazené tribuny 
navíc doplní hosté stojící nebo sedící na ploše, pak může 
pojmout až 7500 návštěvníků. S arénou je technickým kori-
dorem propojena hala tréninková, kam je možné umisťovat 
jak regulérní sportovní akce, tak doprovodné pořady nebo 
jiné samostatné  programy. Tréninková hala je ale přede-
vším zázemím pro mládežnické hokejové týmy a také slouží 
široké veřejnosti pro bruslení a příležitostním hokejistům. 

Hledišťové sektory arény jsou doplněny spodní mo-
bilní (teleskopickou) řadou tribun s téměř 600 místy. Maxi-
mální půdorysná dispozice arény činí 34 x 64 m, s využitel-
nou produkční plochou velikosti přibližně 2000 m2. 
Na hokejové zápasy  mohou být variantně nastaveny man-
tinely v aréně i v tréninkové  hale  na 26m x 56m až na 29m 

x 60m. V současné době je rozměr 29m x 60m na aréně a 
28m x 60m na tréninkové hale.

Komplex KV Arena nabízí v pěti podlažích 2 restau-
race – při akcích nebo i mimo ně nárazově využívaný VIP 
Lounge restaurant na čtvrtém, skyboxovém patře arény, 
a dále Sport bar & restaurant s celoroční otevírací dobou 
na tréninkové hale. Ve 3. patře arény je dále velký centrální 
bufet, který doplňuje 6 menších fast foodů a fanshop, sed-
mý bufet se pak nachází ve 2. podlaží u koncertního vstupu 
(SEVER) na plochu arény.
Na VIP podlaží ve 4. patře, nad tribunami arény, je prsten-
cově umístěno 26 separátních lóží (skyboxů). Každý box 

má balkón a výhled do arény. Nachází se zde také 2 salónky 
vhodné například pro menší společenské příležitosti (osla-
vy, bankety) a další prostory vhodné pro jednání a shro-
máždění. V nejvyšším 5. patře arény pak najdeme centrální 
režii komplexu, komentátorské kabiny, zázemí pro noviná-
ře a místnost pro tiskové konference. 
KV Arena standardně nabízí příjemný, účelový komfort a 
bezbariérové vybavení.. Pod halami je na 300 parkovacích 
stání, parkovací infrastruktura kolem areálu KV Areny bude  
zanedlouho významně posílena zejména v souvislosti s  
připravovanou výstavbou bazénu o dalších 260 parkova-
cích stání.  

 

KV ARENA 
VÝSTAVNÍ, SPORTOVNĚ KULTURNÍ 
 A KONGRESOVÉ CENTRUM KARLOVY VARY
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Osvětlení :
Osvětlení hal je řešeno zářivkovými svítidly Inducon 
2x80w, s předřadníky DALI. Svítidla jsou instalována na 
světelné lišty STRADER. Ovládání a nastavování osvětlení 
je řízeno systémem DALI, kde hlavní ovládací pult je umís-
těn v místnosti režie dané haly a režie má k dispozici 16 re-
žimů, další pult je umístěn u stanovišť roleb. Max osvětlení 
arény je 1500lx což splňuje požadavky televize i na výrobu 
pořadů v nejvyšší kvalitě.

 

Instalovaný výkon :
Velká hala 440 ks -2x80w  70,4 kw
Malá hala 189 ks -2x80w  30,3 kw
 
Chlazení ledových ploch.
Pro pokrytí požadavků na chladicí výkony je ve strojovně 
chlazení instalováno kompresorové chladící zařízení se 
třemi šroubovými kompresory. Kompresory zapojené do 
chladicího okruhu jsou zdrojem chladivého výkonu cca 
2600 kw Chlazení je nepřímé primární chladivo je čpavek 
NH3 a teplonosná tekutina Coolstar, která je čerpadly vhá-
něna do trubkového registru obou ploch.
 
Tepelná technika.
jako zdroj tepla jsou k dispozici 2 plynové kotle o výko-
nech 1000 kw a 2000 kw a také kogenerační jednotka o 
tepelném výkonu 640 kw, která slouží i k výrobě el. ener-
gie o výkonu 580 kw. Dále při provozu kompresorů vzniká 
z olejových chladičů kompresorů odpadní teplo, které se 
akumuluje a pomocí tepelných čerpadel používá jako pře-
dehřev pro ohřev TUV.

 

AV vybavení haly:
Informační a zážitkovou pohodu pro diváky z akcí probí-
hajících v aréně multicentra KV Arena pomáhá zprostřed-
kovávat a umocňovat špičková IT technologie, hlavně 
pak interní produkční a televizní studio s profesionálním 
kamerovým parkem (6 kamer mobilních + 3 stacionární) 
a digitální střižnou, umožňující zpracovávat AV záznam  
až do formátů HD a Dolby Digital. Signál z rozmístěných 
stacionárních a mobilních kamer zpracovaný ve studiu 
lze on-line vysílat na výškově polohovatelnou osmibokou 
multimediální LED kostku. K dispozici je také multimediál-
ní – efektový a animační LED pás zobrazující, prezentační 
apod. sekvence, a dále interní TV okruh se 40 LCD moni-
tory rozmístěnými v chodbových zónách a přilehlých kori-
dorech. Veškeré AV a elektronické datové výstupy lze dále 
distribuovat prostřednictvím vysokorychlostní datové sítě 
trasované přímo na externí páteřní optický kabel.

KV Arena tedy dokonale splňuje i ta nejná-
ročnější kritéria pro pořádání koncertů, zábavně spo-
lečenských programů, televizních show stejně jako vele-
trhů, sympozií, výstav nebo mnoha sportovních aktivit a 
řady dalších rozmanitých akcí, které oživí, zpestří a obohatí 
sportovní, kulturní a společenský život obyvatel města 
Karlovy Vary, našeho kraje i zahraničních hostů.

KV ARENA 
VÝSTAVNÍ, SPORTOVNĚ KULTURNÍ 
 A KONGRESOVÉ CENTRUM KARLOVY VARY
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Původní ZS v Dolní Kamenné k dubnu 2009 skončil provoz 
jako zimní stadion. Sloužil veřejnosti od roku 1972, kdy byl 
postaven jako provizorní a dodatečně zastřešen. V roce 
2009 získali karlovarští hokejisté HC Energie titul mistra re-
publiky a důstojně se rozloučili se starou „plecharenou“. 
Výstavba karlovarského Výstavního, sportovně kulturního 
a kongresového centra (KV Areny) byla zahájena v úno-
ru 2007 a slavnostní otevření proběhlo 19.června 2009. Za 
dobu provozu zde proběhlo mnoho akcí různého typu. 

Sportovní : EHT turnaj čtyř – hokej 2009, Mistrovství svě-
ta v basketbale  2010 - ženy, kvalifikace na ME ve volejbale 
2010 – ženy, fXM games – motorky 2010, ICE OLyMPIC TOUR 
– krasobruslení 2010, Diamond fights- box, K1 -2010, ME v 
twirlingu – ženy 2011, basketbalový turnaj čtyř zemí - ženy 
- 2011
 

Kulturní: K. gott + E. Urbanová - 2009,2010, Lord of the 
Dance - 2010,2011, Mrazík- 2010, Aida – opera 2009, Ruský 
ledový cirkus-2010, Bořek stavitel – 2010, Cirque de glace – 
2011, Alexandrovci – 2010, Chinaski – 2010, Kabát – 2011
 

Ostatní: for Arch 2009, 2010,  jedeto – výstava aut 
2009,2010,  flores 2011
 
Variabilita využití komplexu KV Arena, jeho moderní zázemí 
a ve spádovém území ojedinělý kapacitní potenciál jsou v 
každém případě mimořádným přínosem pro zatraktivnění 
nejznámějšího lázeňského města v ČR města i celého Karlo-
varského lázeňského kraje. KV ARENA - VýSTAVNÍ, SPORTOV-
Ně KULTURNÍ A KONgRESOVÉ CENTRUM KARLOVy VARy je 

významným přínosem pro pokračování rozvoje cestovního 
ruchu, její zázemí je připraveno nabízet konkrétní podporu 
nejrůznějším, již v oblasti etablovaným festivalovým a dal-
ším kulturně společenským aktivitám, stejně jako případným 
nově vznikajícím nebo alternativním projektům.
 
V současné době probíhá v areálu KV Arény vý-
stavba krytého plaveckého bazénu, 

který je spolufinancován  z fondů EU. Zahájení stavby  bylo 
v březnu 2011 a bazén má být dokončen v září 2012. Bazén 
je 25metrový, ale z původně 8 projektovaných drah jich po 
úpravě zůstalo 6. Zbylý prostor  bude využit k vodním atrak-
cím – masážním sprchám, chrličům vody, perličkovým lavi-
cím a rozšířil se prostor pro relaxační prostory návštěvníků 
bazénu. Součástí projektu je také tribuna pro 130 diváků a 
tobogán o délce 56 m. Hloubka bazénu je od 1,2 m do 2,8m. 
Energeticky bude bazén propojen s objektem KV Arény, aby 
se efektivněji využilo teplo s kogenerační jednotky, s kterou 
se již při projektu Arény počítalo pro dodávky tepla do ba-
zénu.
 
Areál pro míčové sporty
Sportovní hala bude jako třetí sportovní objekt a doplní tím 
areál ještě pro míčové sporty.V současné době je ve stádiu 
projekčních prací a s výstavbou by se mělo začít po dokon-
čení bazénu v r 2012. Po dokončení by tento areál byl jedním 
z nejkomplexnějším sportovním střediskem nejenom u nás 
ale  i ve střední Evropě.

Zpracoval: ing. Zdeněk Houdek ved. tech. úseku KV Arena

Sportovní areál Karlovy 
Vary po dokončení
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jak bylo prezentováno na webových stránkách SZS v ČR 
proběhla poslední akce letošního roku v nově budovaném 
areálu pro kulturu a sport v Chomutově.
Sraz účastníků byl v restauraci golf u Kamencového jeze-
ra poblíž nově budovaného zimního stadionu v pátek 10. 
prosince 2010 .Tuto akci kromě SZS organizovalo Město 
Chomutov a firmy,které se podílely na realizaci projektu . 
Přes ne zrovna výhodný termín a zvláště počasí
byla tentokrát účast z řad členů SZS velmi dobrá.
Vlastní jednání zahájil p. St. Kučera místopředseda SZS a 
představil zástupce zúčastněných organizací a firem.
Hlavní příspěvek přednesl ing. Chytra-vedoucí odboru 
výstavby MÚ Chomutov. Seznámil zúčastněné s historií 
příprav výstavby sportovišť a s čerpáním dotací z EU,  o 
které se již zajímali od r. 2005. Následně se po schválení v 
radě města dva roky připravovaly projekty z oblasti kultury 
a sportu , které by v rámci integrovaného plánu rozvoje 
města revitalizoval areál bývalých kasáren a přilehlého 
okolí. Celé plánovací období je 7 leté a je součástí Evrop-
ských regionálních programů-severozápad pro oblast 
města Teplice,Most,Chomutov aj.
Žádost Města Chomutov o dotace na výstavbu sportovně 
kulturního a společenského areálu obsahuje celkem 7 pro-
jektů pro sport,kulturu a zábavu . Celkový rozpočet žádosti 
představo-val částku 1,3 miliardy Kč a přiznáno bylo nako-
nec 1,035 miliardy Kč.
Projekt obsahuje hlavní hokejovou halu, tréninkovou  
halu,  plavecký bazén,letní stadion s vyhřívanou plochou,                            
kulturně-společenské centrum s dvěma sály, parkoviště a 
komunikace v areálu.
Celkový vyprojektovaný objem staveb představuje částku 
1,8 miliardy Kč. To znamená ,že město musí pro realizaci 
zajistit dalších 765 milionů Kč . Město Chomutov má cca 
50.000 obyvatel a hospodaří s rozpočtem kolem 1 miliardy 
ročně.
Proto musí pro realizaci této stavby podniknout takové 
kroky , které potřebné finanční prostředky zajistí . Napří-
klad jedním z opatření je prodej objektu a pozemků stáva-

jícího nevyhovujícího zimního stadionu . 
Projekt nového zimního stadionu vyprojektoval ing Sme-
tana . je tvořen hlavní halou s diváckými tribunami na 
všech čtyřech stranách,tréninkovou halou a šatnovým 
blokem vloženým mezi obě haly. Stadion stojí na 300 be-
tonových pilotech, z nichž některé dosahují hloubky až 12 
metrů . Střecha  hlavní haly je zavěšena táhly na nosném 
oblouku tvořeném trubkou o průměru 1 m se sílou stěny 
32 mm . Celý stadion není jedna velká hmota,ale seriál pá-
sově řazených objektů . Na jednom konci je vlastní hala,je-
jíž dominanci podporuje nosný oblouk,na druhém konci je 
pak tréninková hala .
 Čela těchto objektů jsou orientována do komunikací a 
jsou minimalisticky pojata – omítaná fasáda,ocelové úni-
kové schody,ocelové dělící resp. krycí pozinkované sítě .
Divácké tribuny v hlavní hale jsou samostatné,bez vzájem-
ného propojení . V rozích jsou vybudovány tzv. věže, což 
jsou několikapatrové prosklené objekty v nichž je ukryta 
část technologického zázemí haly a provozní a kancelář-
ské zázemí pro provozovatele.
V hlavní hale se počítá s provozní teplotou 20 °C,je zde in-
stalováno odvlhčení a klimatizace.
V původním návrhu nebyly SKy boxy,ale nakonec vznikly 
v nejvyšším místě dlouhých tribun . Po úpravách hlediště a 
vybudování tribun na stání dosáhla divácká kapacita haly 
5.121 diváckých míst. Hlavní hala je navržena tak , aby ces-
ta od vchodu na místo byla co nejkratší . Celá hala by ,dle 
záměru autora projektu, měla působit drobně a skromně. 
Na vnějším plášti je použit trapézový plech,prosklenné 
plochy jsou rámové ,vnější přístupové schody tvoří  po-
zinkovaný ocelový skelet . Za prosklennou fasádou jsou na 
betonových sloupech monolitické pavlače nástupních ko-
ridorů ústících do haly. Kaskádovité tribuny jsou vytvořeny 
z betonových prefabrikátů . V přízemí,ale také v šatnách 
je vedle litého betonu použito režné zdivo z betonových 
skořepinových tvárnic . V šatnovém bloku je 13 šaten , re-
generace, posilovny a rozcvičovny.

Poslední akce SZS 
v roce 2010 Technický den ZS 

Chomutov
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C h o m u t o v s k é -
mu hokeji sloužil 
dlouhých dvaa-
šedesát let. Byl 
svědkem mnoha 
slavných vítězství, 
bouřlivých oslav a 
potoků šampaň-

ského i zdrcujících porážek, vln zklamání a potoků slz. Vy-
střídaly se na něm tisíce slavných i méně slavných hokejis-
tů, každý chomutovský odchovanec udělal první krůčky 
právě na jeho ledě. Kdybychom Chomutov jako celek 
označili za rodinu, byl chomutovský zimák jejím právo-
platným členem. Dnes z něj zbyly jen obvodové zdi skrý-
vající hromadu suti, takže je již jasné, že se nedočká nejen 
české extraligy, ale už ani jediného hokejového utkání. 
 

již těsně po 2. světové válce založila skupinka nadšenců 
chomutovský hokej. Že se nejedná o žádný trapný pokus, 
nebo hloupý vtip, bylo jasné záhy, jelikož si klub vybudo-
val vlastní představenstvo a hrubou kostru týmu. Hokej se 
v Chomutově rychle zažíral do podvědomí obyvatelstva a 
hned po dvou letech od založení, roku 1947, byl hokejo-
vému stánku položen základní kámen, který byl přivezen 
z nedalekého lomu, založeného právě k účelu získávání 
stavebního materiálu ke stavbě stadionu. Stavbu vedl je-
den ze spoluzakladatelů klubu jaroslav Bartoš, který spo-
lu s dalšími členy i desítkami dobrovolníků odpracoval na 
30 000 brigádnických hodin a pomohl tak ke stanovení 
termínu oficiálního otevření zimního stadionu již na 20. 
únor 1950. První utkání na ploše 60x30 metrů pamatuje 
stadion o dva měsíce dříve, 12. prosince 1949. Téhož roku 
se Chomutovským hokejistům podařilo probojovat do 

oblastního přeboru, který znamenal předstupeň nejvyšší 
československé soutěže. 
Tehdy se ještě nehrálo na umělém ledě, ale již s vysokými 
mantinely. Umělá ledová plocha byla vybudována v hori-
zontu následujících měsíců, čímž si stadion zajistil statut 
druhého československého hokejového stánku, pyšnící-
ho se touto dobovou technologickou vychytávkou, hned 
po legendární pražské Štvanici. Co se týče hlediště, bylo 
zatím provizorní, tvořené násypy hlíny, místa na sezení 
byla pouze pro nejdůležitější hosty každého utkání a tvo-
řily je lavičky nanošené z parku. Infrastruktura se ovšem 
stále vyvíjela a již brzy byly tribuny kompletní. 
První památné utkání je datováno již na sezónu 
1949/1950, jednalo se o přátelské utkání s několikaná-
sobným mistrem Československa LTC Praha, které sice 
skončilo 21:7 pro favorita, ale pro chomutovský stadion 
znamenalo desetitisícovou návštěvu a velké davové šílen-

ství. Do našeho města přije-
ly persóny typu Zábrodský, 
či Konopásek, kteří spolu 
vsítili dohromady čtrnáct z 
jednadvaceti branek. Za Ba-
ník Chomutov zářil Miroslav 
Klůc (viz. fotografie - úvodní 
vhazování), který si připsal 
tři góly. Dalším světlým oka-
mžikem historie stadionu 
byl zápas prvního kola nej-
vyšší soutěže o rok později. 
Na chomutovský led přijel 
Spartak Sokolovo, tribuny 

byly opět napěchované k prasknutí. Chomutovští tehdy 
především zásluhou Miroslava Klůce otočili vývoj utkání 
ze stavu 2:4 a do sezóny vstoupili vítězstvím nad týmem 
ze špičky československého hokeje. Naši borci zakončili 
sezónu na šestém místě. 
V dalších letech měly výsledky stále stupňující se tenden-
ci. Po čtvrtém a třetím místě následoval nejlepší výsledek, 
který Chomutov pamatuje, a to titul vicemistra republiky 
ze sezóny 1955/1956. Ve stejném roce ovšem havarova-
lo letadlo s některými chomutovskými hráči na palubě, a 
tak se vrcholné okamžiky stadionu staly minulostí. V roce 
1957 se svatostánek dočkal zastřešení, které bylo zkon-
struováno během dvou let, čímž se stadion stal přívěti-
vějším pro hráče i diváky. Nicméně Chomutovský tým po 
několika sezónách ve středu tabulky sestoupil o ligu níže, 

Chomutovský zimní 
stadión sloužil přes 
šedesát let, teď jde 
k zemi
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čímž odstartoval období kolísání mezi nejvyšší a druhou nej-
vyšší soutěží, které prakticky pokračuje až doteď. 
 

Další velké zápasy a nápory zvědavých hokejových hlav by-
chom museli zařadit už do nového milénia. Ať už se jedná o 
rozhodující pátý zápas finále se slavnou Duklou jihlava, která 
se po roce snažila navrátit do extraligy. Modrobílí za přihlí-
žení 7400 párů očí prohráli 2:4. Úchvatnou podívanou nabí-
dl také první zápas finálové série proti Liberci o rok později, 
kdy Chomutov prohrával minutu před koncem 2:4, ale zápas 
dokázal otočit, nebo také barážová série s Becherovkou Kar-
lovy Vary, která skončila neúspěšně až v šestém utkání na 
domácím ledě. Stadion se v posledních letech chvěl také při 
každém příjezdu ústeckých šelem, který vždy sliboval skvělý 
hokejový zážitek. Také zažil obě pirátské výpravy, z nichž prv-
ní ztroskotala až před branami extraligy s Mladou Boleslaví a 
druhá skončila šestadvacátého března posledními oslavami 
na ledě stařičkého stadionu. Oslavami o to hořčejšími, že se 
jich účastnil pouze náš soupeř - Ústečtí Lvi. 
 

Přestože poslední zápas skončil pro stadion pohromou, fa-
noušci i hokejisté Chomutova na něj budou vzpomínat ur-
čitě v tom nejlepším a spíše než na velké porážky budou 
vzpomínat na velká vítězství. ČEZ stadion, jak zněla posled-
ní verze jeho oficiálního názvu, nyní musí uvolnit místo pro 
rozšíření obchodní části města a napomoci tak novému 
členění na základě projektu Integrovaného plánu rozvoje 
města Chomutova. je tak postupně rovnán se zemí, za po-
moci nejtěžší techniky a za smutného přihlížení pamětníků.  

Co naplat, začíná nová éra v nové aréně a každý, kdo fandí 
chomutovskému hokeji, věří, že nová éra ponese podtitul 
„extraligová“. Nový stadion navržen architektem jindřichem 
Smetanou má výborné předpoklady pro to, aby se zde moh-

la hrát utkání nejvyšší úrovně. Destinaci začleněnou do kul-
turně-společenského centra na klidném okraji Chomutova, 
excelentní zázemí pro hráče, fanoušky i novináře, kluziště 
užší o dva metry s možností zúžení o dalších 200 centimetrů, 
tréninkovou halu, rehabilitační zázemí, posilovnu, nejmo-
dernější techniku, kapacitu pro pohodlí pěti tisícovek diváků. 
Vlastně poskytne vše, co je potřeba k zajištění výborné kva-
lity ledu i hokeje. Předpokladem k úspěchu je také 
dobrý tým a dobří fanoušci, takže suma sumá-
rum Chomutovu nechybí nic k tomu, aby se na 
konci léta vrhl na dobývání extraligy. 
     

Převzato z tisku: 

Starý zimní stadion pomalu 
mizí z mapy Chomutova 
Zaregistrovali to už i běžní Chomutováci, na facebooku se 
objevují první fotky polorozbořeného stadionu. Zadní roh 
stadionu už je vybouraný tak, že je vidět vnitřek stadionu, 
jak ho tisíce lidí velice dobře znají. Na sloupech ještě visí 
několik reklamních plachet, ČEZ, Severočeské doly...

S bouráním se začalo začátkem května. První větší demolič-
ní zásahy jsou však k vidění až nyní. Všechno zlé je ale pro 
něco dobré. Nový stadion již stojí a další zimní sezónu si 
sportovci a fanoušci užijí v novém.
Na místě starého stadionu by měl po skončení demoličních 
prací, které mají být hotovy již letos na podzim, vyrůst nový 
hypermarket. 

Nový ZS Chomutov
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Současná hala je již čtvrtá stavba, 
která má název  Madison Sguare 
garden a která se nachází v sa-
mém srdci New yorku. MSg slouží 
k organizování sportovních akcí, 
zábavných pořadů a koncertů. Za-
jímavostí je, že dnešní MSg není ani 
se nenachází v blízkosti Madison 
Sguare.

 Trochu historie
Madison Sguare garden, často 
zkráceně známa jako MSg, hovoro-
vě také Zahrada nebo nejslavnější 
aréna je jedno jméno  ze čtyř arén v 
New yorku. První dvě byly na seve-
rovýchodním rohu Madison Sgua-
re Avenue a 26 ulice její jméno je 
odvozeno dle umístění prvních 
dvou budov , které se nacházely 
v severovýchodním rohu náměstí 
Madison Sguare garden  a na křižo-
vatce Madison Avenue a 26 . ulice
Toto jméno bylo též odvozeno  od 
parku kde první dvě Arény byly na 
(Madison Sguare na Madison Ave-
nue a 26. ulici, třebaže od roku 1925 
již není aréna ani zahrada ani není 
na Madison Sguare. 

1. Madison Sguare Garden  
1857 - 1879 – 1890
Na počátku byla železnice když v 
roce 1857 bylo postaveno nádraží 
na 5. a Madison Avenue a 26. a 27 
ulicí .V roce 1871 bylo, postaveno 
nové nádraží grand Central Termi-
nal a původní stavba byla přesta-
věna a využívána jako dostihová 
aréna. Madison Sguare garden 
byla na tomto náměstí a 26. ulici. 
Dříve zde bylo skladiště železnice. 
Toto skladiště bylo přebudováno 
na klasickou Barnumovu arénu. 
Byla to tříposchoďová budova se 
sedačkami a lavicemi beze střechy, 
což znemožňovalo  zimní program. 
Pár let po otevření  si najmul tuto 
budovu slavný kapelník Stanley 
S.gilmore a pojmenoval stánek po 
sobě na glimore´s gardena  byla 
otevřena 27.4.1874. V ní se konala 
evangelická setkání , soutěže krásy, 
výstavy květin, bály a psí výstavy. 
Byl tím, kdo přivedl do N. yorku box 
.Ten byl tehdy ve městě nelegál-
ní tak zval diváky oficiálně jen na 
exhibice a ukázkové lekce z boxu. 

Výstavba první haly s kapacitou 
10.000 diváků byla zahájena v roce 
1879 a nacházela se též  na severo-
východním rohu Madison Avenue a 
26. ulice a v této hale bylo otevřeno 
první uměle chlazené kluziště 12. 
února 1879. Původně  byla určena 
pro dráhovou cyklistiku, která v té 
době přitahovala největší zájem 
diváků.. Nakonec gilmorova zahra-
da byla přejmenována na Madison 
Sguare garden a byla znovu otevře-
na 31.5.1879.

2. Madison Sguare Garden    
1890 – 1925
Aréna byla postavena také na 
Madison Sguare  a Madison Ave-
nue a 26. ulici. Druhá hala, která 
nahradila první byla přestavěna 
v roce 1889 na koncertní sál a  na 
střeše této haly byla vybudována 
zahrada. Byla otevřena 16. června 
1890 a jejího otevření se zúčastni-
lo 17.000 lidí. Budova měla vpře-
du věž s 32 podlažím ,která byla 
zakončena sochou  bohyně Diany.   
V té době to byla druhá nejvyšší 
budova v New yorku. Nová budova 

Současnost a Historie 
Madison  Square Garden  
zkráceně nazývana jako „garden“
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byla postavena dle maurské archi-
tektury. Hala byla tehdy největší na 
světě s výškou 200- 485 stop a byla 
pro 8.000 lidí . V ostatních prostorách 
bylo  divadlo  a koncertní sál  a  re-
staurace.
Socha Diany vážila 1.000 liber a byla 
umístěna na vrcholu věže v roce 
1891. V roce  1924 zde byl sjezd ná-
rodní demokratické strany.
V těchto letech se plánovala výstav-
ba Pensylvania Station – železniční-
ho nádraží a  poštovního úřadu .
V roce 1925 byla budova zbořena a 
hala se přestěhovala na 8 Avenue a 
49 ulici.

3. MSG     1925 – 1968.

Tato hala byla postavena na 50 té uli-
ci a 8. Avenue.Byla postavena tehdej-
ším podporovatelem boxu Textem 
Rickardem. Aréna byla postavena 
za 249 dní na místě bývalé vozov-
ny. Byla otevřena 15. prosince 1925. 
Newyorští Rangers se v té době jme-
novali  „ Textowy Rangers“.Největší 
návštěva 23.190 diváků byla na  zá-
pas boxu ve velterové váze  mezi  

fritziea Zivicem a Henrym Amstron-
gem 17. ledna 1941. Tato  aréna byla 
špatně vybavená vzduchotechnikou 
.Mohlo se v ní sice kouřit , ale diváci v 
horních řadách mnoho z hokeje ne-
viděli pro kouřovou mlhu. Rovněž tak 
rozložení sedadel z hlediska výhledu 
na plochu nebylo ideální. Nejvíce 
byla hojně využívána pro cirkusové 
představení..V roce 1967 byla hala 
uzavřena a místo bylo používáno až 
do roku  1989 jako parkoviště.

4. Madison Sguare Garden   
1968 –2010   (známá jako 
Penn Plaza )

Nynější hala se nachází nad želez-
niční stanicí PenStation mezi 31 a 33 
ulicí a 7 a 8 Avenue na  Pennsylvania 
Plaza a byla otevřena 14. února 1968 
a její výstavba stála 123 milionů U$. 
Halu postavila stavební společnost 
Associates Ellerbe Becket na návrh 
architekta Charlese Luckmana. Sou-
časná Madison Sguare garden  byla 

renovována v roce 1991. Renovace 
stála 200 milionů U$
Vlastníkem haly je fy CABLEVISION
postavená v roce 1968  a byla rekon-
struována v roce 1986 . Další rekon-
strukce proběhla v roce 1991 a stála 
200 mil US. MSg je  velkokapacitní 
multifunkční hala na 7. Avenue v cen-
tru Manhattanu v New yorku , kde se 
pořádá kolem 320 akcí ročně. Nyní se 
plánuje výstavba páté haly na rohu 
30. Street a 9. Avenue.
Kapacita haly je 18.200 diváků pro 
hokej ,19.763 pro basketbal a 20.000 
pro koncerty.

Historie  hlavních 
sportovních  akcí v  MSG  
1879 v původní hale bylo otevřeno 
první uměle chlazené kluziště v USA
1902 se hrál v MSg poprvé profesi-
onální zápas v americkém fotbale  v 
kryté hale
1940 z MSg je vysílán první televizní 
přenos v historii Basketbalu zápasem 
universit  fordham versus Pittsburgh 
1985 poprvé zde byla uveden pro-
fesionální wrestling – wrestleMania
1994 14. června po 54 letech vyhrál 
N. y. Rangers  v MSg Stanley Cup
1997 debut basketbalové ligy žen 
wNBA – při zápase New york - Liberty

Kluby
New york Rangers (NHL) (1968)
New york Knicks (NBA) (1968)
New york Liberty (wNBA) (1997)
New york Titans (NLL) (2007)
New york Knights (AfL) (1988)
New york CityHawks (AfL) 
(1997-1998)

Dobová kolorovaná fotografie 2. MSG
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Současný stav.
Madison Square garden je multi-
funkční velkokapacitní aréna .
Budova má 9 podlaží z toho hlediště 
má šest pater , které byly původně 
barevně rozlišeny barvami, červe-
nou, oranžovou, žlutou, hnědou a 
modrou. fanoušci týmu New york 
Rangers si tak oblíbili modré sedač-
ky, že byli ochotni si je bránit. Za ka-
ždou cenu tam  nechtěli tam nikoho 
pustit z konkurenčních týmů. jed-
nalo se převážně o rivaly z klubů N.y-
.Islanders. N.j Devils nebo Philadelfia 

flyers. Proto se později od tohoto 
barevného rozlišení sedaček upusti-
lo. Dnes skalní fandové N.y.Rangers 
sedávají v sekci 400.
Kapacita haly pro lední hokej nebo 
Lacros je 18.200 diváků na košíkovou 
19.763 na box 20.789  diváků. Hala 
má 88 VIP lóží,kapacita pro koncerty 
je 20.000 diváků.
V roce 2001 byly zavedeny při zápa-
sech Rangers a Islanders oddělené 
sektory pro tyto fanoušky.
V MSg mají zázemí hokejový klub 
N.y.Rangers , basketbalový klub N.y. 
Knicks a dále se zde hraje ženská 
basketbalová wNBA, universitní bas-
ketbalová liga a také se tu koná pra-

videlně draft pro NHL. Konají se zde 
také krasobruslařské exhibice Cham-
pions on Ice. Rovněž se tu hrají All 
Stars zápasy NHL,NBA a wNBA a svě-
tové poháry v hokeji a do konce 90. 
let tu byl každoročně turnaj mistryň 
v tenise. V aréně se pravidelně konají 
zápasy boxerů a zápasy wrestlingu.
Získal zde titul mistra světa v boxu i 
legendární Muhamad Ali  a hala byla 
tenkrát nazývána Mekkou boxu.
MSg se konaly též velmi významné 
politické akce jako např.: oslava 45. 
narozenin presidenta j. f. Kennedy-
ho, kdy mu zpívala Happy Birthday 
Mr. President Marilyn Monroe.
Také se zde konal v roce 2004 repub-
likánský volební kongres.
Rovněž zde proběhly památné kon-
certy a řada vystoupení  skupin a 
zpěváků , Bobyho Marley ,LedZeppe-
lin, frank Sinatra, Elton john, Elvis 
Presley, Rolling Stones, Madona atd. 
V MSg  měl svůj poslední koncert 
john Lennon, než na něj byl spáchám 
atentát. V roce 2007 v hale oslavil své 
60. narozeniny před vyprodanou ha-
lou Elton john.
MSg je postavena nad fungujícím 
nádražím Pensylvania Station, takže 
je jednoduché s dostat k MSg odkud-
koli. Rovněž tak pod MSg je stanice 
Metra kde vedou linky 1,2,3 a A,B a E. 
Pokud budete chtít navštívit MSg je 
otevřena denně pro návštěvníky od 
10 hod do 15 hod.

Budoucnost MSG.
V současnosti  je  plánována výstav-
ba  páté haly jak již bylo uvedeno na 
rohu 33 .ulice a 9. Avenue.
ještě před tím má proběhnout re-
konstrukce stávající haly v časovém 
horizontu 2011 – 2013.
Účelem této rekonstrukce má být 
komplexní přestavba vnitřního vyba-
vení a uspořádaní v hale včetně no-
vého vchodu.
  Tato rekonstrukce je plánována tak, 
aby se nepřerušil chod haly. Bude 
většinou probíhat v letních   
   měsících aby se minimalizovalo na-

rušení chodu arény
Rekonstrukce bude 
zahrnovat výměnu se-
dadel za komfortnější,-
dále přestavbu nového 
vchodu z 7 Avenue, 
provede se restaurace 
stropu arény včetně 

osvětlení,veřejné prostory budou kli-
matizovány a rozšířeny o interaktivní 
kiosky. Dále bude  dovybaveno vysí-
lací studio z hlediska vysílání HDTV 
přenosů. Bude instalována nová LED 
kostka s rozlišením HD
Z vnějších prostor se zlepší výhled na 
město. Budou rovněž rekonstruová-
ny následně všechna patra, rovněž se 
rekonstrukce dotkne všech šaten, a 
kanceláří a proběhne též rekonstruk-
ce sprch v šatnách.
Bude rovněž  prostorově rozšířen 
plocha   o  40 %   58  VIP boxů. Dále 
zde bude k dispozici 20  VIP suites s 
obývacími prostorami, které zvýší 
atraktivitu pro partery .
Tato rekonstrukce vytvoří tisíce no-
vých pracovních příležitostí a bude 
plně hrazena z prostředků MSg.

My jsme halu navštívili poprvé v rove 
2001 a potom  v roce 2010. Hala nás 
ani nepřekvapila svou velikostí , ale 
až po vstoupení dovnitř haly jsme 
byli uchvácení jejími prostorami. 
Halou nás provázel pan Spielberg, 
bohužel to nebyl příbuzný známého 
filmového režiséra.

Provedl nás celou halou včetně záze-
mí N. york Rangers, dále šatnami,VIP 
salonky  a ostatními prostotami. Do 
strojovny  chlazení jsme s nedostali. 
Strojovna je umístěná vedle hlavní 
budovy, samozřejmě chladící látka je 
freon. Bohužel jiné technické infor-
mace jsme nezískali.
Další  informace o MSg  získáte na 
www stránkách wikipedie nebo msg.
com. 

Kučera Stanislav
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Diváci se mohli v sobotu 30. dubna od 14:00 těšit na slav-
ná hokejová jména, jako jsou Bubla, Šlégr, Šejba nebo z 
chomutovských Růžička, Hübl, Branda a další. Vstup byl 
volný, pro očekávaný velký zájem si ale zájemci o exhibici 
museli  z bezpečnostních důvodů vyzvednout vstupenku 
v chomutovském infocentru, jeden zájemce jich dostal 
maximálně pět. Ti, na které vstupenky na stadion nezbyli, 
mohli zápas sledovat na velkoplošné obrazovce před bu-
dovou.
 

Než se poté led na stadionu rozpustí, mohli si ho jeden 
týden užít také bruslaři z řad veřejnosti. „Pamatovali jsme 
i na školní kolektivy a různé zájmové skupiny, které si po 
dohodě mohou stadion pronajmout,“ uvedla jednatelka 
společnosti Kultura a sport Chomutov Věra flašková.
Od příští sezony bude stadion s kapacitou přes pět tisíc 
diváků domovem hokejistů ambiciózního chomutovské-
ho týmu, jež se už několik let snaží postoupit z první ligy 
do nejvyšší české hokejové soutěže. Letos ho z barážové-
ho boje o postup proti nejhoršímu týmu extraligy vyřadili 
v prvoligovém finále Ústečtí Lvi, kteří nad Chomutovem 
vyhráli překvapivě snadno 4:0 na zápasy. V baráži ale Ústí 

poté podlehlo Mladé Boleslavi a do extraligy nepostou-
pilo.
 
Zimní stadion za 619 milionů a tréninková hala se šatnova-
cím blokem za 152 milionů korun se stavěl od roku 2009. 
Město Chomutov získalo dotaci z Regionálního operační-
ho programu Regionu soudržnosti Severozápad. Ve druhé 
polovině letošního roku by se mělo otevírat ve stejném 
areálu kulturně společenské centrum. Celý projekt bude 
stát 1,46 miliardy korun, téměř 71 procent nákladů pokryjí 
příspěvky EU z regionálního operačního programu Seve-
rozápad.
 
V areálu letního stadionu bude kromě centrálního travna-
tého hřiště pro fotbal a atletického oválu i hřiště s umě-
lým trávníkem. Kulturně společenské centrum počítá 
se dvěma moderními kinosály, prostorem pro kulturní a 
společenské akce či kongresy a semináře. V relaxačním 
centru je plánován moderní aquapark a zázemí s fit-
ness studiem, saunou či masážemi. Celý komplex bude 
propojen s rekreačním areálem Kamencového jezera. 
 
 

Nový stadión v Chomutově 
otevřela exhibice bývalých 
reprezentantů

Takto bude vypadat sportovní areál měs-
ta Chomutova po úplném  dokončení.
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V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce haly,která byla 
poprve otevřena pro veřejnost v roce 1982.
Pro posouzení rekonstrukce můžeme použít 
článek zveřejněný v 36.čísle tohoto Informačního 
zpravodaje,kde byly zveřejněny cíle,jejichž splnění by 
odstranilo nedostatky a zastaralost tohoto zařízení.
 
Plánované termíny :  
zahájení rekonstrukce  - květen      2000
ukončení                              - červenec  2010 
 
Cíle rekonstrukce : 

•	 Navýšení šaten a jejich lepší vybavenost pro 
sportovce

•	 Zvětšení šatny pro domácí s plně vybaveným 
zázemím

•	 Vybudovat šatny pro účinkující při pořádání 
kulturních    akcí

•	 Nové šatna pro rozhodčí a dopingovou kontrolu
•	 Vytvořit  prostory pro V.I.P.
•	 Vytvořit prostory pro práci sdělovacích prostředků
•	 Přebudovat nevyhovující sociální zařízení pro 

návštěvníky
•	 Rozšířit a přebudovat prostory pro občerstvení 

diváků
•	 Upravit stupňovité hlediště včetně výměny sedaček
•	 Výměna ozvučení a osvětlení haly
•	 Nové časoměrné zařízení včetně audiovizuální 

techniky nad plochou
•	 Úprava stropu haly – nátěry a akustické izolace
•	 Výměna rozvodů vody,tepla,el.energie,slaboproudu
•	 Vybudovat centrální řízení technologie provozu 

vč.odvlhčení prostor
•	 Dokončení automatizace strojovny vč.využití odp.

tepla z technologie

Pokud budeme hodnotit jednotlivé body musíme 
bohužel konstatovat,že ne všechno se plně podařilo, 

Rekonstrukce  víceúčelové 
haly Rondo – Brno
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ale většina cílů byla splněna . Největším problémem 
bylo zachování provozu ledové plochy po téměř celou 
dobu rekonstrukce vzhledem k fungování extraligového 
družstva mužů Komety Brno.
I v době největších stavebních prací se v hale hrála 
extraligová utkání a probíhaly treninky mužů.

Hodnocení   rekonstrukce podle nastíněných 
cílů :

1.  V jihozápadní části přízemního patra bylo realizováno 
8  hokejových šaten a jedna šatna pro hostující
extraligová mužstva,která vznikla propojením dvou 
šaten . V severozápadní části jsou ještě kromě šatny 
domácích mužů realizovány šatny pro juniory , mladší a 
starší dorost. Celkem je nyní v hale 13 hokejových šaten. 
Každá šatna má vlastní sociální zařízení , které tvoří 6 
sprchových hlavic a wC s 2 pisoáry a 2 kabinkami. Obě 
tyto části propojuje předsíň s 2 umyvadly,zrcadlem 
a zásuvkami pro připojení fénu apod. V šatně hostí a 
juniorů je ještě místnost pro maséra a trenéry.
Každá šatna je vybavena výkonnou 
vzduchotechnikou,která je mírně podtlaková , aby 
nedocházelo k pronikání pachů a vlhkosti do jejich okolí . 
Celkem je do šaten , které jsou zcela  bez přirozeného     
větrání přiváděno průměrně 50 m3/hod. čerstvého 
vzduchu . Tento přiváděný vzduch je upravován filtrací 
a ohřevem . Teplota je udržována automaticky pomocí 
MaR, ale neupravuje vlhkost vzduchu ani vytápění 
prostoru otopnými tělesy . Vzduchotechnika je vybavena 
rekuperací pro zpětné získávání tepla z odváděného 
vzduchu . Účinnost rekuperace je 35 – 60 % . Vzduch 
je ohříván v rozsahu 60 – 80 °C . Vzduchotechnická 
jednotka slouží vždy pro dvojici sousedících šaten a je 
umístěna ve strojovně VZT poblíž těchto šaten.jednotka 
pracuje vždy se 100 % čerstvého vzduchu a její hluk je
utlumen tlumiči hluku . Navržená teplota v šatnách je 22 
+-2°C .

2. Nová šatna extraligového družstva mužů dnes 
představuje plochu 108 m2 . Součástí komplexu 
jeposilovna ( 80 m2),odpočinková klubovna a 
místnost pro trenéry s vlastním sociálním zázemím 
.Pro hráče je určena také tzv.čistá šatna , rehabilitační 
bazén a sauna . Hygienické zázemí tvoří sprchy,wC 
a společná předsíň s umyvadly. Nezapomělo se ani 
na místnost pro kustody,sklad prádla a výstroje, 
kuchyňku,brusírnu a místnost na úpravu holí . Pro muže 
slouží dobře vybavená posilovna a společně s juniory a 
dorosteneckými družstvy mají společnou rozcvičovnu o 
ploše cca 170 m2. Prostory jsou oproti ostatním šatnám 
vybaveny novými šatnovými boxy. V prostorách šatny 
mužů byla instalována  moderní audiovizuální technika. 
Oproti minulosti se nyní hráči dostanou přímo na svoji 
střídačku neboť byl vybudován od šaten mužů,juniorů a 
dorostu přímý vchod  ke střídačkám .

3.  Pro  účinkující při kulturních akcích byly vybudovány 
v přízemním patře na místě bývalých šaten sportovců 

dvě velké šatny s plochou cca 170 m2/šatna.Každá 
šatna má také sociální zázemí a je vybavená výkonnou 
vzduchotechnikou jakou mají šatny pro sportovce . 
Momentálně slouží tyto prostory pro tiskové konference 
a další V.I.P. prostory . V době koncertů by mohli sloužit 
jako cateringové zázemí. Představa byla, několik menších 
šaten pro velké hvězdy s veškerýmkomfortem .

4. Pro rozhodčí byla vybudována nová dvojšatna poblíž 
vrátnice . Každá šatna má vlastní sociální zázemí se
sprchou a wC . Kvalitní vzduch udržuje výkonná vzdcho-
technika . Poblíž východu ze šatnových prostor vznikla 
nová ošetřovna vybavená mj.defibrilátorem . Hned vedle 
jsou situovány místnosti dopingové kontroly .

5. V hale na místě bývalých místnůstek pro tisk , které 
se nacházely pod střechou nad tribunou C-D, vzniklo 7 
sky-boxů.Bývalá ubytovna směrem k ulici Nové sady po 
přebudování slouží jako catering,nové zázemí pro V.I.P. 
Pro tuto kategorii návštěvníků slouží na 200 sedaček 
umístěných nad rohy kluziště . Další místa jsou ještě na 
galeriích u strojoven odvlhčení .

 6. Pro sdělovací slouží středisko tisku nad tribunou A-B, 
televizní komentátoři využívají vedle tohoto prostoru 
vystavěnou rampu .Pro rozhovory slouží tzv.mixzóny na 
chodbách před šatnami .Dalším je tiskové středisko v 
blízkosti šaten 1.patra.

 7. Rekonstrukce vyřešila velký problém haly , kterým 
bylo dříve nedostatečné sociální zařízení .Původní 
zařízení bylo kompletně zlikvidováno a všechny toalety 
pro návštěvníky byly vybudovány v prostorách bývalých 
kanceláří pod tribunami na stání za brankami, na úrovni 
porůzné terasy . Tyto prostory byly propojeny s vnitřním 
prostorem haly , čímž vzniklo cca 370 m2 pro tento účel .
Na každé straně je vždy po celé délce tohoto prostoru 
průchozí wC pro muže a dvě místnosti pro ženy .Na pán-
ských wC je k dispozici předsíň s umyvadly,32 pisoárů a 
12 kabinek .Dámy mají na wC k dispozici předsíň s umy-
vadly a na každé je 6 kabinek .Samozřejmostí je výkonná 
vzduch technika a topení .     

 8. Také nedostatečné občerstvení návštěvníků haly 
řešila rekonstrukce . Původní bufety a prostory,které pou-
žívaly jako sklady, byly kmpletně vybourány . Stejně bylo 
postupováno s poblíž stojícími wC . Vznikl po úpravě pro-
stor cca 200 m2 pod každou tribunou , který prosvětlilo 
zasklení stěn směřujících na terasu . Projekt pouze takto 
upravil prostory pro budoucí nájemce, kteří měli vybudo-
vat bufet dle vlastního návrhu a realizace,která tento pro-
stor využila.Teprve koncem ledna 2011 vznikly 2 bufety s 
výčepem nabízejícím točené nápoje,párek v rohlíku a 
cukrovinky . Poblíž bufetu jsou vždy dva kávové nápojo-
vé automaty. Pro návštěvníky slouží také stánky umístěné 
na obvodu venkovní terasy .
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9. Hlediště v hale také v rámci rekonstrukce změnilo svoji 
tvář . Původní dřevěné sklápěcí dvojsedačky byly na-
hrazeny sklápěcími jednotlivými sedačkami plastovými 
modelem TK-VP 91 BDB v množství 4.107 ks . Do prostorů 
V.I.P. v hledišti bylo instalováno 263 sklopných sedaček 
s látkovým potahem typu TK – C 42 PSP . Sedačky jsou v 
bleděmodré barvě . Největším problémem úklidu haly 
před rekonstrukcí byly povrchy stupňovitého hlediště , 
které tvořila guma s jemným penízkem,který se špatně 
čistil . dalším problémem byly vyčnívající výstupky kon-
strukce , za nimiž se hromadily nečistoty a prach . Nové 
povrchy nyní tvoří betonový potěr s epoxidovou stěrkou .
Byly použity materiály od fi.SIKA Sikafloor  156 a Sikafloor 
263 SL . Toto jsou doukomponentní nátěrové hmoty s 
možností plnění křemičitým pískem , který povrch zdrsní 
a vytvoří tak odolný protiskluzový povrch . Čela stupňů 
hlediště byla uzavřena děrovaným plechem který může 
propouštět teplý vzduch pro vytápění haly a brání hroma-
dění nečistot  .

10. Hrací plocha haly byla od svého otevření osvětlená 
výbojkami RVI 2000 w , které dodával a vyráběl Metasport 
Ostrava . V ostatních prostorách byly instalovány klasické 
jedno,dvoj nebo čtyřtrubicová zářivková tělesa 40 w.Pro-
jekt nového osvětlení navrhla brněnská firma Luxplan , 
která použila výrobky společnosti Zumtobel group .
Ledová plocha je osvětlena 251 zářivkovým svítidlem 4 
x 80 w s ochrannou mřížkou . Tato svítidlajsou vybavena 
snímatelným předřadníkem DALI . Soustava osvětlení 
plochy je ještě pro extraligu a televizní přenosy vybavena 
dalšími 16 výbojkovými svítidly 2000 w se zatemňovací-
mi roletami Eraser . Zářivková svítidla jsou umístěna pod 
kruhovými montážními lávkami a výbojková svítidla jsou 
přímo na lávkách .Svítidla jsou řízena systémem Luxmote, 
který umožňuje různé světlení scény včetně dynamických 
a lze jej programovat pro různé typy akcí v hale . 
 Nynější nastavení : hokejový zápas extraligy        1.200 lx
                                      hokejový zápas                          1.000 lx
                                      zápas mládeže                               750 lx
                                      údržba                                              300 lx
                                      noční osvětlení
 V ostatních prostorách je použito 327 ks svítidel Perlace 
2 x 49 w ,40 ks vestavných svítidel ML 4 , 434 svítidel 2 x 
26 w atd.Všechna svítidla jsou vybavena elektronickým 
předřadníkem pro úsporu el.energie . Nouzové osvětlení 
je napojeno na centrální bateriový systém . je tvoře-
no 132 ks svítidel Comsign 8 w s piktogramy a 136 ks 
svítidel Resclite LED 5 w pro osvětlení únikových cest . 
jako nouzová svítidla slouží také 55 ks svítidel 2 x 40  w 
nad plochou která běžně působí jako normální osvětlení 
plochy a dále 14 ks svítidel Perluce na schodištích a terase 
haly .Celkem bylo při rekonstrukci  instalováno 2.250 ks 
svítidel . Ozvučovací systém je navržen pro kvalitní pokry-
tí mluveného a reprodukovaného signálu v celém
prostoru haly.Tento systém je tvořen hlavním zvukovým 
systémem o výkonu 9,6 kw a vykrývacím zvukovým sys-
témem o výkonu 4,8 kw.Reproduktory obou systémů jsou 
umístěny ve středu střešní konstrukce . Oba systémy tvoří 
zakázkové zvukové reproboxy , které včetně konzol na 
uchycení mají hmotnost cca 800 kg. Součástí ozvučovací-

ho systému je zvuková režie dislokovaná v režijním studiu 
. Potřebný výkon ozvučení je zajištěn profesionálními 
zesilovacími moduly.Systém je ovládán přes řídící digitální 
nástrojový procesor mixážního pultu . Pro odbavování 
audio příspěvků je režie vybavena přehrá-
 vači CD,MP 3 a USB playerem.

11. Časoměrné zařízení před rekonstrukcí  tvořily celkem 
4 světelné tabule umístěné nad rohy kluziště . Dvě tabule 
byly výrobkem fi.Nisasport jablonec SU – 113 a zbývající 
byly vyrobeny firmou EKZ Havířov a nesly označení SOD 
12-3-40 .  SU 113 byla klasická žárovková tabule , kterou 
jsme v roce 2004 zmodernizovali  výměnou ovládací-
ho panelu .Časoměrné zařízení SOD 12-3-40 již bylo na 
tehdejší dobu kolem roku 2000 již poměrně moderní –
programy bylo možno volit  podle potřeb
jednotlivých sportů a byly  řízeny  počítačem. Část LED 
panelu bylo možno programovat včetně animace .
již v průběhu první extraligové sezony byla začátkem 
roku 2010 instalovaná nad plochou zobrazovací kostka od 
firmy DAITE s.r.o. Rozměr této kostky je 5 x 5 x 2,4 m , váha 
včetně závěšení a nosné konstrukce představuje cca 2.700 
kg . Kostku tvoří  4 obrazovky .Každá z nich má plochu
11,8 m2 a je tvořena 15 moduly . Technologie zobraze-
ní představuje systém LED SMD  3 in 1, svítivost 2.200 
cd, hustota bodů je 184.320 pixelů . Hodinový provozní 
příkon je cca 24 kw .Konstrukce kostky je rozebiratelná , 
takže ji lze spustit a rozebrat na jednotlivé prvky.Aktivní
obrazová plocha má rozměr 4.096 x 3.072 mm,infor-
mační část má rozměr 4.096 x 750 mm .Na kostce jsou 
zobrazovány mimo záběrů z utkání záběry kamer , které 
kameramani zabírají  mezi diváky nebo se promítají různé 
reklamní spoty nebo blahopřání a vzkazy .

12 . Veškeré ocelové konstrukce haly včetně unikátního 
zavěšeného stropu dnes svítí novými nátěry.Původní ná-
těry byly otryskáním zbaveny původní barvy a kostrukce  
dostaly nové protipožární nátěry,které by měly prodlou-
žit životnost ocelového skeletu . Byly použity nátěrové 
hmoty od fi.Hempel včetně technologie používané touto 
firmou .  V rámci úpravy stropu haly byly vyměněny pod 
stropem zavěšené akustické izolace .Původní akustické 
izolace Akural z  častolovické minerální plsti  byly zašity 
do mikrotenové folie . A tato byla vložena do textilie KEPR 
a opatřena protipožární impregnací . Původně viselo v 
hale 4.494 ks o celkové váze cca 11 tun . Nosné prvky
 ( lanka,úpínky , háčky apod. ) zatěžovalykonstrukci o 
dalších 3,6 tuny .

13. V rámci rekonstrukce byla dodatečně zjištěna pro 
nová zařízení nevyhovující kanalizace . Proto bylo potře-
ba vybudovat kolem 200 m nové vnitřní kanalizace pro 
odvod vnitřních splaškových vod nad rámec původního 
rozsahu rekonstrukce . Byly nově vybudovány také veške-
ré pobočkové kanalizace .
       Pokud se podíváme na tepelné hospodářství v hale  
tak lze konstatovat , že zůstala pouze  kompaktní předá-
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vací stanice , která byla instalována v roce 2006 .  Výmě-
níková stanice od fi.CETETHERM s.r.o. Praha je napojena 
600 m dlouhou parovodní přípojkou DN 200 na parovod 
CZT DN 400 . Nové řešení zasáhlo hlavně do regulační 
části . Úplně nově bylo vyřešeno napojení topné části . 
Byla přeřešena skladba a umístění rozdělovačů , sběračů a 
umístění nádrže . Část ohřevu TV vody byla nově upravena 
o předehřev od technologie chlazení vzduchu . Na rozdě-
lovači UT byly vytvořeny tři okruhy , každý s oběhovým 
čerpadlem vybaveným elektronickou regulací otáček a 
trojcestným směšovačem , který zásobuje systém ekvi-
termní vodou se spádem 75/55°C.
       Také rozdělovač pro VZT má tři okruhy s nabíjejícím 
teplotním spádem 80/60 až 90/70 °C . Také tato jsou po-
dobná jako na okruhu UT – tedy zdvojená s elektronickou 
regulací otáček .
       Původní litinová otopná tělesa nebo trubkové registry 
byly nahrazeny deskovými otopnými tělesy osazenými 
regulačními thermohlavicemi .
      Plánovaná teplota v hale byla navržena min.+10°C , 
kanceláře,šatny VIP ,hotel  + 22 +- 2°C .ostatní prostory 
mají plánovanou tepltu 16 – 18°C . 
 Výkon předávací stanice CETESET je 2.200 kw pro vytápě-
ní a 418 kw pro ohřev  TUV. Ve špičkovém provozu nebude 
prováděn ohřev  TUV a topný systém bude zásoben 
celkovým výkonem 2.618 kw . Výměníková stanice pracuje  
v plnoautomatickém režimu.  V rámci rekonstrukce došlo k 
celkové výměně slaboproudých rozvodů . Součástí nové-
ho slaboproudého rozvodu je strukturovaná kabeláž jejíž 
součástí je hlavní  datový rozvaděč MDf a čtyři podružné 
datové rozvaděče . Hlavní datový rozvaděč má kromě pev-
ného připojení připravenu kapacitu pro rozšíření v případě 
pořádání vrcholných  sportovních a kulturních akcí .
      Pro telefonní spojení slouží telefonní ústředna Siemens 

Hipath 3500 s kapacitou  6 x 1 SDN linkou a dále je zde 
instalováno 8 digitálních a 28 analogových linek .
     Pro monitorování vnitřních a venkovních prostor slouží  
barevný kamerový systém s kamerami v provedení  den/
noc , které jsou pevné-fixní nebo otočné . Venkovní 
prostory snímají 3 kamery, z nichž jsou dvě pevné a jedna 
otočná . Vnitřní prostory v hale sleduje celkem 13 kamer , 
z tohoto  počtu je 11 pevných a 2 otočné . Kamerovým sys-
témem lze sledovat  dění v hale a jejím zprostředním okolí 
z monitorů umístěných na vrátnici a v místnosti security . 
Monitory jsou 19“ LCD .
     Součástí rekonstrukce byla  také instalace nového 
elektronického zabezpečovacího systému EZS, který tvoří 
8 klávesnic umístěných u takto zabezpečených prostor . 
jsou to vrátnice ,security , kanceláře ve 3.patře, VIP a režie 
ve 4.patře a také 3 místnosti v nichž jsou umístěny podruž-
né datové rozvaděče .
      Kromě systémů monitorovacích je v hale kamerový 
systém zachycující dění na hrací ploše a v hledišti .Tento 
kamerový systém tvoří celkem 7 kamer .Z tohoto počtu 
jsou 2 ks hlavní kamery umístěné na stativu,2 ks brankové 
kamery umístěné za brankami , 1 ks středová kamera pod 
kostkou s horizontálním otáčením o 360° a vertikálním 
otáčením o 180°.Dále to jsou 2ks přenosných kamer tzv.
očka.
     Hlavní kamera pro snímání celku hry je digitální tříči-
pová kategorie profi HD CAM s rozlišením1.920 x 1.080 . 
Druhá hlavní kamera sloužící pro snímání detailu hry je 
také digitální tříčipová kategorie DVCAM s maximálním 
rozlišením 800 řádků pro poměr obrazu 16 : 9 .
     Brankové kamery jsou digitální s velikostí čipu 1/3 palce 
kategorie HiRes s rozlišením 540 řádků . Pod kostkou je 
digitální kamera typu SPEED DOME s čipem o velikosti 
1/3 palce a rozlišením 540řádků. Přenosné kamery (očka) 
jsou digitální s velikostí čipu 1/2,9 palce,je kategorie HDV s 
rozlišením 1080 řádků .
     Veškeré audio a video systémy jsou napojeny na režijní 
studio umístěné ve 4.patře.Zde jsou zpracovávány signály 
jednotlivých kamer,PC a jiných zdrojů signálů a následně 
je odtud signál distribuován na multimediální zobrazova-
cí systém (kostka),záznamové a opakovací zařízení a do 
místního televizního okruhu.
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     Základem je digitální AV střihový pult s 16 vstupy 
signálů . Pult umožňuje střih v reálném čase s možností 
prolínacích efektů mezi přechody a má také titulkovací 
zařízení pro vkládání titulků, obrázků a animací do reálné-
ho obrazu .Zařízení umožňuje na 100 obrazových efektů a 
zpracování až 16 SDI vstupů a také 8 analogových vstupů 
. 
Součástí zařízení je také mixážní pult,záznamové a 
opakovací zařízení REPLAy.  Záznamovým mediem jsou 
pevné disky ,ovládací panel  s klávesnicí , myš,track ball 
a monitor pro náhled .  V režijní místnosti jsou také 4 ks 
PC . jedno PC slouží pro zpracování reklamy a grafiky, 
druhé PC je součástí střihového AV pultu,třetí PC slouží 
pro provoz zorazovacího systému a poslední PC slouží pro 
časomíru se softwarem pro lední a pozemní hokej,odbíje-
nou a košíkovou . V režijní
místnosti jsou 2 ks LCD monitorů 22“ a 3 ks LCD monitorů 
19“.       
 
14. Pro zlepšení kvality ovzduší v hale a zlepšení 
kvality ledu byly instalovány v rámci rekonstrukce 4 ks 
odvlhčovacích jednotek DST Seibu giken RZ 102 R ICE 
flair. Odvlhčení je řešeno adsorpčním způsobem,kdy 
zařízení odebírá vodu přímo z nasávaného vzduchu na 
základě hygroskopické
adsorpce. jednotky jsou umístěny ve strojovnách VZT v 
3.patře za oběma brankami.Každá jednotka má procesní 
a regenerační část. Vzduch je nasáván přes filtr a je veden 

přes pomalu rotující sorpční kolo.V tomto kole dochází 
k navázání vodní molekuly na sorbet – silikagel k tzv. 
adsorpci. Po regeneračním procesu může kolo  opět 
přijímat vlhkost.Oba postupy, adsorpce a regenerace, 
probíhají současně,takže vzduch je nepřetržitě 
odvlhčován.V regeneračním okruhu je umístěn 
elektrický ohřívač vzduchu ,který dosáhne teploty až 130 
°C.Celá jednotka je automaticky řízena elektronickým 
regulátorem vlhkosti rosného bodu.Do systému 
odvlhčování je vřazen výměník přímého chlazení,kde 
zdrojem chladu  jsou kondenzační jednotky umístěné na 
vnějším prstenci haly.Pro každou odvlhčovací  jednotku  
jsou určeny 4 ks kondenzačních jednotek SANyO R410a.
      Odvětrání haly je řešeno systémem ventilátorů 

umístěných ve vrchlíku haly . Původní průduchy 
ve střeše zůstaly zachovány v množství 18 ks .Byly 
osazeny klapkami se servopohonem a novými 
axiálními ventilátory.Soustava byla posílena o dalších 
7 ks radiálních ventilátorů osazených klapkami se 
servopohonem. Přivětrávání haly zajišťuje 12 ks 
vzduchotechnických jednotek PZP s integrovaným 
čerpadlem typu TCLV 5200. Tyto jsou umístěny na 
vnitřním prstenci haly.Sání a výfuk vzduchu je řešen přes 
protidešťové žaluzie osazené na vnějším prstenci fasády 
haly. Distribuce vzduchu od těchto jednotek je vyřešena 
přes přívodní dýzy s dalekým dosahem.Použitý vzduch je 
odváděn přes odvodní mřížku .
      Nežádoucí vnikání venkovního vzduchu u vchodů 
pro diváky je vyřešeno dveřními horizontálními clonami 
Stavoklima THCP-200-3-LiOE 12 kw – DITRONIC . Tyto 
clony pomocí proudu vzduchu vytváří klimatický předěl 
mezi vnějším a vnitřním prostředím.Celkem je na obvodu 
vstupů pro diváky instalováno 8 ks těchto clon. Větrání 
haly zajišťují 4 ks VZT jednotek KLMV 80 Si s výkonem 
40.000 m3/hod.Distribuce  přívodního upraveného 
vzduchu do prostoru haly využívá původní rozvody 
přes stupně tribun do jejichž konstrukce jsou vestavěny 
přívodní mřížky.Odvod použitého vzduchu z haly je 
vyřešen vybudo-¨
 váním komor v rozích hlediště pod tribunami 
A1,B1,C1,D1.

 15. Dokončení automatizace strojovny včetně využití 
odp.tepla. Tohoto  posledního  bodu  ze stanovených 
cílů rekonstrukce haly se samotná rekonstrukce vůbec 
nedotkla. Ve strojovně chlazení byla vyměněna čidla EPS 
vč.rozvodů a došlo k výměně rozvodů tepla a otopných 
těles. Více změn se odehrálo ve vedlejších prostorech ,kde 
je umístěna rozvodna VN , NN a trafostanice . Zde došlo 
ke kompletní výměně a příkon byl zvýšen instalací dalšího 
trafa . Následně došlo k modernizaci a komletní výměně 
rozvodů VN a NN v celé hale ,takže dnes hala disponuje 
technickým maximem 1.600 kw.

Celá rekonstrukce významně k lepšímu změnila 
celou halu Rondo . Nelze však jednoznačně říci , že 
je vše dokonalé . Chybí řada věcí,které rekonstrukce 
pominula,ale které jsou pro provoz důležité a zatím 
nám ztěžují život a připravují problémy . Věřím ,že i tyto 
problémy se podaří v dalších sezonách vyřešit a hala bude 
sloužit pro všechny nájemce k jejich plné spokojenosti .  
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Pokračování z čísla 39

3.4.4  Struktura   uspořádání  ledové plo-
chy... (pokračování)
     
Volba materiálu trubek (plast/kov) jejich vzdálenost rozmístění je otázkou 
investičních nákladu a energie.Chladící  potrubí položené na betonové 
desce je umísťováno  pokud možno  nejblíže k povrchu  betonové vrstvy 
ve vzdálenosti  20 – 30 mm  s rozpětím  75 – 125 mm  od sebe. Chladící 
trubky jsou napojeny do sběrného potrubí  umístěného   na kratší nebo 
delší strany mimo plochu. Potrubí ve tvaru U-  je k betonové vrstvě  při-
chyceno jednoduchým vázáním  nebo  ukládáno do speciálních kovových 
mřížek..

                

   
Obr. 10   sběrač na kratší                                              Obr. 11 sběrač na delší
              straně kluziště                                                           straně kluziště

 

3.5 strojní a elektrické zařízení
Pro efektivní využití energetického zdroje je důležitý aspekt při plánování 
nových jednotek. je řada možnosti úspor energie které mohou být  zahr-
nuty v plánované výstavbě Při plánování technického zařízení a konstruk-
ce ledové haly je důležité  vzít v úvahu  typy plánovaných aktivit,speciál-
ních požadavků a na  požadavky různých uživatelů a skupin.
Tabulka 1 sumarizuje hodnoty spotřeby vzduchu pro vnitřní prostor haly v 
úvodu projektu.
je důležité  zahrnou tyto hodnoty do přípravného projektu s možností 
kontroly.

 

Obr.12. napojení 
plastových isolovaných 
trubek do rozdělovač a 
sběrače. 
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3.5.1 chladící zařízení
Chladící zařízení je základní jednotkou oprávněně a často nazývanou „srdcem“ provozu. kde téměř veškerý tok energie je 
zapojen do procesu chlazení.je zcela běžné že spotřeba elektrické energie dosahuje přes 50 % z celkové elektrické spotřeby 
a tepelné ztráty mohou překročit 60 % z celkové spotřeby v hale. 
V úvodním projektu při výběru chladící jednotky  je třeba brát zřetel na ekonomiku  provozu haly,spotřebu energie,údržbu-
,bezpečnost a ovzduší. (životní prostředí)
Chladící jednotka může pracovat v tak zvaném přímém nebo nepřímém  provozu. V přímém provozu uložený systém trubek 
plní funkci odpařováku zatím co v nepřímém provozu je  zahrnut oddělený odpařovák ( tepelný výměník) a chladící deska je 
chlazena cirkulující  speciální kapalinou. Energetická účinnost přímého chlazení je obecně lepší  ve srovnáním s nepřímým 
chlazením..Na druhé straně  první  náklady přímého chlazení jsou  vyšší než nepřímé chlazení.Naproti tomu  nepřímý  způ-
sob v důsledku provozu čpavku může být  zakázán pro  zdravotní ohrožení v případě netěsnosti..

Srovnání přímého a nepřímého systému chlazení:

Ve většině případů chladící zařízení  zahrnuje  chladivo v  chladícím okruhu což je nepřímý systém.To znamená že plocha je  
chlazena za pomocí uzavřeného okruhu cirkulující solankou a nikoliv přímo Chladivo cirkulující v kompresorech by mělo být  
přijatelné pro životní prostředí, přírodního složení jako např. čpavek (NH3), oxid uhličitý (CO2) nebo  HfC jako R134a, R404A a 
R407A. Tendence je prosazovat přírodní  komponenty typu  HfCs.Při volbě chladiva je žádoucí respektovat  místní specifika. 
Z operačního hlediska je důležité vybavit kompresory rozumnou automatizaci umožňující  kontrolu  úsporného provozu. 
Kromě toho  je nutno vybavit strojovnu  bezpečnostními předpisy. Z hlediska spotřeby energie je samozřejmostí,že kompre-
sory jsou navrženy  dle projektu ale i  s přihlédnutím  na  podmínky provozu. Stanovit určit  energetickou bilanci systému je 
nutné soustředit se na celý systém a nikoliv na jednotlivé komponenty
Chladící jednotka Obr. 12   je integrální součásti chladícího procesu
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Obr. 12 chladící jednotka  a odpovídající energetické toky

Projekt a volba    rozměrů
Chladící jednotka je dimenzována podle předpokládané chladící zátěže a tomu odpovídající vypařovací a kondenzační 
teplota. Pro jednotlivé haly  chladící kapacita 300-350 kw   je dostačující.
Chladící kapacita je volena podle tepelné ztráty v průběhu přípravy ledu. Velikost tepelné ztrátu v proběhu přípravy ledu je 
závislá na následujících komponentech:
• vychladit chladící plochu na provozní teplotu v daném čase. Mít k dispozic chladící kapacitu pro začátek chlazení a   
                požadovaný čas ( obvykle 48 hod.)
•  ochladit  teplotu vody na  povrchu chladící desky na bod mrazu (00C) a vytvořený led   ochladit na provozní teplo  
                tu.Mrazící kapacita závisí na teplotě vody,na požadované provozní teplotě ledu a požadovaném čase ( 48 hod.)
•  přestup tepla radiací mezi povrchem chladící desky a okolním prostředí.Chladící kapacita závisí na  teplotě povrchu  
 chladící desky během mrazení
•  přestup tepla konvekci mezi povrchem chladící desky a ovzduším.Chladící kapacita závisí  na teplotě vzduchu a    
 teplotě povrchu desky  a rychlosti proudění vzduchu během mrazící periody
•  latentní teplo  kondenzace vodních par ve vzduchu na povrch chladící desky.Chladící kapacita závisí na vlhkosti   
 vzduchu ( tlaku vodních par) a teplotě povrchu chladící desky během mrazící periody.
•  radiační proudění mezi povrchem desky během mrazící periody.  ( osvětlení apod.)
•  provoz čerpadel

3.5.1.1 chladící jednotka
     Chladící jednotka je  složena z řady komponent které tvoří::
kompresor(y), výparník, kondensátor,expanzní nádoby-ventily a kontrolní systém.

      funkcí kompresoru je udržovat tlak a teplotu ve výparníku dostatečně nízkou aby se  kapalné chladivo odpařovalo  při 
teplotě   nižší než je teplota media  obklopující výparník  takže   dojde  absorpci (tepla odebraného solance). V kompresoru  
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Autor: josef Mana 
páry  ohřáté na vyšší teplotu a tlak  než teplota  chladícího media v  kondensátoru, kondenzující a  škrtícím ventilem  jsou uvol-
ňovány zpět  na podmínky ve výparníku. je možno říci že kompresor „ pumpuje“ teplo odebrané kluzišti  do okolí v podstatě 
pracuje stejným procesem  jako lednička .
.
   Na trhu je řada typů kompresorů - nejběžnější jsou pístové a  šroubové.. Chladící jednotky jsou  běžně  vybaveny dvěma kom-
presory umožňující  flexibilní nasazení

 
 
3.5.1.2  Ledová plocha
     Důležitý aspekt v řetězci úspory energie hraje přestup tepla mezi ledovou vrstvou a  chladicím mediem (solankou). Základ-
ním prvkem  energetického myšlení při přestupu tepla a jeho prostupu stavebními a technologickými prvky je, že  čím větší 
odpor proti prostupu tepla, tím musí být nižší teplota solanky a tím i nižší teplota vypařování. V tomto případě jsou požadavky 
na vyšší výkon  kompresoru než v případě slabých, pro teplo prostupnějších vrstev.  K dosažení stejného chladicího efektu u  
většího tepelného odporu většího chladicího výkonu nebo prodloužení doby chlazení.

 Velikost přestupu tepla ovlivňuje především:
1) tak zvaný povrchový odpor ledového povrchu  v kombinaci radiačním proudění mezi povrchem desky a povrchem 
ledu  konvekcí.
2) intenzita přestupu tepla mezi povrchem trubek a proudícím mediem (solankou, vodou apod.) – závisí na  rychlosti 
proudění kapaliny v trubkových systémech
Velikost prostupu tepla potom ovlivňuje 
3) tloušťka ledové vrstvy na ploše
4) podobně jako ledová vrstva, ovlivňuje výkon zařízení prostup tepla z podloží do betonové chlazené desky složené  z 
několika vrstev   různé  tloušťky a tepelné vodivosti
5) složení a vzdálenosti trubek  umístěných v ploše (poměr chladicí plochy trubek k ploše chlazené) 

     funkcí cirkulujícího chladiva je odvést teplo z kluziště a odevzdat jej ve výparníku chladící jednotky. Složení  chladiva by 
nemělo ohrožovat životní prostředí, má být netoxické, nekorosivní, laciné a snadno dostupné, s nízkými čerpacími náklady a 
s vysokou  účinností ( dobrý přestup tepla, vysoké měrné teplo). je řada chladicích medii z nich  některé charakterizuje níže 
uvedená tab.
     Při  projektování  ledové desky je žádoucí zabránit promrzání vhodnou izolací a nebo vytápěním podloží (odpadním teplem). 
K promrzávání dochází i při teplém počasí kdy mráz neexistuje, neboť závisí především na provedení podloží, tepelné izolaci 
a délce provozu. jestliže podklad je náchylný k mrazu může způsobit nerovnosti (boule) v povrchu kluziště. Poškozená deska 
mrazem je příčinou obtíží při údržbě a úpravě ledu a bude překážet při úpravě  využití  pro jiný sport (tenis, basket a pod), ne-
hledě na snižování životnosti ledové plochy.  Neizolovaný podklad zvyšuje energetické náklady a je příčinou vyšších provozních 
nákladů. 
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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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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 !   

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

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



MADISON SQUARE GARDEN  
MEKA HOKEJISTŮ NEW YORK RANGERS
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