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SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Vážení členové
Sdružení Zimních
Stadionů,
dovoluji si se Vámi podělit
o několik poznatků při
spolupráci s Vámi a s prací VV
SZS v první pololetí 2013.
V letošním roce jak jste již
byli informování, není již
sekretářem našeho sdružení
pan Ing. Cvetler, ale jeho
funkci zastává zatím p. Kučera místopředseda SZS. VV se
sešel celkem čtyřikrát v první polovině letošního roku, kde
byly mimo jiné projednány a řešeny organizační problémy se
zajišťováním akcí prvního pololetí. Byl zorganizován technický
den v Č. Budějovicích, kde nás potěšila Vaše neobvyklá účast
38 účastníků. V akcích tohoto zaměření budeme i nadále
pokračovat. Ovšem potřebujeme k tomu také Vaši pomoc
a Vaše podněty, popřípadě zprávy co je u Vás nebo ve Vašem
okolí nového. Myslíme tím výstavbu nebo rekonstrukci Vašich
ZS po případě i jiné zajímavosti.
Dále jsme zorganizovali pro Vás tematický zájezd do Polska.
Tento zájezd, kterého se zúčastnilo velmi málo účastníků
(11), byl hodnocen velmi dobře a všechny účastníky zájezdu
překvapila vysoká úroveň zimních stadionů v Polsku, co se
týče stavu a technického zázemí a vybavení. Více se dočtete
v tomto čísle. Nevíme v čem je problém, že z Vaší strany
o tyto tematické zájezdy je velmi malý zájem. Rádi bychom
věděli proč nemáte zájem se jich účastnit. Nevíme zda je to
z důvodu nevhodně zvoleného termínu, délky zájezdu či ceny
nebo z jiných důvodů. Budeme rádi když nám sdělíte Vaše
vyjádření, abychom mohli uspokojit Vaše požadavky nebo
případné připomínky, aby se tím zvýšila Vaše účast. Dále byl
zorganizován zájezd do USA, který se uskuteční v měsíci září.
Na základě Vašich požadavků proběhlo školení ledařů
a rolbařů a následně také školení strojníků v Pardubicích
v měsíci květnu. Novinkou v letošním bylo zavedení
opakovaných školení ve kterých chceme na základě Vašeho
ohlasu pokračovat. Upozorňujeme, že platnost těchto školení
je jen 3 roky a potom je třeba obnovit platnost osvědčení
opakovaným školením.
Snažíme se navázat kontakty se slovenskými zimními
stadiony. Zatím je ohlas malý, ale budeme v tom pokračovat.
V červenci spustíme naše nové webové stránky, které by
měli z hlediska získávání informací a lepšího členění zlepšit
i aktivní komunikaci s Vámi. Pomocí anket i vyhledávání zvýšit
jejich úroveň. Do nových stránek se budeme snažit zařadit
i slovenské zimné stadiony a samozřejmě Vaše připomínky,
články a náměty. Jsme rádi, že se zvyšuje denní návštěvnost
našich stránek.
Rádi bychom ve VV uvítali i Vás ze zimních stadionů,
kdo by měl ve VV zájem pracovat a tím rozšířit naše řady
o mladší spolupracovníky. Toto samozřejmě platí také pro
spolupracovníky z řad firem, které jsou našimi členy.
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Historie zimního stadionu
Ostrava – Poruba

Lední hokej se hraje v Porubě, která je dnes městským obvodem Ostravy, od třicátých let minulého
století.
Hokejový klub pak byl založen v roce 1946.
Z rybníku se postupně přešlo na přírodní kluziště,
které bylo vybudováno v objektu Porubské sokolovny. S ohledem na klimatické podmínky však
porubští hokejisté museli vzít za vděk azylem na
dnes již neexitujícím Ostravském zimním stadionu Josefa Kotase nebo v rovněž již neexistující
hale Ledňáček.
Počátkem sedmdesátých let se tak začalo nahlas
mluvit o výstavbě zimního stadionu v městském
obvodu Poruba.
Původní projekty na dodávku technologické části
chlazení se datuji z roku 1969.
Konečné rozhodnutí o výstavbě nekryté ledové
plochy padlo počátkem sedmdesátých let, byť
existovaly studie na zastřešenou halu. Stavba byla
prováděna v akci Z, to znamená s velkým podílem
brigádnických prací občanů Poruby. Technologii přímého chlazení s třemi kompresory 4 VN 150 A dodala fy ČKD Praha.
Jako místo výstavby byla vybrána lokalita
bývalé „maltárny“ – místo, kde se vyráběla
malta pro bytovou výstavbu porubského
obvodu v padesátých letech minulého století, ohraničena ulicemi Porubská; Čkalovova a Španielova.
K dokončení stavby došlo v té době k významnému výročí VŘSR a 4. 11. 1977 byl zimní stadion otevřen pro porubskou veřejnost.

ním otevření se ještě za pochodu prováděly úpravy areálu. Řešilo se v rámci možnosti rozšíření šaten pro mládežnická družstva; šatny rozhodčích;
garážové stání pro rolbu, box časomíry atd.
Stadion následně přechází do správy národního podniku Hutní montáže Ostrava a počátkem roku 1978 i Sokol Poruba se spojí s TJ Hutní montáže Ostrava.
Koncem osmdesátých let začínají projekční práce
na výstavbu druhé ledové plochy, která má být
umístěna v prostoru mezi správní budovou zimního stadionu a Základní školou Dětská a zastřešení
původní ledové plochy, k čemuž bylo utvořeno
společenství Obvodního národního výboru Ostrava – Poruba (dnešní Úřad městského obvodu),
Spotřebního družstva Budoucnost a Vysoké školy
báňské, které se měly na zastřešení ledové plochy
finančně podílet.
Strojovna chlazení byla již od prvopočátku koncipována na provoz dvou ledových ploch. Tam

K prvnímu hokejovému utkání došlo 17. 11.
1977. Jednalo se o utkání II. Ligy mezi tehdejším Sokolem Poruba a Pramet Šumperk.
Jak bylo v té době obvyklé, tak po slavnost-
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sportoviště, která měl ve své správě,
tedy včetně zimního stadionu, do
správy TJ Hutní montáže Ostrava,
majetkově však tento stadion sloučením Úřadu města Ostravy a Okresního úřadu Ostrava spadl pod tehdy
nejbližší okresní úřad Opava.
Zastřešená ledová plocha po dokončení zastřešení potřebovala nutně
rekonstrukcí. Na toto však provozovatel TJ Hutní montáže Ostrava neměl prostředky. Ty jen stěží nacházel
na pokrytí provozní nákladů. Údržba byla v té době prakticky nulová.
V roce 1994 dochází v historii tohoto
zimního stadionu k velkému zlomu.
Vzniká společnost Sportovní zařízení města Ostravy příspěvková organizace při Magistrátu města Ostravy.

bylo potřeba jen dodat druhou expanzní nádrž a čpavková čerpadla a chlazení kondenzá- Jako první sportovní zařízení byl do této ortoru posílit o druhou chladicí věž typu SAV 32. ganizace převeden krytý bazén, který se rovněž nachází na území městského obvodu
Druhá ledová plocha byla uvedena do provozu na Poruba a od 1. 7. 1994 pak i zimní stadion.
konci sezóny 1989 – 1990. A od sezóny 1990 – 1991
již byla v provozu pouze druhá ledová plocha.
Na dosud nevyužívané ploše pod střechou byla pro
Na té první byly zahájeny práce na zastřešení, které na základě projektu ing. arch. Jaroslava Kotka, jenž je i autorem stavební části projektu původní nekryté plochy,
prováděl mateřský podnik Hutní montáže Ostrava.
Konstrukce zastřešení se svařovala na původní ledové ploše a v létě roku 1991 došlo k jejímu vyzdvižení a dokončení vlastního zastřešení.
Vlivem změny společenských poměrů hrozilo, že
stavba nebude dokončena, neboť družstvo Budoucnost a Vysoká škola báňská od účasti na projektu odstoupily. Protože však ocelová konstrukce
již byla vyrobena, bylo rozhodnuto, že bude provedeno jen zastřešení plochy včetně osvětlení a dál
již nebude se stavbou pokračováno.
sezónu 1994 – 1995 zřízená tržnice. Takto získané fiV roce 1992 předal podnik Hutní montáže všechna nanční prostředky pomohly k tomu, že v roce 1995
proběhla rekonstrukce ledové plochy včetně obnovy mantinelů a hokejová sezóna 1995 – 1996 již probíhala na obou ledových plochách. Současně byly
zahájený práce na dostavbě zimního stadionu. Tyto
práce finančně zajišťovalo město Ostrava. Projekt
dostavby opět zpracoval ing. arch. Jaroslav Kotek.
K 1. 1. 1998 dochází k přeměně příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Ostravy na Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy spol. s r. o.,
jejím 100% vlastníkem je Statutární město Ostrava.
Dostavba haly I byla dokončena v na podzim 1998, k slavnostnímu otevření došlo 26.
10. 1998. Tato stavba byla oceněna „Stavba roku 1998“. Hala má po dostavbě kapacitu
5 000 diváků z toho je 1 950 míst k sezení.
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Ve strojovně chlazení pak došlo k výměně zastaralých pístových kompresorů za
šroubové kompresory YORK a chladicí zastaralé chladicí věže spolu s kotlovým kondenzátorem byly nahrazeny odpařovacím kondenzátorem YORK. Technologie
strojovny pak byla v roce 2001 doplněna
přesunem nevyužívaných tepelných čerpa-

Po dostavbě se zimní stadion změnil v
multifunkční halu, kde se konala řada
sportovních akcí mezinárodního významu ME ve volejbale 2001; kvalifikace ME ve futsalu 2009; PMEZ ve futsalu
2006; MS Team gym 2006; MS Sledge
hokej 2009; Světový pohár ve sportovní
gymnastice; MS juniorek v házené 2012
a jiné. V letošním roce to bude ME ve
stolním tenise. Z kulturních akcí pak to
byla řada koncertů – např. koncerty CHINASKI; Kabát; E.L.O. koncert Gregoriani;
vystoupení Alexandrovců atd.
del z krytého bazénu o využívání odpadního
tepla kompresorů k vytápění a předehřevu TUV. Multifunkčnost haly byla v roce 2003 rozšířena rekonstrukcí druhé ledové plochy a jejím zastřešeDostavbou haly bylo vytvořeno kvalitní zázemí, ním včetně vybavení systémem odvlhčování.
včetně posilovny a rehabilitační linky pro hokejový V hale I byl systém odvlhčování dosazen v roce
klub. Své zázemí zde našel i krasobruslařský klub 2005 při rekonstrukci vzduchotechnických rozvodů, čím došlo k zlepšení výhledu z horní části hleBK LR Cosmetic.
diště.
V roce 2001 je pak dokončena přístavba hotelové
části a zázemí II. Ledové plochy, ve kterém se na- V roce 2009 byla provedena výměna mantinelů,
chází šatna pro bruslící veřejnost a půjčovna bruslí což umožnilo pořádat MS ve Sledge hokeji.
plus bistro.
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Historie hokeje v Porubě
Je-li považována atletika za královnu
sportu, dá se považovat tvrzení, že
je hokej hoden hermelínu sportů na
ledě hraných, jako pravdivé. Jak známo, pochází hokej z Kanady, kde se
první „kanaďané“, jak se hokejistům
dlouho přezdívalo, proháněli po zamrzlých rybnících již v 19. století. Na
naše území se dostal počátkem století
následujícího, a přestože český národ
byl pod nadvládou Rakouskouherska,
obdržela roku 1908 LIGH (Ligue Internationale de Hockey sur Glace) přihlášku Českého svazu hockeyového, čímž
byl položen základní kámen jednoho z
nejpopulárnějších sportů u nás. Vyprávění o smutných a veselých osudech
našich prvních hokejistů popsal v knize „Mušketýři s hokejkou“ J. A. Palouš.
Do Ostravy, respektive severní Moravy a Slezska, zavály chladné kanadské
zimy hokej ve 20. letech 20. století.
Pevný řád dostala liga až roku 1931
ustanovením Slezské župy hockeyové,
jejímž předsedou se stal Jaroslav Zábrodský. Od té doby se každoročně,
vyjma válečných let a nepříznivých
zim, konaly mistrovství SŽH. Do Poruby
u Svinova se hokej dostal v zimě 1931.
Tehdy si parta nadšenců s vlastnoručně
vyrobenými holemi nazula prvně brusle, pakliže je měla, a s tenisovým míčkem místo dnešního puku objevovala
taje pro ně nové zábavy.

V lednu 1933 mládenci z Poruby utvořili „mančaft“ a vyjednali si první „hokejový zápas“ se sousedními Třebovicemi
(2:7). Hlavním organizátorem tohoto
dění v Porubě byl student Jaroslav Blažej, syn majitele továrny na nábytek, v
jehož stolařských dílnách byla zhotovena hrabadla na sníh, hokejky, první
hokejové branky a tajně „zapůjčeno“
také řezivo na mantinely. V období
okupace naší země německými fašisty
(1939 – 1945) byla sice organizovaná
činnost Čechům zakázána, ale „neorganizovaným“ mužstvům místní policajti
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tolerovali přátelská utkání a občas i
hokejové turnaje. Tyto turnaje, na které
Porubští zvali ve 40 letech kromě místních i rivaly z Opavska (Hradec u Opavy, Litultovice, Uhlířov), se staly zpravidla kořistí pořadatelů turnaje a tým si
velice rychle vysloužil uznání soupeřů
z širého okolí.

se tak v hokejovém utkání o pohár primátora města Ostravy Josefa Kotase.

Po osvobození Československa od německých okupantů zůstal porubský
hokej jeden rok „ležet ladem“. Hráčům
nastaly jiné starosti a hokej musel
ustoupit do pozadí. Bylo především
třeba pomáhat a tak první zimu po
osvobození zůstala Poruba bez hokeje.
Na jaře 1946 začali bývalí hokejisté vážně uvažovat o založení řádného hokejového klubu v Porubě. A ještě tentýž
rok dne 10. listopadu byl založen hokejový klub SK Poruba na schůzi sportovního klubu za přítomnosti 17 členů
klubu a jiných hokejových příznivců.
SK Poruba sehrál 25. prosince 1946 na
vlastním hřišti před 200 diváky přátelské utkání proti SK Stadion Vítkovice a
zvítězil 10:1. První mistrovské utkání ve
III. třídě Slezské župy hokejové odehrál
o den později proti SK Moravské Ostravě a jednoznačně zvítězil 9:0. Tým
proplul soutěží jako ryba ve vodě a v
lednu se radoval ze zisku mistrovského titulu III. třídy SŽH. V poválečných
létech to byl především mlynář Antonín Klos, který poskytoval porubským
hokejistům „technické zázemí“ včetně
vlastního domu a neúnavně podporoval oddíl.
V roce 1948 došlo celorepublikově ke
sjednocení tělovýchovy a hokejový
klub SK Poruba byl začleněn do TJ Sokol Poruba a přejmenován na Sokol
Poruba. Hokejisté v této sezóně lepším
rozdílem branek nežli dosáhl Hradec u
Opavy postoupili do I. třídy a také, poprvé ve své historii, sehráli dne 27. října
1949 hokejové utkání na umělém ledě
Ostravského zimního stadionu. Stalo

Vedení hokejového oddílu se po dohodě se Sokolem Poruba rozhodlo v roce
1953 požádat nově založenou DSO Tatran Poruba provozující svoji činnost na
sídlišti v Porubě o začlenění do jejího
svazku v přesvědčení, že zde nalezne
porubský hokej především lepší finanční zázemí a pomoc s výstavbou nového
kluziště. Bylo vybudováno nové kluziště v Porubě vsi, kde hokejisté Tatranu
Poruba v následujících létech hráli v
přeboru ostravského kraje.
S návrhem na obnovení činnosti oddílu ledního hokeje opět v rámci TJ Sokol
Poruba přišli v roce 1962 členové výboru Sokola ing. Leoš Klásek, Miroslav
Král, Josef Langer.
Pod trenérem Miloslavem Matějkou
tým postoupil z okresního přeboru do
krajské soutěže. Na „generálku“ nového kluziště 14.1.1964 si Sokol Poruba
pozval hokejisty z Horního Benešova.
O týden později 22.1.1964 bylo po slavnostním zahájení sehráno utkání 1.A tř.
v hokeji s Baníkem Ostrava B. V úspěšné sezóně 1964 – 1965 odehrál Sokol
Poruba v I.A třídě 16 mistrovských
utkání a vybojoval si právo hrát kvalifikaci o postup do krajského přeboru.
V ní uspěl s Chronotechnou Šternberk.
Postup do II. ligy tehdejšího Československa znamenal pro klub jeden z největších úspěchů v historii. Když v 70.
letech ukončil činnost významný hokejový oddíl Ostravska – Baník Ostrava,
byl celek posílen i řadou jeho hráčů
V roce 1978 se slučuje TJ Sokol Poruba s TJ Hutní montáže Ostrava a
s tím zákonitě přichází další změna
názvu klubu a na scéně se objevují Hutní montáže Ostrava, mezi fanoušky tolik oblíbené „Huťa Muťa“.
Dokončení výstavby zimního stadionu
v Porubě v roce 1977 dává také impuls
pro pozdější založení hokejových tříd
na základní škole Dětská., Porubský
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hokej tak mohl prvně vyslat do soutěží všechny věkové kategorie a pomalu zakládat hokejové podhoubí pro
následující generace. Někteří z nich,
jako Martin Prusek či Rostislav Olesz
doznali mezinárodního věhlasu a jiní
válčí v hokejové extralize či první lize.
Výbor TJ Hutní montáže s podporou
podniku a městským obvodem Poruba usilují o zastřešení zimního stadionu podle návrhu ing. arch. Kotka,
ale po revoluci v roce 1989 se stadion
převádí do majetku Okresního úřadu
Opava a jeho prostory zaplavili trhovci. Projekt byl realizován až v roce
1998, kdy byl zimní stadion zastřešen
a celkově dokončen. Roku 1994 končí oddíl se svým působením v rámci
TJ Hutní montáže Ostrava, osamostatňuje se a do názvu se opět vrací
Poruba, tentokráte jako Hokejový
klub, v jehož čele stojí Ing. Petr Výtisk.
Krize vyvrcholila v sezóně 2000/2001,
kdy se tým druhým a posledním rokem nazýval jako SHK Poruba (od
roku 1999, kdy jej pod tímto názvem

vedl Ing. Alois Vank) a kdy hráči paradoxně tehdy základní část soutěže
vyhráli, i když kalich hořkosti do dna
museli vypít hned v prvním kole vyřazovacích proti Novému Jičínu.
Pakliže se připomíná Hokejový klub
Poruba, nelze nezmínit také ženský
oddíl, jenž na místním stadionu v
letech 1995 – 1998 působil. Tým se
účastnil moravské části a doplácel na
nováčkovskou daň řadou porážek a
po třech letech svou existenci, bohužel, ukončil.
Roku 2001 vstupují na scénu Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy a
A-tým, jako poslední po mládeži, přejímá „Sareza“ i do svého názvu. Na své
první vystoupení ale nebudou hráči
rádi vzpomínat: neúčast v play-off nebyla po loňském prvenství ideální. Již
další rok vyhlásila Sareza Ostrava útok
na baráž o I. ligu. Posílena o hráče Havířova, Vítkovic či Opavy hladce vybojovala osmičku zajišťující vyřazovací
boje, ale proti byl Nový Jičín. Co se

Informace o klubu
HC RT Torax

občanské sdružení
Čkalovova 20, 708 00 Ostrava - Poruba
Znak klubu HC RT TORAX Poruba
Telefon: +420 596 977 222
Lidvína Cviertnová
(sekretariát) +420 734 336 488
Pavel Hinner
(generální manažer) +420 732 437 146
Fax: +420 596 977 291
Email: hokej@hcporuba.cz
Rok založení: 1932 – Poruba
(tým neregistrován hokejovým svazem)
1946 - SK Poruba (tým registrován hokejovým svazem)
změny názvu:
1948 – Sokol Poruba
1954 – Tatran Poruba
1960 – zánik oddílu
1962 – Sokol Poruba
1978 – TJ Hutní Montáže Ostrava - Poruba
1994 – HK Poruba
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nepovedlo v této sezóně, si plně Sareza vynahradila v následující. Suverénně proplula II. ligou, ve finále zdolala
Nový Jičín a baráž byla i přes náročné
souboje v konečném součtu banalitou a poprvé v historii zamířil porubský klub do druhé nejvyšší soutěže.
V současné době válčí Sareza v I. lize
již pátým rokem a prvního úspěchu
dosáhla hned v premiérové sezoně,
kdy obsadila konečnou osmou příčku,
to jí v cestě v play-off stály hvězdami
NHL a extraligy nabité České Budějovice a ostravský tým ve třech zápasech
z bojů vyřadily. Další sezónu 2005 –
2006 se nedostala Sareza ani do osmičky nejlepší, byť jen o jediný stupínek prvoligové tabulky. Po další osmé
příčce dosáhla Sareza v ročníku 2007 2008 historického úspěchu v podobě
sedmé příčky v konečném pořadí ligy.
V předkole play-off si snadno poradila
s Kadaní 3:0 na zápasy, ve čtvrtfinále ji
ale zarazila Olomouc, nejlepší moravský tým soutěže.
V roce 2008 přicházi do klubu generální partner, společnost VOKD,a.s.,
klub přejímá název HC VOKD Poruba,
ale nově vzniklý klub se dlouho na
hokejové mapě neohřál a po jediném
ročníku vinou finanční nestability porubský hokej v mužské kategorii zaniká. Následující ročník hájí čest Poruby
„pouze“ mládežnické celky.
Rok 2010 znamená v historii klubu
další mezník, přichází společnost RT
Torax, s.r.o. a s ní změna názvu klubu
na HC RT Torax Poruba.

1999 – SHK Poruba
2001 – HC SAREZA Ostrava
2008 - HC VOKD Poruba
2009 - zánik mužského oddílu
2010 - HC RT TORAX Poruba
Klubové barvy:červená, bílá, modrá
Kapacita stadionu: 5000 míst,
z toho 1931 k sezení
Nejvýznamnější partneři:
Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava - Poruba

RT TORAX s.r.o.
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Největší úspěchy:
1977, 1995 - postup do II. ligy
2004 - postup do I.ligy
2008 - vyřazovací boje I. ligy, 7. místo 2005,
2007 - vyřazovací boje I. ligy, 8. místo
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Technické parametry ZS
Ostrava – Poruba!
Zimní stadion Ostrava-Poruba
Moderní víceúčelová hala rekonstruovaná náklady
160 milionu korun má hlediště pro 5 000 diváků,
čímž ideálně doplnila ostravskou ČEZ ARÉNU a Sportovní halu v Ostravě - Přívoze.Zimní stadion tak, jak
jej dnes známe, byl slavnostně otevřen 26. 10. 1998,
čemuž předcházely dlouhé peripetie při nákladné
rekonstrukci z 90. let. Kapacita haly je 5000 míst, z
toho 1931 míst k sezení.

Ostatní zázemí
baletní sál se zrcadlovou stěnou a madlem
klubovna pro hráče ( TV, kuchyňka, domácí kino)
rehabilitační komplex: sauna, ochlazovací bazén,
solárium, Whirpool
V.I.P. místnost: pro 100 osob, bar, vlastní WC, kuchyń
presscentrum: pro 30 novinářů, video, TV, 11 tel.
linek, kuchyňka
zasedací místnost: 10 míst

Krásný sportovní stánek přímo uprostřed
Ostravy Poruby skýtá možnosti pořádání nejen
sportovních, ale i kulturních akcí jako jsou koncerty,
výstavy apod.

Víceúčelová sportovní hala s kapacitou pro 5000
diváků. V zimním období jsou zde dvě ledové plochy
ke komerčním účelům. V letním období jsou zde
badmintonové kurty. V areálu je sedmnáct šaten pro
hokejové týmy a krasobruslaře, baletní sál, klubovna, sauna, posilovna a masérna. V komplexu je také
restaurace.
Bruslení patří mezi nejoblíbenější zimní sporty.
V mrazivém zimním počasí je pro návštěvníky zaručeně přitažlivá kvalitní ledová plocha se zázemím,
nechybí vytápěné šatny s úschovnou, zdravotní dozor, sociální zařízení, občerstvení a půjčovna bruslí.

Zimní stadion Ostrava - Poruba
Krytá ledová plocha č. 1
rozměry: 30 x 60 m, demontovatelné mantinely, typ
CANADA, palubovka 634 panelů
kapacita: 6 000 diváků (s využitím plochy), počet
míst k sezení: 1 931, počet míst k stání: 3 100
odvlhčování vzduchu: adsorpční, ohřev zemním
plynem
chladící kompresory: YORK I. a II. 645 kW a 364 kW
(chlad. výkony), VN 560 kW (záložní kompresor)
otevíratelná střecha haly: 4 otevírací pole
světelná kostka s časomírou nad plochou
reprosystém: CROWN, MONTARBO
světelnost v hale: 1 500 lux (parametry pro TV - barevné přenosy)
výška stropu: 10 - 13 metrů
V.I.P. místnost s kapacitou 30 osob (kuchyňka +
lednička)
rozhlasová kabina
17 šaten, dvě místnosti pro rozhodčí, dvě místnosti
pro trenéry (vše se sociálním zařízením), dvě masérny
Krytá ledová plocha č. 2
rozměry: 30 x 59 m, maximální světlá výška 9 m
odvlhčování vzduchu: adsorbční, ohřev zemním
plynem
kapacita: 116 osob
bufet s občerstvením
půjčovna bruslí: 10x dívčí, 15x chlapecké
šatna pro 25 osob se sociálním zařízením

Moderní víceúčelová hala rekonstruovaná náklady
160 milionů korun disponuje hledištěm pro 5 000
diváků. Zimní stadion s takovým prostorem dokonale v Ostravě doplnil prostor, který původně reprezentovala již stávající velkokapacitní ČEZ Aréna, případně řada menších sportovních a kulturních stánků
vytvářejících spíše komornější prostředí. Krásný
sportovní stánek přímo uprostřed Ostravy-Poruby
skýtá možnosti pořádání nejen sportovních, ale i
kulturních a společenských akcí, jako jsou koncerty,
výstavy apod.
V útrobách stadionu je celkem sedmnáct šaten pro
hokejové týmy a krasobruslaře a ideální zázemí včetně společenské místnosti, klubovny, rehabilitační
linky, sauny, posilovny, masérny a podobně.
V objektu je také tiskové středisko, několik obchodů
se sportovním potřebami a banka. Součástí zimního
stadionu je hotel s kapacitou 92 lůžek.
Celý objekt má bezbariérový přístup do hlediště, WC
a vyhrazený prostor.
V roce 1998 získal zimní stadion, k němuž později
přibyla i druhá tréninková hala, ocenění Stavba roku.

Letní sezóna: 14 kurtů s profesionálním povrchem
pro badminton
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ZIMNÍ STADIONY S NUCENOU
CIRKULACÍ CHLADIVA ?
Vlastimil Šimáček, DiS

1. Historie přímého odparu v ČKD
Praha.

Přímým odparem čpavku v trubkovém systému ledových
ploch zimních stadionů se ČKD Praha začalo zabývat
v roce 1956 po ZOH v Cortině d¨Ampezzo – Itálie. V
Německém časopise „Kältetechnik“ byl velmi podrobně
popsán a znázorněn chladicí systém zimních stadionů v
Cortině s ledovými plochami na přímý odpar čpavku, s
rotačními kompresory fy. Escher-Wyss (Švýcarsko).
Stejného principu bylo použito u cvičné ledové
plochy pro Zimní stadion v Bratislavě, kde mělo být v
roce 1958 Mistrovství Evropy v krasobruslení. Téměř
souběžně se připravovala realizace zimních stadionů pro
Nitru, Bukurešť – Rumunsko a Sportovní halu v PrazeHolešovicích. Chladicí zařízení bylo osazeno kompresory
a aparáty standardní výroby ČKD, až na čpavková
čerpadla. Ta byla dovezena z Rakouska od fy. LUKO
(Ludvik Kozesnik), především z důvodů valutových atd.
Po provozních „zkušenostech“ se přešlo na čerpadla od
fy. Witt, Aachen – NSR. Třeba připomenout, že expanzní
nádoba o objemu 10 m3, byla dispozičně umístěna
pod úrovní trubkového systému ledové plochy. Náplň
chladiva byla 5000 kg.
Problémy s čpavkovými čerpadly LUKOPUMPEN a jejich dovozem vedly k tomu, že se na ZS
Štvanice – Praha, zkoušela jedna trubková sekce ledové
plochy, pouze zaplavovaná nástřikem seškrceného
čpavku (bez čerpadel) v r. 1960. Protože všechny trubky v
celé délce rovnoměrně namrzaly, použil se tento systém
na ZS Nikolajka-Praha, s expanzní nádrží nad úrovní
trubkového systému ledové plochy (30 x 60 m). Při
zkušebním provozu ZS tento systém zaplavených trubek
jako celek neobstál, chlazení plochy bylo nerovnoměrné,
a proto se zařízení upravilo na nucený oběh čpavku, s
čpavkovými čerpadly Witt.
Tudíž od roku 1961 se expanzní nádoby
„nezakopávaly“, zůstaly na úrovni ledové plochy a
vzhledem k požadované minimální nátokové výšce
čerpadel Witt 1 m k.sl., nebyla třeba ani nosná konstrukce
pod expanzní nádobu.
Chladicí zařízení pro zimní stadiony sestávalo
z jednostupňového chladicího okruhu, s vysokotlakou
regulací hladiny na kotlovém kondenzátoru, expanzní
nádoby a nuceným oběhem chladiva v trubkovém
systému ledové plochy.
Ne náhodou byl trubkový systém rozdělen do
pěti uzavíratelných sekcí, aby v případě úniku čpavku
byla minimalizována hmotnost chladiva na cca 900 kg.
Rovněž čtyřnásobná smyčka v trubkovém systému byla
použita především z důvodu menšího počtu clonek a z
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toho důvodu většího průměru škrtícího otvoru, aby se
za provozu neucpával. Bohužel se neuskutečnilo měření
hydraulického odporu smyčky 4 x 60 m, aby se exaktně
ověřil vliv této délky na vypařovací teplotu a funkce
clony.
S rostoucím počtem zimních stadionů s přímým
odparem čpavku a nuceným oběhem s čerpadly Witt
( později s čerpadly ČKD Choceň a Sigma), se zařízení
stalo standardním, velmi jednoduchým a spolehlivým
jednostupňovým chladicím zařízením, které prakticky
nepotřebovalo za provozu žádnou obsluhu.
Je zajímavé, že některé firmy používají ve svých
dodávkách čpavková čerpadla Witt o stejném
výkonovém parametru Q = 5m3/hod, H = 32 m k.sl., jak
bylo dojednáno se zástupcem fy. Witt, před padesáti
lety v ČKD Praha !! Byl to typ AFP 5154 (dnes HRP 5040),
jehož vyobrazení – příčný řez a výkonový diagram je
uveden v knize doc. Ing. Zdeňka Dvořáka a Ing. Oldřicha
Červenky : Průmyslová chladicí zařízení, SNTL Praha
1962, obr. 6-18 a 6-20. Není třeba připomínat, že velikost
čerpadla byla stanovena na základě termodynamického
výpočtu chladicího okruhu s nuceným oběhem čpavku,
s n-násobným oběhem kapalného chladiva, s potřebnou
diferencí tlaku na clonách rozdělovacích kusů, s
konstrukční úpravou (před clonou) pro rovnoměrné
odvádění event. par chladiva atd. Uvádím to hlavně z
toho důvodu, že čpavková čerpadla jsou někdy použita
v chladicích zařízeních ZS bez účelově, nezajišťují nucený
oběh chladiva v trubkovém systému ledové plochy a
negativně ovlivňují ekonomii provozu. Podrobněji o tom
píši v následujícím textu.
Životnost trubkového systému ledové plochy je běžně
udávána 20 – 25 let. Zimní stadion ve Velkých Popovicích
je v provozu od 16.3.1972 – trubkový systém je tudíž v
provozu 41 let, i když několikrát opravovaný, přesto stále
funkční. Chladicí zařízení pivovaru je využito zároveň
pro zimní stadion, čímž se velmi efektivně zlevnil provoz
stadionu (společné některé části zařízení, společná
obsluha atd.) Čpavková čerpadla jsou výrobkem ČKD
Choceň. Jelikož délka potrubní trasy je 120 m, je na konci
kapalinového čpavkového potrubí (před rozvodem do
plochy) umístěn v by-passu filtr pro zachycení nečistot.
Jeho logická instalace a oprávnění se potvrdila při
uvádění do provozu. Proč to uvádím, když se jedná o věc
zcela triviální. Při projektování a „kopírování“ stávajících
zimních stadionů je kapalinové čpavkové potrubí tzv.
přefiltrováno. Ve vzdálenosti cca 6 m od expanzní nádoby
jsou umístěny 3 filtry na kapalinovém potrubí, jeden před
čerpadlem, druhý je součástí čerpadla (kuželový- Witt)
a třetí před regulačním ventilem. Firma. Witt vysloveně
upozorňuje, že na sací straně čerpadla nesmí být použita
již žádná armatura.
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2. Nucený oběh chladiva.

Okruh s nucenou cirkulací chladiva je takový, kdy
výparníkem (trubkovým systémem ledové plochy) obíhá
x-krát větší hmotové množství kapaliny, než se odpaří.
Současné zimní stadiony, s tzv. malou náplní čpavku a
prezentované jako zařízení s nuceným oběhem chladiva,
tomu ve skutečnosti neodpovídají. Přirovnávat trubkový
systém ledové plochy se suchým výparníkem, eventuálně
takto směrovat vývoj, je dle mého názoru jeden velký
omyl a požadovat, aby mokrá pára na výstupu z trubek
byla ve stavu těsně pod křivkou sytosti, je druhý omyl.
Především u suchých výparníků (vzduchu, plynu, kapalin
atd.) je nefunkční trubka (nebo její část) nahrazena
dalšími trubkami ve výměníku v rámci výpočtové rezervy
a výstupní teplotu to v podstatě neovlivní. U trubkového
systému ledové plochy musí být každá trubka funkční v
celé své délce a nemůže být nahrazena trubkou jinou, a to
ani ne vedlejší.
Příklad zapojení trubkového systému ledové plochy
je uveden na obr. 1 a je prezentován, jako zařízení s
nuceným oběhem chladiva. Dle níže uvedené tepelné
bilance, není trubkový systém ledové plochy s nuceným
oběhem chladiva. Do trubkového systému je přiváděno
pouze takové množství chladiva, které se odpaří !!
Přepouštěné množství chladiva se na chladicím procesu
nijak nepodílí, viz poznámka u výpočtu a vykrácení tohoto
výrazu. Navíc je někdy nevhodně zapojeno do vratného
potrubí z trubk. systému ledové plochy, takže dochází k
opětnému odlučování kapaliny z par chladiva. Tedy další
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proces navíc, na který nutno vynaložit příslušnou energii.
Oproti standardnímu jednostupňovému chladicímu
okruhu jsou zde instalovány další dva regulační ventily
a hladinová elektr. regulace na expanzní nádobě.
Připomeňme si, že škrcení je typicky nevratný děj a
termodynamicky nehospodárný způsob redukce tlaku.
Neobvyklá je kombinace zapojení proto, aby čpavková
čerpadla měla dostatek kapalného čpavku pro provoz,
jehož podstatné množství cirkuluje jen mezi expanzní
nádobou, a na chladicím procesu ledové plochy se nijak
nepodílí.
A závěrem k popisovanému zapojení. Kapalný čpavek je
přiváděn do trubkového rozdělovacího systému ledové
plochy po opětném seškrcení, tj. do rozdělovacího
systému převzatého z typicky nuceného oběhu, který
potřebuje určitou tlakovou diferenci, aby kapalný čpavek
byl spolehlivě rozdělován do jednotlivých trubek, resp.
smyček. Jsou to dva systémy, které k sobě nepatří a
tudíž svoji funkci neplní. Jelikož přívodní část potrubí
kapalného čpavku do plochy vč. rozdělovacích kusů byla
dimenzována pro jiné provozní parametry, je rychlost
kapalného čpavku v těchto částech tak nízká, že slouží
jako dobrý gravitační odlučovač nečistot. Je jen otázka,
jak je dostat ven. Včetně třech zmíněných filtrů, dokonalá
„očista“ kapalného čpavku, aby nedošlo k ucpání otvorů
do jednotlivých smyček trubkového systému ledové
plochy. Při „nenuceném“ oběhu chladiva je to celkem
zbytečná úvaha, protože otvory funkci distribuce čpavku
nemají.

Příklad zapojení trubkového systému ledové plochy a tepelná bilance.
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Tepelná bilance expanzní nádoby :
m h1 + m pl h6 + (mč – mpl) h6 = m h5 + mpl h1 + (mč – mpl) h6
Vykrátí se výraz (mč – mpl) h6 …..přepouštění čpavku (cirkulace), které se na chladicím
procesu nijak nepodílí a zhoršuje pouze ekonomii provozu.
m h1 + mpl h6 = m h5 + mpl h1
m h1 – m h5 = mpl h1 - mpl h6
m (h1 – h5) = mpl (h1 – h6)
mpl = m (h1 – h5) / (h1 – h6) …. tj. hmotnostní průtok kapalného čpavku, které je regulačním
				
ventilem přepouštěno do trubkového systému led. plochy,
kde se odpaří a do exp. nádoby se vrací ve fázi čpavkových
sytých par.
Kontrola a důkaz:
Hmotnostní průtok chladiva …. m = Q/qm
Měrný obsah páry v bodě 5 …. x5 = (h5-h6) / (h1--h6)
Množství kapaliny v bodě 5 …. mk= m (1 – x5)
mk= m ( 1 – (h5 – h6) / (h1 – h6) )
mk= m ( (h1 – h6 –h5 + h6) / (h1 – h6)
mk= m (h1 – h5) / (h1 – h6)
mk = mpl
Matematické vyjádření je jasné a jednoznačné. Do trubkového systému ledové plochy je přiváděno jen takové množství
čpavku, které je přiváděno z vysokotlaké části chladicího okruhu. Zbývající množství čpavku dodávaného čerpadlem je bez
využití přepouštěno do expanzní nádoby.
Množství přiváděného čpavku do trubkového systému ledové plochy se dá ověřit pomocí metody kv součinitele, je-li v
zařízení použit regulační ventil s ukazatelem otevření regulační kuželky (např. Danfoss – ICM). Je třeba mít ale na vědomí, že
redukujeme, sice podchlazenou kapalinu, ale blízko bodu sytosti. Pokud by došlo během škrcení k odpařování čpavku, byl by
výsledek zkreslený.
Grafické znázornění provozu s přepouštěním je na obr. 2 a pro porovnání nucený oběh na obr. 3.
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Výpočtově-ale i ve skutečnosti- jsou hodnoty následující:
Q = 262 kW, (-11 °C/+31 °C),
m= 858,776 kg/hod, čerpadlo Witt – HRP 5040, V=5 m3/
hod, 32 m k.sl., Vc= 3,888 m3/hod,
Vkap= 1,112 m3/hod. Z toho vyplývá, že 77,66 % bez užitku
cirkuluje mezi expanzní nádobou a 22,24 % je přiváděno
do trubkového systému ledové plochy ( tj. množství, které
se vypaří).
Rozdělí-li se činný výkon motoru čerpadla ÷1,2 kW v
uvedeném procentním cirkulujícím množství, pro cirkulaci
to je 0,93 kW a pro plochu 0,27 kW. Je-li sezona zimního
stadionu 8 měsíců s počtem provozních hodin chladicího
zařízení 1 700 až 2200 prov. hod /rok,na cirkulaci připadá
tudíž 1581 až 2046 kWh/rok. Při životnosti zařízení 40 let
(ZS Velké Popovice) je to 63 240 až 81 840 kWh. Příslušné
náklady za tuto energii zaplatí uživatel.
Pokud přívod čpavku do trubkového systému ledové
plochy je řízen počítačem, resp. jeho programem, třeba
konstatovat, že musí respektovat fyzikální zákony a zákony
termodynamiky.
Samotný počítač nucený oběh neudělá.
Nyní k otázce proč to chladí, i když to není nucený oběh.
Uvedu několik základních věcí. Především je dobře
založená a vyrovnaná plocha, provedené izolace atd.
Rovněž montáž trubkového systému ledové plochy, jeho
vyrovnání je perfektní, vč. připojení kapalného i parního
potrubí. Rovněž zabetonování celého systému, vyrovnání
povrchu, dilatace atd. je provedeno současnou stavební
technologií na vysoké úrovni (nesrovnatelnou s betonáží
ploch před 40-ti lety).
Doplní-li se chladicí okruh kapalným čpavkem z původních
1000 kg na 1500 až 1600 kg celkové náplně, je celá plocha
chlazena a trubkový systém je provozován jako zaplavený
výparník (bez nucené cirkulace), v poněkud neobvyklém
zapojení a s čpavkovým čerpadlem, jak je uvedeno shora.
Výraz „zaplavený výparník“ není zcela správný, protože
vypařování čpavku probíhá ve vodorovné trubce v celkové
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délce 120 m (240 m), rychlost sytých par na konci této
smyčky je 1,5 m/sec a Reynoldsovo číslo má hodnotu
8,75x106,což odpovídá velmi intenzivnímu turbulentnímu
proudění.
Podmínkou spolehlivého provozu je výšková stabilita
zabetonovaného trubkového systému, zvláště u zimních
stadionů s celoročním provozem, a to i v případě, že mají
vyhřívané podloží. K nepředvídaným pohybům podloží
může kdykoliv docházet a nemusí to být jen promrzání
zeminy. Doufám, že se mě ještě podaří porovnat nivelační
měření po zabetonování trubek s nivelačním měřením
plochy po x-letém provozu. Jelikož v dohledné době musí
být provedena nivelace nosné střešní konstrukce stadionu
a nosných sloupů, měli by odborníci v této oblasti provést
posouzení stability i podloží jako celku.
Přednost nucenému oběhu chladiva v trubkovém systému
ledové plochy se dává především z toho důvodu, že každá
trubka je dokonale smáčena x-násobným množstvím
chladiva než se odpaří, jednoduchý a provozně spolehlivý
systém i při eventuelním výškovém posunu chladicích
trubek.
3. Závěr
Tímto článkem chci informovat investory a provozovatele
zimních stadionů, ale i projektanty, že ne všechna zařízení,
kde se „točí“ čpavková čerpadla jsou zařízení s nuceným
oběhem čpavku. Jelikož popisuji, i v teoretické části, věci
obecně známé doufám, že bude článek přijat jako dobře
míněná odborná informace na dobré technické úrovni a
nikoliv jako nějaké poučování.
Měl jsem v úmyslu pokračovat v dalším odstavci na téma
trubkového systému ledové plochy, která nerespektuje
doporučení v odborné literatuře, aby na 1 m2 ledové
plochy připadalo min. 1,1 m2 vnitřního povrchu trubek
atd. Z toho vyplývá, že tato část je vyprojektována a
provozována jako poddimenzovaný výparník, se všemi
důsledky na ekonomický provoz. Protože objemově to
přesahovalo rozsah tohoto článku, zpracuji to snad někdy
jako samostatnou část.

Děkujeme za ohlas na školení strojníků v Bratislavě
Dobrý deň pán Kučera,
po veľmi pozitívnom ohlase našich pracovníkov na školenie v Pardubiciach, dovoľujem si Vás požiadať
o informáciu, kedy sa uskutoční ďalšie školenie s podobnou tématikou?
Ďakujem, Ing. Pavol Galamboš - vedúci prevádzkového útvaru
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Revize průmyslových chladicích
zařízení

Povinnost provádění technických revizí chladicích zařízení
stanoví především:
ČSN EN 378 „Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky“, část 4 – Provoz,
údržba, oprava a rekuperace, kapitola 5 Údržba a oprava - cituji
čl. 5.1.1 „Každé chladicí zařízení musí být podrobeno preventivní údržbě v souladu s instrukční příručkou,viz EN
378-2“.
čl. 5.1.2 „Uživatel/vlastník, který je zainteresován na daném chladicím zařízení musí zajistit, aby chladicí zařízení
bylo prohlíženo, pravidelně kontrolováno a řádným způsobem udržováno“.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48 ze dne 15. 4. 1982 „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení“, kde v první části třetího oddílu – cituji
§ 3 druhý odstavec „Neoddělitelnou součástí technické dokumentace musí být zásady pro vykonávání kontrol,
zkoušek a revizí“.
§ 7 „Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobovány pravidelným předepsaným
kontrolám, zkouškám, revizím a opravám“.
Tyto revize jsou komplexním vyhodnocením stavu daného chladicího zařízení vč. jeho náležitostí, jako technické
dokumentace, návodů a směrnic, havarijních plánů, kvalifikace obsluhy a údržby vč. periodických školení s
prokazatelným ověřením znalostí pro provoz, těsnost zařízení, kontrola provádění ostatních revizí, vyhodnocuje
spotřeby provozních hmot a hospodárnost provozu, plnění povinností obsluhy, provádění kontrol a seřizování
přístrojů, vedení dokumentace o provozu atd.
Tyto revize nenahrazují, ani nedublují ostatní povinné specializované revize (TNS, elektro, poj. ventily,
dýchací přístroje, hygiena, životní prostředí, hasiči, BP apod.), pouze kontrolují, zda jsou prováděny.
Rozsah a periodicita revizí musí být stanovena projektovou dokumentací. Další periodické revize pak revizním
orgánem (technikem) na základě výsledku posledního stavu revidovaného zařízení.
			
Ing. Vladislav T a u b r - technická komise SZS
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Nový zimní stadion ve Vlašimi
vají zcela jiné možnosti, a to výstavbě nového stánku v jiné
lokalitě. „Tou lokalitou by mohlo být Na Lukách,“ prozradil
Jeništa. Právě o této variantě jednali vlašimští zastupitelé
a odsouhlasili zpracování studie, která by mohla poodhalit
další možnosti, případně dát zelenou výstavbě stadionu.
„Zdůrazňuji, že nic není rozhodnuto. Lidé totiž ve Vlašimi
už vykřikují, že se bude stavět nový zimák. Zatím jsme
ve fázi zadání studie, dáváme dohromady podklady, ať
již pozemkové, síťové a další. Uvidíme, co z toho vzejde,“
upozorňuje starosta.

Nový stadion bude slavnostně otevřen za přítomnosti Michala Rozsívala, který do Vlašimi
již podruhé přiveze Stanley Cup.
Neutěšený stav zimního stadionu v zámeckém parku bude
i nadále trápit nejen hokejisty místního Spartaku, jejich
příznivce, ale i bruslařskou veřejnost. Zastřešením haly a
části kabin před pěti roky se zdálo, že Vlašimští získají nádherný stánek s potřebnými parametry a zázemím. Jenže od
té doby uplynulo spousty vody, práce na „zimáku“ usnuly a
stadion chátrá.
Po ledové ploše, která už přesluhuje svou životnost, se v
zimě prohání meluzína a zázemí také nevyhovuje současným požadavkům. Na důstojnější prostředí si tak zatím
všichni musí nechat zajít chuť. „S provozovatelem stadionu, což je Spartak Vlašim, jsme v kontaktu. Mimo jiné
jsme jednali o bezplatném převodu. Na ten popud jsme
si nechali udělat analýzu nutných investičních nákladů
do stávajícího zimního stadionu. Závěr této analýzy mluví
jasně. Aby stadion odpovídal současným požadavkům, je třeba částky mezi čtyřiceti až padesáti miliony
korun. Největší sumu spolkne rekonstrukce ledové
plochy, další miliony si vyžádá výstavba nových šaten
a sociálního zařízení, stejně tak do uzavření bočních
stěn,“ říká vlašimský starosta Luděk Jeništa.
Vyvstává však otázka, zda investovat desítky milionů
do stávajícího stadionu ležícího v místě, které bude
vždy památkově chráněné, kde pokaždé vyvstane
problém se zajížděním autobusu ke stadionu. „Nikdy
zde nebude dostatek parkovacích míst, stadion leží
mezi dvěma toky a podloží je podmáčené,“ poukazuje
starosta na řadu negativních věcí, které spíše nahrá-
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Naděje, že by se ve Vlašimi přeci jen dočkali důstojného
stánku, tedy žije. Podle Jeništy však minimálně dva až tři
roky zůstane vše při starém. Všechno je o penězích a ty
nejprve město musí sehnat,“ mírní optimismus. Pokud by
radní ve Vlašimi k výstavbě nového zimního stadionu nakonec přikročili, řešení, co s tím stávajícím, by se určitě našlo. „Mohli by tam například přejít extraligoví hokejbalisté,
fungovat by tam mohly sporty jako florbal, on line hokej a
další, tenisem počínaje a kolektivními hry konče. Stadion
by mohl fungovat i třeba jako společenská lokalita, kde by
se pořádaly koncerty,“ dodal Luděk Jeništa.
V červenci 2013 bude otevřen nový zimní stadion. Výstavba nového stadionu přinesla nejenom podstatně komplexnější zázemí pro hokej, ale především přiměřeně odpovídající prostředí pro bruslící veřejnost a školní mládež.
Řešené území má plochu cca 5 330 m2 s tím, že samotný
zimní stadion má zastavěnou plochu cca 3 363 m2 a půdorysné rozměry 64,9 x 55,6 m. Stavba je provozně rozdělena
na dvě části – uměle chlazenou ledovou plochu zastřešenou ocelovou konstrukcí a provozní trakt, konstruovaný
a zastřešený betonovou konstrukcí. Tribuny navazující
na dvoupodlažní zázemí haly jsou umístěny do traktu na
jedné podélné straně haly. Součástí tohoto traktu jsou veškeré další provozní celky objektu – v 1. NP recepce, šatny
a přilehlé skladové a úklidové prostory, občerstvení a WC
pro bruslící veřejnost. Ve 2. NP vstupní prostory pro diváky
a WC, občerstvení, kanceláře, posilovna. V koncové poloze
je dvoupodlažní technologické celek – strojovna chlazení,
rolba, strojovna VZT a vytápění.

Z historie výstavby ZS ve Vlašimi
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Prohlídky a revize tlakových
nádob u chladicích zařízení
Pod názvem chladicí zařízení se velmi často myslí pouze
klasické chladicí nebo mrazicí zařízení. Pod tento široký
pojem lze však zahrnout i klimatizační zařízení a nově i tepelná čerpadla.

1. Úvod

Ve všech třech výše vyjmenovaných případech se v podstatě jedná o funkčně stejná zařízení, která pracují na stejném fyzikálním principu, ale slouží k jinému účelu.
Tato skutečnost vede k tomu, že se revizní technici soustřeďují pouze na velká chladicí zařízení v průmyslu a
ostatním zařízením nevěnují pozornost. V mnoha případech, kdy revizní technici nemají zkušenosti z jiných revizí
tlakových nádob v chemickém průmyslu, je snad i lepší, že
se chladicím zařízením nevěnují. Mnozí totiž při těchto revizích překračují své oprávnění a je možno říci, že mnohdy
porušují i platné zákony a vyhlášky a ohrožují zdraví své i
svého okolí.
Tento článek si klade za cíl jednoduchým a srozumitelným
způsobem poukázat na odlišnosti, kterými se chladicí a
klimatizační zařízení odlišují od běžných vzdušníků, kotlů
a podobných zařízení.

2. Chladiva

Každé chladicí zařízení potřebuje pro svou činnost látku,
která má tu fyzikální vlastnost, že při změně tlaku a teploty
mění své skupenství z kapaliny na plyn a obráceně. Takovou látku potom můžeme použít jako náplň - chladivo - do
chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.
Historickým vývojem se ustálilo několik desítek látek,
které mají v technicky přijatelném tlakovém a teplotním
rozmezí výše popsané vlastnosti. Některé z těchto látek se
běžně vyskytují i v přírodě, jiné jsou synteticky připravené.
Jako chladiva lze tedy použít vodu, vzduch, oxid siřičitý,
oxid uhličitý, čpavek, metan, propan, butan, propylen,
etylen a mnoho dalších, synteticky vyrobených látek,
které jsou známé jako freony. První tři jmenované látky se v běžné technické praxi nevyskytují a nemá tedy
smysl se jimi zabývat. Se všemi ostatními látkami se
můžete v denní praxi setkat. Je ale pravdou, že přírodní
uhlovodíky, jako jsou metan, propan, butan, propylen
a etylen, se používají jako chladiva pouze v chemickém
průmyslu. Pokud neprovádíte revize v této oblasti, v běžné praxi na ně nenarazíte. U těchto chladiv je potřebné si zapamatovat, že jsou vysoce hořlavá a výbušná.
Vlastnosti chladiv a bezpečnost práce.
Chladiva se v chladicím okruhu vyskytují v různých fyzikál-
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ních fázích. Z kompresoru odchází do kondenzátoru horký
plyn o tlaku 28-30 bar, jehož teplota může dosahovat 130170 °C. V kondenzátoru se ochladí na teplotu cca 30-40
°C a při vysokém tlaku zkapalní. Zkapalněné chladivo postupuje dále do sběrače, kde se shromažďuje. Ze sběrače
postupuje do škrtícího orgánu (expanzního ventilu), kde
dojde k poklesu tlaku a chladivo o nízkém tlaku je nastříknuto do výparníku. Ve výparníku se odpaří, ochladí okolí
výparníku a jako plyn je opět nasáto do kompresoru. Celý
cyklus se opakuje.
Z hlediska bezpečnosti práce je nebezpečná tzv. vysokotlaká strana, tj. od výtlaku kompresoru přes kondenzátor
a sběrač do výparníku. Vysoké teploty plynu na výtlaku
kompresoru nezpůsobují větší nebezpečí, protože i malé
dítě si sáhne na horká kamna pouze jednou a každý revizní technik byl jednou dítětem.
Výrazně větší nebezpečí se skrývá v části mezi kondenzátorem a výparníkem. Zejména se jedná o sběrač chladiva,
který je jako tlaková nádoba předmětem zájmu revizních
techniků. Chladivo ve sběrači je zkapalněný stlačený plyn,
který se při úniku do okolí (atmosférického tlaku) bouřlivě vypařuje za prudkého poklesu okolní teploty. Pokud
chladivo uniká ve větším množství, vytváří se bílá mlha, a
v této bílé mlze klesá teplota na hodnoty až -50°C. Pokud
tato mlha přijde do styku s pokožkou, způsobuje těžké
omrzliny, v případě stříknutí do očí způsobuje nevyléčitelné poškození očí. Proto je nutné se vždy přesvědčit, jaký
tlak je v daném místě chladicího zařízení.
Zkapalněný stlačený plyn se vyskytuje i u zařízení odstavených z provozu. Považuji za velice důležité upozornit
na skutečnost, že při revizích všech možných zásobníků
LPG hrozí zcela stejné nebezpečí jako u chladicích zařízení. Zkapalněné stlačené plyny, které jsou v nádobách,
jsou vlastně chladiva, která se používají na topení. Jejich
vlastnosti a chování jsou zcela identické jako u chladicího
zařízení.
Další nebezpečnou vlastností „freonů“ je skutečnost, že
jsou těžší než vzduch a při úniku se drží v kanálech, ve
sklepích a podobně.

3. Právní předpisy pro chladicí zařízení

Pro chladicí, klimatizační zařízení a tepelná čerpadla platí
mnoho právních předpisů a nařízení. Vyjmenujeme si zde
pouze ta nejdůležitější.
Nařízení 2037/2002 EK o látkách poškozujících ozónovou
vrstvu Země a na něj navazující Zákon na ochranu ovzduší“ 86/2002Sb. v platném znění vč. novelizací.
Týká se všech zařízení, která jako chladivo používají
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„freon“ R22 nebo chladiva- směsi, u nichž je jako jedna ze
složek použito chladivo R22. Tato chladiva - směsi - mají své
číselné i obchodní označení. Např. R401a = MP 39, R402A =
HP80, R409a = FX 56.
Chladivo R22 napadá ozónovou vrstvu Země.
Nařízení 842/2006 EK - Nařízení o F-plynech - český zákon
se v současnosti připravuje. Týká se všech zařízení, která
pracují s tzv. F-plyny (freony). Jedná se o chladiva R134a,
R404a, R407C, R410A, R507, R508 atd. Snahou tohoto nařízení a vznikajícího zákona, který v současné době připravuje Ministerstvo životního prostředí, je omezení úniků chladiv do atmosféry a snížení skleníkového efektu a atmosféře.
ČSN- EN 378 - část 1-6- tato evropská norma ve svých šesti částech popisuje, jak se má navrhovat chladicí zařízení,
technickou výstroj, pojistné ventily, provozní předpisy atd.
ČSN-EN 13 313 - (v současné době v revizi) - popisuje kvalifikační požadavky pro pracovníky obsluhující chladicí zařízení
Nařízení vlády 26/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, známé jako PED nařízení, které se týká komplexně problému vyhrazených tlakových zařízení. Nepovažuji za nutné
podrobně rozebírat toto nařízení ani navazující česká nařízení vlády. Znáte je všichni velmi dobře.

4. Revize tlakových nádob chladicích
zařízení

Pokud budete provádět revize tlakových nádob chladicích
či klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, musíte
kombinovat požadavky a předpisy pro tlakové nádoby s
předpisy a požadavky na chladicí zařízení a ochranu životního prostředí. Bohužel tyto zákonné předpisy si v některých případech odporují. Jeden právní předpis něco požaduje a druhý to striktně zakazuje.
Do působnosti revizního technika tlakových nádob spadají
u chladicího zařízení následující části:
•
sběrač kapaliny,
•
trubkový (kotlový) vodní kondenzátor,
•
trubkový (kotlový) výparník,
•
pojistné ventily, případně zařízení omezující tlak v                   
zařízení
•
různé druhy středotlakých, vyrovnávacích nádob a                  
podobně.
Můžeme vést odbornou diskusi, zda pravomoc revizního
technika končí u příruby uzavíracího ventilu na vstupu nebo
výstupu z tlakové nádoby, nebo zdali tento ventil již do ní
nespadá. Zcela jistě však do pravomoci revizního technika
tlakových nádob nespadají ostatní části chladicího okruhu,
jako jsou běžné typy filtrů, dehydrátorů, pomocných uzavíracích ventilů atd. Stejně tak kompresory, a to zejména
hermetické, které vypadají jako tlakové nádoby, předpisy
pro tlakové nádoby se však na ně nevztahují. Přesto je důležité upozornit, že všichni výrobci z provozních důvodů dimenzují plášť tohoto kompresoru pro tlakové poměry jako
běžnou tlakovou nádobu a povolené tlaky jsou uvedeny na
štítku kompresoru.
Největším problémem však jsou pojistné ventily nebo zařízení pro omezení tlaku v zařízení. Mnoho revizních techniků zkouší funkci pojistného ventilu stejně jako u vzduchu
- zvýšením tlaku a jeho odfouknutím. Neuvědomují si, že
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tímto způsobem porušují Zákon na ochranu ovzduší a také
budoucí zákon o F-plynech, neboť vypouští chladivo do atmosféry. Tento postup ekologické zákony přísně zakazují!
Navíc odfouknutí čpavku z chladicího zařízení může zcela
spolehlivě způsobit zdravotní problémy a katastrofu jak u
lidí, tak u zvířat v okolí.
Dalším problematickým bodem jsou zařízení, která odstaví
chladicí zařízení z chodu při stoupnutí tlaku nad dovolenou
mez. Nejznámější z nich jsou klasické presostaty, používané
u malých a středních zařízení. S tímto způsobem ochrany
se již velká část revizních techniků smířila, neboť tato úprava platila již za dob socialismu. Podle evropských norem
však musí být jako pojistné presostaty použity přístroje s
dvojitým měchem, aby v případě poruchy měchu nedošlo
k úniku chladiva do okolí a nebyla porušena bezpečnostní
funkce. Přestože tyto typy pojistných presostatů s dvojitým
měchem vyrábí všichni světoví výrobci, u nás se moc nepoužívají. Důvodem je cena, jelikož tyto bezpečnostní presostaty jsou dražší než klasické.
Druhým problematickým bodem je připojení presostatů ke
zdroji tlaku. Norma ČSN-EN 376 výslovně uvádí, že pojistné
presostaty musí být připojeny trubkou o minimálním vnitřním průměru 6 mm. Důvodem je možnost ucpání nečistotami z okruhu a případně olejovou zátkou. Přesto je převážná
většina presostatů připojena kapilárou o vnitřním průměru
1,2-1,8 mm v kovovém nebo plastovém provedení.
Velké nebezpečí se skrývá u nových zařízení, která pracují nebo budou pracovat s oxidem uhličitým. Tento je tzv.
„vysokotlaké“ chladivo, které může pracovat ve dvou oblastech. Podkritické, kde se vypařovací tlaky pohybují v
rozmezí 80-90 bar a kondenzační tlaky k rozmezí 120-130
bar, nebo nadkritické, okruh potom pracuje s vypařovacím
tlakem 120 -130 bar a s kondenzačním tlakem 180-190 bar.
Manipulace s takovým zařízením již vyžaduje speciální znalosti.
Velkým problémem v praxi je případná tlaková zkouška
sběrače nebo jiného aparátu. Prostory, ve kterých se nachází za provozu chladivo, nesmíte zkoušet vodou. Musíte
použít olej nebo jinou kapalinu. Důvodem je požadavek, že
chladicí okruh může mít pouze 12 ppm vlhkosti pro chladivo R22 a jeho směsi a 60-80 ppm pro ostatní chladiva.
Všichni známí výrobci aparátů pro chladicí zařízení zkoušejí
z tohoto důvodu dnes aparáty ve výrobě stlačeným vzduchem v bezpečnostních komorách.

5. Závěr

Účelem tohoto článku bylo ukázat základní odlišnosti tlakových revizí u chladicích či klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Za pomoci informací uvedených výše je
každý rozumně uvažující revizní technik schopen technicky
správně a bezpečně provádět revize tlakových nádob. Zejména u složitějších a větších zařízení nikdy neprovádějte
revize a kontroly sami a sami se zařízením nikdy nemanipulujte. Vždy si vyžádejte účast servisního mechanika který
zařízení zná a ví, kde může hrozit nebezpečí. Zároveň mějte
na paměti, že vaše osvědčení a oprávnění jsou platná pouze pro kontroly a revize tlakových nádob a pokud byste
prováděli revize chladicích zařízení nebo kontrolovali jejich
těsnost, přestupujete zákon.
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Technický den v Karlových Varech

Jak se v posledních letech stalo tradicí uspořádal VV SZS
výjezdní zasedání a následně Technický den tentokrát v KV
Aréně Karlovy Vary 11. prosince 2012.
Technickému dni předcházelo o den dříve zasedání
výkonného výboru na kterém byli mimo jiné kooptováni do
v.v. dva noví členové. Jsou to p. Vladimír Bejček z Rokycan a
Ladislav Čížek z Boskovic. Na programu zasedání byly změny
v práci v.v., plán činnosti na rok 2013 dle změn v obsazení
v.v. apod.
Přes nepříznivé povětrnostní podmínky se naplánovaného
technického dne zúčastnilo včetně členů v.v. 20 účastníků.
Nejvzdálenějšími účastníky byli 4 zástupci z košické STEEL
Arény na čele s p. Kanušťákem. Z ČR pak to byl vedoucí
TS Vyškov. Z toho je patrno, že když se chce člověk něco
dozvědět neodradí ho ani špatné počasí, které v dnešní době
není takovou překážkou pro dalekou cestu.
Akce byla zahájená besedou v zasedací místnosti Bazénového
centra, kde bylo také účastníkům podáno malé občerstvení.
Po besedě a zodpovězených dotazech následovala
prohlídka Bazénového centra a následně KV Arény.

na vybudování další haly tentokrát určené pro míčové
sporty, která by měla vyrůst v těsné blízkosti stávajících.
Nejnovější část, Bazénové centrum, bylo otevřeno v měsíci
říjnu a je stále ve zkušebním provozu. Proto se ještě stále
dolaďují řídící a kontrolní systémy technologie centra.
Hlavní bazén je nerezový, 25 m dlouhý se šesti plaveckými
drahami. Součástí bazénového centra je relaxační část s
vířivkami, saunou a parní lázeň. Do této části můžeme také
zařadit vnitřní, 50 m dlouhý tobogan, který lze projet také na
nafukovacích kolech. Všechny bazény centra jsou nerezové
kromě ochlazovacího bazénku u sauny. Největší vířivý bazén
s masážními tryskami je určen pro 16 návštěvníků. Pro
nejmenší je určen dětský bazén s vodním hříbkem. Sauna je
finského typu společná. Největší problémy jsou zatím s parní
lázní.

Všechny účastníky na úvod přivítal místopředseda a nový
sekretář VV SZS pan Kučera. Ve svém úvodním slově pronesl
několik kritických slov k malé účasti z řad členů sdružení a
jejich malé aktivitě při práci SZS. Nastínil plány činnosti pro
rok 2013 hlavně v oblasti školení a tématických zájezdů.
Následně se ujal slova ředitel provozu sportovního komplexu
Karlovy Vary pan Houdek.
Předně představil již vybudované části t. j. bazénové centrum,
víceúčelovou multifunkční halu a její tréninkovou halu pro
lední sporty. Následně jsme byli seznámeni se záměrem
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Úprava vody je prováděna plynným chlórem a
středotlakými UV lampami. Každý bazén má vlastní
úpravnu vody. Teplota vody v bazénech je 28 – 29 °C.
Zvláštností je hloubka vody ve velkém bazénu 2,8 m což
je přizpůsobeno pro přípravu aquabel. Tato hloubka
bazénu je náročnější na hlídání bezpečnosti plavců
a proto dozorující plavčíci musí mít vyšší kvalifikaci.
Kapacita koupajících je 220 osob. Pokladní systém používá
čipové návleky, které si mohou návštěvníci zobrazit na
terminálech umístěných v prostorách centra. Zobrazí jim to
čas pobytu, číslo skříňky apod.. Použití parní lázně je v ceně
vstupenky včetně tobogánu. Sauna
se platí zvlášť. Bazénové centrum nemá kotelnu a využívá
teplo z Arény vč. teplé vody. Vzduch se udržuje na teplotě
30 °C a vlhkost na 55 %.
Výstavba bazénového centra vyšla na 280 milionů Kč a
má být částečně financována z Evropských fondů pro
místní rozvoj. Sezonu mají naplánovanou do června 2013
a následně bude následovat provozní sanitární přestávka.
KV Aréna je tvořena dvěma ledovými plochami. Velká
hala změnila v průběhu uplynulé sezony rozměr z 60 x
30 na 60 x 28 m. Tuto změnu si vynutili hokejisté místní
Energie, kterým se po přechodu ze staré haly výsledkově
nedařilo. Druhá plocha, treninková, má rozměr 60 x 29 m.
Mezi halami je rozdíl také v chladícím roštu. V hlavní
hale je tvořen kovovými trubkami a v tréninkové hale
jsou trubky plastové. Rozvod v hlavní hale je středový
bez chlazených rohů. V tréninkové hale je rozvod na
krátké straně. V obou halách je osvětlení zářivkové
se svítidly od fi. Fagerhult. Maximální osvětlení má
hodnotu 1.500 Lx. Nad plochou hlavní haly je 440 zářivek.
Osvětlení v obou halách je možno využít v 7 režimech.
V hlavní hale jsou šatny pro muže, juniory a 3 šatny pro
hosty. V tréninkové hale jsou šatny pro dorost, všechna
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žákovská družstva a 4 šatny pro hosty. Je zde také malá
rozcvičovna.
Led v obou halách je upravován dvěma elektrickými
rolbami WM a to Junior 2070 a Evolution. Nevýhodou je
průchozí prostor mezi halami, kde se pohybují rolby a
sportovci. Další nevýhodou je najíždění a vysypávání roleb
do sněžné jámy kam musí najíždět prudkým obloukem.
Kapacita hlavní haly je 5.900 diváků, v tréninkové
hale prostory pro diváky nejsou. Prostor této haly lze
sledovat pouze z oken restaurace, která se nachází nad
šatnami. Část tribun hlavní haly je výsuvná a v hale je
také možnost promítání filmů, což však zatím vzhledem
k vysoké ceně promítací aparatury nebylo realizováno.
Strojovna chlazení je osazena třemi šroubovými
kompresory Grasso – RB 1A, SB 2A,RB 2A. Chlazení nepřímé
- 2.800 kg NH 3, chladící kapalina Coolstar. Pro klimatizaci je
použito na 200 kg freonu.
Kotelna spotřebuje denně od 2.000 m3 zemního plynu. Je
zde také osazena kogenerační jednotka TEDOM a tepelná
čerpadla. Hala je centrálně ovládána a hlídána z velínu,
kde mimo ostrahu haly pracují specialisté na ovládání
energetických a protipožárních zařízení.
Během prohlídky jsem navštívili také režijní pracoviště haly
z něhož je ovládáno osvětlení,zvuk a obraz v hale a kostka
umístěná nad plochou. V hale je při utkáních v provozu
6 kamer pohyblivých a 3 kamery stacionární. V režii je
analogový a digitální pult pro osvětlení a obraz, který je v
HD rozlišení. Pro práci v režii a s kamerami je potřeba 10
– 15 lidí obsluhy Ve vstupech do haly jsou umístěny vždy
tři turnikety pro návštěvníky s plným vstupným a jeden
turniket pro návštěvníky se zlevněnými vstupenkami.
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Tématický zájezd 2013
Jedním z prvních nabídek pro členy SZS v roce 2013 byl
tématický zájezd, který se uskutečnil ve dnech 22. – 26.
dubna 2013. Cílem letošního zájezdu byl náš severní
soused – Polsko. Přestože v Polsku jsme byli naposledy v
90. letech a zdejší ZS pro nás představují pole neorané
sešlo se nás pouze 12, kteří se zájezdu zúčastnili a chtěli se
seznámit s prací kolegů a také si vyměnit poznatky s
ostatními účastníky, jak je tomu při těchto akcí zvykem.
Vzhledem k malému počtu zúčastněných jsme nakonec
zvolili pro dopravu osobní auta. Musím také zmínit pomoc
p. Mazánka z fi. Silesia Ostrava, který nás po první dva dny
doprovázel a vedl. První zastávkou a místem srazu byl
Frýdek – Místek.

(Cieszyn )Těšín a Český Těšín.
Ve víceúčelové sportovní hale jsme byli přivítáni vedoucím haly p. Andrejem Kwientekem. Původní otevřená
umělá ledová plocha byla rekonstruována a zmodernizována v letech 2008 až 2009. Investice v celkové výši 33 mil.
zlotých byla poskytnuta z dotací města, Evropské unie a
Ministerstva sportu. Halu provozuje společnost MOSIR

Frýdek – Místek

Tvoří původní dvě města. Moravský Místek pocházející ze
13. století a slezský Frýdek prvně zmíněný ve 14. století. Ke
spojení obou míst došlo v roce 1943 a dnešní název se
užívá od roku 1955. Statutárním městem se stal Frýdek
– Místek 1.7.2005. Ve městech jsou opravená historická
jádra a zatímco na Zámeckém náměstí Frýdku můžeme
obdivovat renesanční fasády domů, jsou na náměstí
Svobody v Místku měšťanské domy s podloubími. Frýdecký zámek, dnes sídlo Muzea Beskyd, pochází z původního
gotického hradu, jehož původ je v první polovině
14. století.
Víceúčelová sportovní hala pro 6.000 diváků vznikla v 80.
letech minulého století. Původně honosná budova s
nápaditou architekturou odráží plně dobu svého vzniku.
Je na ní také vidět jak se zde projevil zub času a období
divoké privatizace, kdy nájemci chtěli pouze těžit a do
investic nic nedávat. Skutečnou záchranou pro tuto
stavbu se stalo vytvoření městského podniku SPORTPLEX,
který halu a další sportoviště provozuje. Bohužel jsme se
také dozvěděli,město chce halu zbourat a vybudovat
nové,moderní sportoviště s poloviční kapacitou. Halou
nás provázel vedoucí provozu.
Vedle haly existovala otevřená treninková plocha, která
dnes slouží pro hokejbal. Po skončení hokejové sezony
slouží plocha haly pro In – line hokej. První zastávkou na
polské území bylo pohraniční město Těšín.

což je obdoba našich městských sportovních podniků.
Náklady na provoz činí ročně 15 milionů Kč. Ztrátu ve výši
6,5 milionu hradí z poloviny město. Zbývající polovinu si
musí MOSIR vydělat. Bruslení pro děti stojí 3 zl.,pro
dospělé pak 5 zl.
Dnešní krytá hala má výbornou akustiku takže je využívána mimo sportovní činnost k účelům kulturním a společenským. V rámci zimních ledových sportů sloužila hala
pro pořádání mnohých polských mistrovských soutěží v
krasobruslení, curlingu a shoetracku. Pro kulturní akce v
zimním období se plocha zakrývá Ice kovertanem vyráběným v českém Jaroměři. Hala je hodně využívána pro
veřejné bruslení, krasobruslení a hokejové soutěže
mládeže. Dospělý hokej se hraje v Českém Těšíně. Bruslení
veřejnosti se na ploše střídá s diskotékami a maškarními
bály na ledě. V hale je málo šaten, počítá se s přestavbou,

Cieszyn ( Těšín )

Byl založen v roce 810 na řece Olši. Po rozpadu Rakousko
– Uherska se stalo území Těšínska sporným územím mezi
Polskem a Československem. Tehdy rozhodla velvyslanecká konference o rozdělení města na polskou a českou část.
Hranicí byla právě řeka Olše. Česku připadla průmyslová
část, ale ztratilo historické centrum. Po Mnichovu 1938
bylo město v říjnu obsazeno polskou armádou a česká
část připojena k Polsku. Po porážce Polska v září 1939 bylo
město připojeno k Německu. Poslední rozdělení pochází v
roce 1945, kdy bylo město opět rozděleno na polský

44.indd 18

12.7.2013 9:07:20

SDRUŽENÍ ZIMNÍCH STADIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE

19

ale musí uplynout doba 5 let vzhledem k investici z EU. Tato
doba uplyne koncem roku a hned začne přestavba šatnových prostor.
Chlazení je nepřímé, čpavek a glykol. 2 šroubové kompresory SABROE s výkonem 450 kW slouží i pro klimatizaci haly.
Zařízení pracuje se 70 kg čpavku v 1. stupni. Hala má
kapacitu hlediště pro 1.700 diváků z nichž je 840 míst k
sezení. Uprostřed hlediště je prosklený box pro VIP a
centrální dispečink pro řízení provozu v hale. Úprava ledu
se provádí elektrickou rolbou WM. Druhou zastávkou naší
cesty po Polsku bylo město TYCHY.

Tychy

O této malé rolnické vsi ležící při obchodní cestě z Osvětimi
do Mikolova je první písemná zmínka z roku 1467. V roce
1629 zde byl založen pivovar a pivo se zde také dodnes vaří.
Tím nastal v této lokalitě rozvoj řemesel a obchodu. Ještě
výrazněji se na významu města projevilo vybudování
železniční trati, která v roce 1870 spojila město s Katovicemi.
Statut města dostaly Tychy v roce 1950. Dnes má město na
120.000 obyvatel a slouží víceméně jako zázemí pro
rozvinuté průmyslové okolí.

pístové kompresory MYCOM s motory 132 kW. Zařízení je
finské výroby, chlazení nepřímé pracující s 15 kg čpavku.
Pro úpravu ledové plochy slouží dvě rolby ZAMBONI s
elektrickým a plynovým pohonem typu 552 – Švédsko.
Halu provozuje městská společnost MOSIR, která se stará
také o další 3 mobilní kluziště ve městě, sportovní halu,
fotbalový stadion, loděnici a kemp u blízkého jezera. Podnik
má na 130 zaměstnanců. V občasnosti dohlíží na stavbu
nového fotbalového stadionu za 120 mil. zlotých pro 15.000
diváků.
Místní hokejový klub GKS Tychy je několikanásobným
mistrem Polska v ledním hokeji na jehož činnosti se také
podílelo mnoho českých hokejistů a trenérů. Poslední z
nich je bývalý pardubický hokejista Šejba, který místní
družstvo trénuje. Letos skončili v extralize na 3. místě.

Zimní stadion byl vybudován v roce 1972. Zásadní a skutku
gruntovní přestavba proběhla v letech 20072008. Nově
vybudovaná ledová plocha má rozměr 29,5 x 60 m. Zabudovány byly nové mantinely,střídačky,trestná lavice (dodavatel
– Hokej Sport ). V hale je nové ozvučení, osvětlení a informační systém. Vzduch v hale je upravován a byl také
instalován systém protipožární ventilace. Přebudované
zázemí pro diváky a sportovce splňuje vysoké evropské
standarty. V zázemí haly byly vyměněny veškeré rozvody
vody, tepla a el. energie slabo i silnoproudé s použitím
nejmodernějších materiálů. Nově vybudována byla také VIP
zóna pro 37 hostí se sedadly vyvedenými klubových
barvách (zeleno-černo-červené ). Pro veřejné bruslení je
hojně využívána půjčovna bruslí. Hodinový pronájem ledu
stojí 900 zlotých. Premierovým podnikem po modernizaci
byla IX.Zimní olympiáda evropské mládeže nazvaná Slask
Beskydy 2009.
Strojovna chlazení a strojovna klimatizace se nachází mimo
halu a je tvořena kontejnery v nichž jsou dva 8 válcové
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Po skončení prohlídky jsme se ubytovali v hotelu Aréna,
který se nachází v samém sousedství zimního stadionu.

Krakov

Druhý den zájezdu – úterý – lze nazvat dnem turistickým,
protože nás čekali dvě nejvýznamnější polské památky –
město Krakov a solné doly ve Věličce. Po snídani jsme se
vydali po překvapivě velmi dobrých dálnicích do Krakova.
Zde nás u podzemních garáží u hradu čekal průvodce, který
nás provedl hradem a městem.
Bývalé hlavní město, leží v Malopolském vojvodství na řece
Visle mezi Sandoměřickou a Osvětimskou kotlinou. Tato
oblast byla osídlena již v dávnověku, ale první písemná
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zachránil Evropu před Turky, které porazil pře Vídní.

zpráva o městě pochází z roku 966, kdy jej navštívil arabský
cestovatel a obchodník z Cordóby. Ve svém spise se
zmiňuje o mocném centru zvaném Krakowa. V roce 1000
bylo ustaveno krakovské biskupství a za dalších 38 let se
město stalo centrem piastrovské říše. Tehdy také začala
výstavba dřevěného hradu Wawel. Roku 1241 bylo město a
hrad do základu vypáleno Tatary. Již za 16 let začala nová
výstavba při níž již bylo dřevo nahrazeno kamenem. Roku
1364 byla králem Kazimírem Velikým založena Krakovská
(dnes Jagelonská) universita. Význam města klesl kolem
roku 1600, kdy bylo hlavní město přeneseno do Varšavy.

V polovině 19. století byl hrad upravován Rakušany do
podoby tzv. fortové pevnosti. Tehdy byly zbořeny mnohé
historické objekty. V letech 1940-1944 bylo pro potřeby
nacistické okupační správy přestavěno celé jihozápadní
křídlo. Zde sídlil i protektor Frank. Z hradu jsme vyrazili po
tzv. Korunovační cestě do městského centra. Na hlavním
náměstí se nám ukázala tzv. Sukiennice (tržnice) pocházející
ze 16. století. Kdysi se zde prodávalo ovoce,zelenina a maso,
které dnes nahradily suvenýry, dřeváky, kožešinové výrobky
a jantarové šperky. Krakov leží na tzv. Jantarové stezce
vedoucí z Vídně až k Baltu. V prvním patře je umístěno
Národní muzeum polského výtvarného umění. Před tržnicí
stojí socha nejvýznamnějšího polského lyrickoepického básníka Adama Myckievicze obklopeného múzami. Vedle
tržnice stávala budova radnice, která musela být pro špatný
technický stav zbořena již v minulém století. Zůstala však
70 m vysoká Radniční věž, která se však odklání 55 cm od
svojí osy. Tuto odchylku způsobila údajně velká vichřice v
roce 1707.

Průvodce nás po všeobecném představení hradu a města
zavedl k jeskyni (Dračí jáma), kde podle pověsti sídlil drak,
který ohrožoval obyvatele města, kteří ho museli krmit. Vše
do doby než rytíře Kraka napadlo naplnit volskou kůži sírou
a solí. Když tuto atrapu drak sežral dostal velkou žízeň,
kterou zaháněl vodou z Visly tak dlouho až pukl. Dnes stojí
opodál jeskyně stylizovaný drak, který každých 10 minut
vypouští ohnivé poselství.
Následně jsme vstoupili do hradu, který stojí na vápencové
skále, ale je podstatně menší než pražské Hradčany. Centrum hradu představuje korunovační katedrála sv. Václava a
Stanislava. Zde bylo korunováno 37 polských králů mezi
nimi také náš Karel IV. Mnozí z nich jsou zde také pohřbeni.
Kromě králů jsou zde pohřbeni také významní polští literáti
(Mickiewicz, Slowacki),politici ( Jozef Pilsudski, Lech Kačinski) a významní měšťané a duchovenstvo. Uprostřed
katedrály je tzv. Oltář Otčiny, který tvoří mimo jiné stříbrná
hrobka sv. Stanislava, krakovského biskupa, kterého král
Boleslav II. zabil v roce 1079 přímo v chrámě. Hrobku má v
katedrále i sv. Jadviga z Anjou a král Jan II. Sobieski, který

Na náměstí je z červených cihel postavený gotický kostel
Panny Marie pocházející ze 16. století, kdy nahradil původní
románskou kapli. Kostel má dvě nestejně vysoké věže (80 a
69 m vysoké). Na věži troubí tzv. hejnal (strážce ) do všech
světových stran. Dle pověsti tak oznamoval útok Tatarů na
město a jeho troubení ukončil tatarský šíp a proto není vždy
melodie dokončena.
Z náměstí jsme vyšli 33,5 m vysokou Floriánskou branou,
kterou tvoří 3 věže propojené kurtinou. Na vnitřní straně
brány je umístěna socha sv. Floriána, která chrání město
před požáry. Po průchodu branou se před námi objevil
Barbakan – jedna z nejmohutnějších obraných pevností v
Evropě. Má v průměru pouze 24 m, ale zdi 3 m tlusté. Zdi
jsou prošpikovány 130 střílnami ve 4 řadách a vodní příkop
byl ještě širší, než příkop kolem města. Barbakan byl
vystavěn na konci XV. století v obavě před valašskotureckým
nájezdem.
Hradby a vodní příkop kolem města zanikly v minulém
století a místo nich jsou zde rozsáhlé parky. Prohlídka města
nás zavedla k nejstarší části krakovské university
– Collegium Maius. Pouze z vnitřního nádvoří jsme shlédli
prostory knihovny, auly a vedení university. Mohli jsme také
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obdivovat místní orloj, který je tvořen významnými postavami z dějin university. Je mezi nimi i Mikuláš Koperník, který
zde studoval kolem roku 1409. S průvodcem jsme se
rozloučili na Hlavním náměstí před nejstarším kostelem
založeným v 11. století – kostelem sv. Vojtěcha. Naše,téměř
tříhodinová, procházka skončila na parkovišti z něhož jsme
odjeli do Wieliczky.

21
s bohatou výzdobou byla velmi emotivní. V podzemí je i
restaurace a mnohé další prostory sloužící k uspořádání
kulturně společenských akcí.

Wieliczka

Je od Krakova vzdálena pouze 40 km a proslavily ji solná
naleziště. Zdejší sůl pochází z původního moře a její stáří je
cca 11 milionů let. Mnohem starší sůl pochází z jiného
polského naleziště a jeho stáří je odhadováno na 200
milionů let. Solné doly ve Wieliczce se rozkládají na ploše 6,3
km2 a v 9 úrovních dosahují hloubky 330 m. Podzemní
labyrint má na 300 km chodeb, které spojují na 3000 komor
různých velikostí s celkovou kubaturou 9 milionů m3.
Historie nalezišť se datuje od IX. století. Ve století XII. Zde
byla prosperující hornická a tržní osada, která byla koncem
XII. století povýšena na město. Tehdy zde také byl založen
kamenný hrad, sídlo správce župy a Horního úřadu.
V roce 1368 vydal král Kazimír III. – Veliký Horní zákon
upravující těžbu soli a současně zřídil sklady soli v Krakově a
Osvětimi. Příjmy ze soli tvořily až třetinu královských příjmů.
Do dolů jsme vstoupili s průvodkyní Eliškou po 400 schodech prostřední tzv. Mikolaskou jámou. Celá prohlídka
dlouhá 3,5 km trvala přes 2 hodiny a absolvovali jsme další
schody a to jak nahoru tak i dolů. Během prohlídky jsme
prošli několik podzemních kaplí, shlédli jsme způsoby těžby
a způsoby dopravy soli na povrch. V podzemí jsou mnohé
sály a sochy vytvořeny amatérskými umělci. Největší sál –
Kaple sv. Kingy – má rozměr 58 x 11 metrů a výšku 12 metrů.
Zde jsme vyslechli zajímavou sonátu, která v tomto prostředí

Využili jsme také léčebné účinky vzduchu v podzemí. Tuto
vlastnost využívá hlavně podzemní léčebný ústav, který léčí
nemoci horních cest dýchacích a nachází se v komoře
– Jezero Wassel. Sůl v dole je černá a bílou barvu získá
následně třetí krystalizací. Úterý jsme ukončili přesunem do
Krakova a ubytování v centru města v hotelu Abella Rooms.
Mnozí využili večerního času k procházce po městě a
posezení v restauraci. 3. den pobytu v Polsku jsme začali
přesunem do Katovic.

Katovice

Jsou městem s více jak 300.000 obyvatel. Celá průmyslová
aglomerace kolem města představuje oblast s 5 miliony
obyvatel. Těží se zde kvalitní černé uhlí a dominuje těžký
průmysl. Po prehistorickém osídlení zde od 6. století sídlili
Slované. Oblast byla ve XIV. století za vlády Jana Lucemburského součástí Českého království. Vlastní město vzniklo až v
roce 1865,kdy Rakušané spojily okolní osady pod jedno
velení. V současné době prochází město velkou přestavbou.
Staví se zde nové komunikace, přestavují se budovy v centru
a vytváří se nová kulturní, sportovní a obchodní centra. Naše
první kroky vedly do známé multifunkční haly Rondo.

Hala Rondo ( polsky Spodek ) Katovice je významná

multifunkční hala, která se pro všechny české hokejové
nadšence zapsala nesmazatelně v roce 1976, kdy zde náš
národní tým vybojoval tituly mistrů světa a Evropy. Byla to
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tehdy generace Holečka, Pospíšila, Martince, Nového atd. V
celém turnaji jsme tehdy ztratili pouze bod za remízu se
Švédskem v po posledním utkání turnaje. V hale jsme byli
uvítáni panem ředitelem z městského podniku MOSIR,
který se ve městě stará o 24 sportovních zařízení. Jsou to
např. dvě haly pro míčové sporty, 4 koupaliště, kemp a
loděnici, kryté a otevřené tenisové kurty, kluziště apod. Hala
Rondo byla vybudována v letech 1970 – 1971 a z venku
vypadá jako převrácený talíř. S přilehlými prostotami v nichž

obrazovky. Stála 3,5 milionů zlotých a je vyrobena v Polsku.
Hala je osvětlena 50 speciálními americkými svítidly se
stmíváním (žaluzie). Náklady na provoz činí 7 milionů
zlotých a jsou z poloviny hrazeny městem. V hale je každoročně pořádáno na 50 akcí. Většinou jsou to významné
kulturně společenské akce a výstavy. Pronájem těchto akcí
je smluvní, cena je progresivní a řídí sedle významu a
pořadatele akce. Vedle haly se v současné době staví velké
kongresové centrum jehož strojovna chlazení a vzduchotechniky bude sloužit i pro Rondo a nahradí tak stávající
provozy mobilní. Po prohlídce Ronda jsme zamířili do
obchodního centra.
Silesia City Center je jedno z největších obchodně společenských center v Polsku. Otevřeno bylo v listopadu 2005.
V centru je na 86.000 m2 obchodních ploch, 100.000 m2
obytných a odpočinkových ploch a na 60.000 ploch ostatních. V několika patrech je na 310 obchodů a množství

je treninková hala pro LH, treninková hala pro míčové
sporty, posilovna bazén s pohyblivým dnem to představuje
téměř 30.000 m2 užitkové plochy. Celková výměra představuje kolem 7 ha.
Všechny prostory jsou vzájemně propojené. Pod plochou
jsou skladové prostory s výtahy napojenými na hlavní
plochu haly. Původní pevná ledová plocha byla zrušena.
Pokud by bylo potřeba připravit ledovou plochu použijí
mobilní hliníkovou ledovou plochu a mobilní strojovnu.
Lední hokej se ve městě hraje na jiném místě s kapacitou
hlediště 2.500 diváků, což vyhovuje. Rondo má kapacitu
11.500 diváků. V tréninkové hale je kapacita cca 1.000

kaváren, barů a restaurací. Je zde také 13 kinosálů a pro
návštěvníky slouží dostatek parkovacích ploch nadzemních
a podzemních. V komplexu je 8 tématických náměstí
propojených 13 ulicemi, které plní funkci společenskou a
oddychovou. Uprostřed komplexu na tzv. Tropickém
náměstí je fontána tryskající do výše 18 metrů. Účastníci
zájezdu se shodli na konstatování, že obdobná centra jsou i
v našich velkých městech. V odpoledních hodinách jsme se
ubytovali na předměstí Katovic poblíž televizní věže v
hotelu Best Western. Někteří využili čas k prohlídce města a
posezení v restauraci. Čtvrteční program odstartovala
snídaně v hotelu po níž jsme odjeli do Rudy Slaskie na
Aquadrom.

diváků. V době naší návštěvy byl na ploše tréninkové haly
položen antukový tenisový kurt, který zůstává i v době
ledové plochy přikryt plachtou pod ledem. Je to prý levnější
než jej zlikvidoval a znovu vytvořit.
Uprostřed hlavní haly je zavěšená kruhová kostka o průměru 8 m a výšce 4 m. Plochu kostky lze rozdělit na 1 – 4
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Bylo vybudováno ohřívání podloží, které se zapíná automaticky. Jako izolační materiál bylo opět použito pěnosklo, které se osvědčilo na staré ploše. Byl vybudován nový rozvodný
kanál,ve kterém jde při zmenšení plochy uzavřít přebytečné
sekce. Ve strojovně byly vyměněny pouze některé armatury a rozšířen řídící program. Plocha byla osazena novými
mantinely a změnily se i střídačka a trestná lavice. Kovová
konstrukce mantinelů je nyní z hliníku. Vyměněny byly konstrukce výsuvných tribun, které byly výškově nově upraveny,
aby se zlepšil výhled pro diváky na nich sedících.

Aquadrom

je vodní království sloužící veřejnosti pro aktivní a pasivní
odpočinek. Je druhým největším aquaparkem v Polsku se
zaměřením na tři oblasti : sport, rekreaci, relaxaci. Areál má
kapacitu 1.300 návštěvníků, kterým po sportovní stránce
slouží 25 m bazén se čtyřmi závodními drahami a pohyblivým dnem. V relaxačním centru lze využít několik druhů
sauny a páry a také různé druhy masáží. Do rekreační zóny
lze zařadit velký tobogan se 14 m vysokou věží se sjezdovými 139 m dlouhými drahami. Po této relaxaci jsme v
odpoledních hodinách nastoupili zpáteční cestu domů. Den
jsme zakončili v ostravské ČEZ Aréně a ubytovali jsme se v
přilehlém hotelu Plus.

Objevily se však problémy s rovností betonu pod těmito tribunami. V celém hledišti byly vyměněny sedačky, které jsou
nyní dřevěné s čalouněním v modré barvě (TON Bystřice p./
Hostýnem). Na čtvrtém patře,kde jsou VIP lóže byly vyměněny prosklené venkovní stěny. Kovové profily nahradily
profily hliníkové a sklo nahradily vakuové výplně. Prohlídku
jsme zakončili diskusním večerem a večeří v blízké restauraci.
Po páteční snídani jsme již bez ostravských kolegů vyjeli
směrem na Boskovice.

Boskovice

Ostrava

je městem,které dostalo název od řeky Ostravice, která dělí
město na část slezkou a moravskou. Toto místo bylo osídleno již ve starší době kamenné. Při archeologických vykopávkách se zde našli důkazy, že již pravěcí lovci využívali pro
své ohně uhlí ze slojí vycházejících na povrch. První písemný
doklad o městě je z roku 1229 z dokumentů papeže Řehoře
IX. Statut města dostala osada roku 1279. Nesmazatelně se
do dějin města zapsal rok 1763, kdy bylo objeveno na území
města kamenné uhlí. To se začalo těžit až za dalších 24 let.
Ještě významnější událostí bylo roku 1828 založení železáren
ve vsi Vítkovice. Vybudováním Severní dráhy Ferdinandovy
se z Ostravy stalo nejvýznamnější průmyslové středisko
Rakousko Uherské monarchie.

11.000 město nacházející se na okraji Drahanské vysočiny v
severní části Moravského krasu. Tato lokalita byla osídlena
již v pravěku, což dokazují archeologické nálezy v místním
muzeu. V době slovanských hradišť bylo zde nejméně 5 slovanských osad, jejichž obyvatelstvo se živilo zemědělstvím.
Tento způsob obživy se zachoval až do začátku 20. století.
První písemná zpráva pochází z roku 1201. Ve 13. století zde
byl založen gotický hrad pod nímž vznikla trhová osada z níž
se stalo město koncem 18. století. Od poloviny 19. století
se zde rozvíjí kovoprůmysl, obuvnictví, výroba konfekce a
stavebního materiálu.
Na těchto aktivitách měli významný podíl židé, kteří měli ve
městě svou vlastní čtvrť se synagogou, které se dodnes zachovaly. Průvodcem po sportovním areálu Červená zahrada
se stal zdejší vedoucí sportovních zařízení p. Čížek. Ukázal
nám dvě fotbalová hřiště s přírodní a umělou trávou, zimní
stadion a koupaliště s vyhřívanou vodou. Do areálu patří také
ubytovna a tenisové kurty, které však provozují jiné subjekty.

ČEZ Aréna

Patří mezi největší multifunkční arény v ČR. Většina členů
SZS ji zná z našich dřívějších návštěv. To co se zde změnilo
za poslední 3 roky nám ukázali páni. Čada a Sýkora. V kostce
lze říci, že byla vybudována nová hrací plocha, kterou mohou
přestavět z rozměru 60 x 30 na rozměr 58 x 28 m. Stará hrací
plocha byla vybagrována až na podklad, který byl ve výborném stavu po 30 letech provozu.
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Cvičný poplach v Rosicích - únik čpavku
29.06.2007 si nacvičovali sbory profesionálních
a dobrovolných hasičů likvidaci případného
úniku čpavku na Zimním stadionu v Rosicích.
Pět jednotek profesionálních a dobrovolných
hasičů operační středisko HZS vyslalo k zásahu k
odstranění následků úniku čpavku ze strojovny
zimního stadionu v Rosicích na Brněnsku. Tentokrát se ale jednalo o taktické cvičení.
Čpavek podle scénáře cvičení začal unikat z
narušeného potrubí. Skupina školáků, která se
chystala bruslit, se před nebezpečným mrakem
čpavkových výparů stačila ukrýt v restauraci,
zraněni však byli dva strojníci. Na místo vyjely
jednotky profesionálních hasičů ze stanic v
Rosicích, v Lidické ulici v Brně a v Ivančicích, a
jednotky dobrovolných hasičů z Rosic a Zastávky. Kromě běžné techniky byl namísto nasazen

i speciální kontejner se zařízením pro zásahy při
chemických haváriích, protiplynový automobil
k doplňování dýchací techniky a mobilní dekontaminační stanoviště.
Hasiči pomocí pásky vymezili nebezpečnou
zónu, ke skrápění mraku čpavkových par nasadili vodní clonu, v přetlakových protichemických oblecích zachránili zraněné strojníky a
předali je přivolaným zdravotníkům. Vzhledem
k charakteru a rozsahu události se na místo
dostavili také představitelé Městského úřadu
v Rosicích a ke koordinaci záchranných prací
byl zřízen krizový štáb. Hasiči v ochranných
oblecích provizorně opravili závadu na rozvodu
čpavku a postarali se o dekontaminaci osob i
techniky. Průběh záchranných prací vyhodnotilo závěrečné jednání krizového štábu.

Letos došlo ke skutečnému úniku čpavku !
11.4.2013 v Rosicích unikal čpavek ze stadionu a tentokrát
se jednalo o skutečný únik čpavku z ledové plochy
Tři minuty po desáté hodině dopoledne přijalo
operační a informační středisko HZS JMK volání
na tísňovou linku. V areálu zimního stadionu v
Rosicích začal unikat čpavek.
Na místo vyjela jednotka HZS ze stanice Rosice,
která byla na místě do tří minut. Z Brna přijížděly posilové jednotky se speciální technikou ze
stanic Lidická a Líšeň.
Hasiči při průzkumu v dýchacích přístrojích na
místě zjistili, že čpavek uniká uvnitř haly stadionu z porušené technologie pod podlahou
v místě bývalé ledové plochy. V hale probíhala
rekonstrukce a pracovníci po zaznamenání úniku čpavku okamžitě uzavřeli technologie, aby
zabránili dalšímu úniku. Místo odkud čpavek
unikal kropili vodou z natažené hadice.
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Hasiči všech osm pracovníků okamžitě přiměli
opustit halu a pokračovali ve zkrápění místa
úniku. Žádný z osmi mužů nejevil známky zranění a nepožadoval ošetření záchrannou službou. Velitel zásahu je poučil o možných zdravotních komplikacích.
Koncentrace unikajícího čpavku několikanásobně překračovala zdraví ohrožující limity. Hasiči
se ujistili, že k dalšímu úniku nedochází a začali
místo odvětrávat. Pomocí přetlakových ventilátorů, které umístili ke vchodu do stadionu, vytláčeli nebezpečný plyn z areálu směrem mimo
zastavěnou obytnou zónu. V tom jim pomáhal i
směr větru.
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Na místo události přijela také
mobilní chemická laboratoř z
Tišnova, která opakovaně měřila
hodnoty odvětrávaného plynu
uvnitř haly a také v jejím okolí.
Policie ČR a městská policie z
Rosic uzavřely příjezd ke stadionu a další přístupové cesty a
chodníky ohraničili hasiči vymezovací páskou.
Během odvětrávání začali hasiči
jímat kontaminovanou vodu
z podlahy haly. Celkem bylo
zachyceno 400 litrů vody.
Příslušníci z mobilní laboratoře
průběžně monitorovali množství čpavku uvnitř i vně stadionu. Odvětrávání pokračovalo,
dokud nebyly naměřeny hodnoty neohrožující zdraví. To se
stalo dvacet minut před druhou
hodinou odpoledne.
Krátce po druhé hodině předal
velitel zásahu písemně místo
události provozovateli objektu a
jednotky se začaly vracet na své
základny.
por. Mgr. Jaroslav Mikoška,
tiskový mluvčí HZS JMK
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Zimní stadion v Domažlicích
je až do odvolání uzavřen
25. LEDNA 2013 Na zimním stadionu v Domažlicích bylo v
pátek rušno. Unikl tam totiž čpavek a stadion je pro veřejnost do odvolání uzavřen.
,,V pátek 25. ledna došlo při odolejování technologie, která
se provádí pravidelně každý měsíc v rámci údržby, k úniku čpavku. Dvěma pracovníkům se nepodařilo únik látky
zastavit. Jeden z nich se nadýchal výparů, ošetření ZZS však
odmítl,“ prozradila mluvčí hasičů Plzeňského kraje Pavla
Jakoubková.
Elektronická čidla zachytila únik čpavku a automaticky
spustila odsávání z místnosti. Odhaduje se, že celkově uniklo
160 kg čpavku. Část do ovzduší směrem od města a část
do záchytné jímky. Přestože nedošlo k žádnému ohrožení,
policie informovala okolní společnosti a nedaleké sídliště
o události a doporučila nevětrat. Hasiči v protichemických
oblecích vstoupili do technologické místnosti a pokusili se
uzavřít místo úniku čpavku. Pootvírali veškerá okna objektu
a pomocí přetlakové ventilace všechny prostory stadionu
odvětrali. Po zásahu v protichemických oblecích proběhla
dekontaminace.
Na místo přijeli chemici z CHL Třemošná. Měřili koncentrace
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uniklého čpavku v ovzduší, a když hasiči otevřeli záchytnou
jímku, nabrali vzorky vody a provedli její rozbor. Část čpavkové vody neutralizovali. Správci při předávání místa události
byl nařízen další postup – povolat na místo specializovanou
firmu, odčerpat záchytnou jímku s uniklou látkou a nechat jí
odborně zlikvidovat; provést opravu chladící technologie.
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Technický den 20.3.2013
České Budějovice

První akcí VV SZS v roce 2013 byl Technický den uspořádaný
na nejmladším ZS v ČR. Tak lze označit Hokejové centrum
Pouzar v Českých Budějovicích, které bylo otevřeno
začátkem tohoto roku. Kromě členů VV SZS se akce
zúčastnili zástupci ZS a také zástupci firem TEDOM a
Brenntag. Po úvodním slovu sekretáře Sdružení p. Kučery
jsme byli uvítáni zástupcem Hokejového centra, který je
vedoucím sportovního úseku. Ve svém úvodním slově mimo
jiné omluvil nepřítomnost majitele, p. Pouzara a vedoucího
haly,kteří museli odcestovat na důležité jednání mimo
Budějovice.

44.indd 27

Následně vystoupil zástupce fi. TEDOM z Třebíče, p. Krška.
Ve svém vystoupení představil presentoval 20 let výroby a
zkušeností s kogeneračními jednotkami GHP. Kogenerační
jednotky představují nejracionálnější využívání energie z
paliva, zemního plynu, blížícího se hodnotě 95 %. Vyrobené
teplo a el. energie slouží pro vlastní zařízení a lze jej
distribuovat pro další odběratele.
Nezbytným předpokladem je využití energie mimo
špičkové odběry a ukládání tepla do akumulačních
nádrží. Kogenerační jednotky jsou vysoce sofistikovaným
technologickým zařízením, kde dochází ke
spojení spalovacího motoru, generátoru,
soustavy tepelných výměníků a řídícího
systému. Pomocí adsorpčního chladiče
lze teplo využít i k výrobě chladu pro
technologické účely nebo klimatizaci.
Tehdy hovoříme o tzv. trigeneraci. TEDOM
vyrábí výkonové řady kogeneračních
jednotek pro zemní plyn označených jako :
Micro vyrobí 7–48 kW el. energie a
17–91 kW tep. energie
Cento 50 – 496 kW el. energie a 79 – 565
kW tep. energie
Quanto 400 – 2000 kW el. energie a
456 – 2155 kW tepelné energie
Zástupce fi. Brenntag, velkoobchodu s chemickými surovinami, ve svém vystoupení
seznámil přítomné s vlastnostmi inhibitorů
a nemrznoucích směsí používaných v sekundárních obvodech chlazení ZS. Zaměřil
se na jejich vlastnosti a nabídl možnosti
sledování a rozborů stavu používaných
látek v chladících systémech.
Po vystoupení firem si opět vzal slovo
zástupce Hokejového centra, který vylíčil
historii výstavby a plány do budoucna.
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Hokejové centrum bylo vybudováno zásluhou p. Jaroslava
Pouzdra a majitele developerské Firmy BETA 1 Development
p. Švece.
Projekt byl zpracován kanceláří Ing. arch. Martina Bukovského. Realizaci projektu měla na starosti českobudějovická firma
STRABAG.
Centrum stojí na pozemcích bývalých kasáren a jeho výstavba přišla na 170 milionů Kč.. Výstavba začala v říjnu 2011.
23.1.2012 byl za přítomnosti významných hostí ( předseda
VSLH, primátor Č.B. apod.) položen základní kámen. Již v
listopadu téhož roku byl ZS otevřen. Slavnostní zahájení bylo
uskutečněno 23.1.2013.
V areálu ještě zbývá dokončit tělocvičnu a hotelové pokoje,
což by mělo být hotovo do letošního června.
Domácím oddílem jsou v Hokejovém centru Budějovičtí Lvi.
Tento oddíl byl založen již v roce 2011 na základě náboru a začínal s 12 žáky. Dnes již existují 3 družstva ročníků 2006, 2007
a 2008. Další vznikne v letošním roce. Oddíl je zaměřen pouze
na mládežnické kategorie.
Majitel chtěl postavením tohoto centra usměrnit zájmy mládeže na sportovní vyžití a odradit je tak od nástrah dnešního
světa - alkoholu a drog.

Kromě domácích týmů využívají hokejovou arénu hobby
družstva a také veřejné bruslení. To je pořádáno 3 x týdně s
průměrnou návštěvou 140 bruslících. Hned proti Centru stojí
velké sídliště Máj.
Hala nemá téměř žádné divácké prostory kromě balkonu a
prosklené stěny restaurace. V přízemí je hokejový obchod.
Pronájmy obchodních, ubytovacích a stravovacích prostor
spolu s příjmy za pronájmy ledu budou tvořit většinu příjmů.
Pronájem 1 hod. ledové plochy včetně DPH přijde na 2.550,Kč. V letních měsících se počítá se soustředěním pro hokejové
kluby.
Provoz v letošním roce je naplánován do konce června.
Technické věci týkající se strojního zařízení představil náhodně přítomný spolupracovník fi. Ondráček p. Šlouf z Plzně. Ve
strojovně jsou umístěny dvě chladící jednotky s kompresory
BITZER pracující v automatickém režimu řízeném počítačem.
V zařízení je umístěno tepelné čerpadlo a používá se systém
tzv. ledobanky pro rovnoměrné využití energie a úspory.
Ledová plocha rozměru 58 x 28 m je osazena polypropylenovým roštem. Rozvodný kolektor je umístěn v 1/3 plochy a
je zabetonovaný. Odpadní teplo z chlazení je využíváno pro
rozpouštění ledové tříště, klimatizaci a topení. Vlhkost v hale
je upravována použitím adsorpční jednotky.
Mantinely, střídačky a trestné lavice jsou dílem
fi. Hokej-Sport Hradec Králové. Úpravu ledu provádí repasovaná rolba Olympia. Celý provoz ledu zajišťují 3 ledaři. Po těchto
informacích jsme byli pozváni na prohlídku haly včetně zázemí a ještě nedokončených prostor tělocvičny a hotelu. V hale
je 8 šaten s vlastním sociálním zařízením, šatna pro trenéry,
rozhodčí a první pomoc. Stěny v šatnách tvoří natřené cihlové
bloky. Šatny mají centrálně řízenou úpravu vzduchu. Pozornost všech zúčastněných upoutaly zvláště prostory za každou
šatnou, které slouží pro uložení a vysušení výzbroje. Prostory
šaten pak může vy-užívat více nájemců.
Po skončení akce ještě následovalo výjezdní zasedání VV SZS.
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GHP jednotka TEDOM vyhovuje podmínkám
v souladu
operačního programu EU

s přírodou

Zimní stadiony či chladírenské provozy, které doposud
využívají starší technologie postavené na bázi čpavku,
mohou zažádat přibližně od dubna do září 2013 o
dotace z fondů EU na rekonstrukci či realizaci
technologií vedoucích ke snížení spotřeby čpavku.

GHP jednotka TEDOM vyhovuje podmínkám
V rámci Operačního programu "Životní prostředí",
operačního programu
Omezování EU
průmyslového znečištění a snižování

environmentálních rizik, uvolnila Evropská unie ze
svých fondů prostředky určené na rekonstrukci nebo
nákup technologií pro omezení průmyslového
znečištění.
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bázi čpavku,
Instalace GHP jednotky TEDOM do chladírenských
podmínky
tohotonaoperačního
mohou
zažádat
přibližně
od
dubna
do
září
2013 o
programu splňuje, protože využívá typy chladiv, které jsou šetrné k životnímu prostředí
dotace zaplikace
fondů jednotky),
EU na arekonstrukci
či realizaci
(R407C, R507A, R134A - volitelné dle konkrétní
díky svým technickým
technologií
vedoucích
ke
snížení
spotřeby
čpavku.
parametrům tak GHP jednotka dokáže nahradit často zastaralé čpavkové kompresory.
V projekty
rámci Operačního
programu
"Životnívýdajů
prostředí",
V režimu de minimis je možno financovat
až do výše 90
% způsobilých
při
Omezování
průmyslového
znečištění
a
snižování
zachování maximální možné výše podpory 200 tis. EUR. Minimální výše uznatelných nákladů
uvolnila
Evropská
unie ze
je 0,5 mil. Kč. Způsobilými výdaji v environmentálních
tomto smyslu jsou rizik,
zejména
náklady
na aplikaci,
svých fondů
prostředky
určené na rekonstrukci
rekonstrukci a zavádění nejlepších dostupných
technologií
(BAT),ekologických
technologiínebo
a
nákup
technologií
pro
omezení
průmyslového
inovací.
znečištění.
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programu splňuje, protože využívá typy chladiv, které jsou šetrné k životnímu prostředí
(R407C, R507A, R134A - volitelné dle konkrétní aplikace jednotky), a díky svým technickým
parametrům tak GHP jednotka dokáže nahradit často zastaralé čpavkové kompresory.
V režimu de minimis je možno financovat projekty až do výše 90 % způsobilých výdajů při
zachování maximální možné výše podpory 200 tis. EUR. Minimální výše uznatelných nákladů
je 0,5 mil. Kč. Způsobilými výdaji v tomto smyslu jsou zejména náklady na aplikaci,
rekonstrukci a zavádění nejlepších dostupných technologií (BAT),ekologických technologií a
inovací.
Případné dotazy k operačnímu programu a možnostem instalace GHP jednotky TEDOM
můžete zasílat na e-mailovou adresu: ghp@tedom.com

TEDOM a.s., Výčapy 195, 674 01 Třebíč, tel.: +420 953 311 111, fax: +420 953 311 400
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Sdružení stadionů
v České republice
zajišťuje pro své členy

Poradenskou činnost při provozu zimního stadionu
poradenství v oblasti chlazení tvorbě a úpravě ledu
Dále zajišťujeme pravidelná školení strojníků, ledařů a rolbařů
Také připravujeme pro Vás, Tématické zájezdy se zaměřením
na zimní stadiony v Evropě a v zámoří min. jednou za rok
Pořádáme “Technické dny nové techniky“ kde se většinou
představuje nově postavený zimní stadion.

Vydáváme 2 x ročně pro naše členy Časopis, kde se seznámíte s nejnovější trendy
v oblasti pro provoz a údržbu zimních stadionů
Jsme ve spojení s význačnými firmami v oboru chlazení, které dodávají technologická
zařízení pro zimní stadiony a pro ostatní sportovní zařízení
Navštivte také naše webové stránky, tam najdete nejrůznější odkazy
související s provozem a činností zimních stadionů, databázi členů, různé články,
prezentace firem atd.

www.szs.cz
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