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1. ZIMNÍ STADIONY A OSTATNÍ LEDOVÉ PLOCHY
Definice hřiště
Utkání ledního hokeje musí
být sehráno na bílé ledové
ploše zvané HŘIŠTĚ.
Definice hrazení resp.
mantinely
Hřiště musí být obklopeno
dřevěnou nebo
umělohmotnou stěnou zvanou
HRAZENÍ, které musí být bílé
barvy.
Parametry hřiště pro lední
hokej
9 Rozměry hřiště
o maximální:
o minimální:
o pro mistrovství IIHF:
9 Rohy
9 Hrazení resp. mantinely

dlouhé 61m
široké 30m
dlouhé 56m
široké 26m
dlouhé 60-61m
široké 29-30m
musí být zaobleny v poloměru 7 až 8,5m
vysoké 1,20-1,22m (měřeno od povrchu ledu)
vysoké 1m
(pro rekreační bruslení)

Ledové plochy - zařazeny do kategorií
9 kryté zimní stadiony
o malé
s kapacitou do 2 000 míst k sezení (např. tréninkové haly)
o střední
s kapacitou od 2 000 do 6 000 míst k sezení
o arény
s kapacitou přes 6 000 míst k sezení a s multifunkčností objektu
9 částečně zastřešené ledové plochy např. ocelovou konstrukcí
9 venkovní otevřené ledové plochy
Ledové plochy – používané metody provedení
9 plocha se stabilním zabetonovaným potrubím
– tato klasická technologie se hodně používá u krytých zimních stadiónů, kde je
minimálně kolísající teplota okolí. Historicky se tato technologie používala i u venkovních
ploch, ale z důvodu velkých teplotních změn, kdy dochází ke korozi betonu a jeho
rychlému poškození, se stále častěji od tohoto použití upouští. Rekonstrukce takovéto
plochy jsou finančně velice náročné a v případě poškození potrubí, je oprava nemožná a
je nutno přistoupit k celkové rekonstrukci a vybudování úplně nové betonové plochy.
9 ICEGRID - plocha ze speciálních plastových rastrů
bílé barvy se žebrovaným potrubím, lze použít též
pro mobilní využití
– vhodná pro vnitřní i pro venkovní použití na jakémkoliv
zpevněném povrchu. Ze žebrovaných rastrů lze vytvořit
stabilní i mobilní ledovou plochu jakéhokoliv
nepravidelného tvaru. V případě poškození podkladu, lze
poklad vyrovnat a plochu znovu aplikovat.
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Plocha pro celoroční
bruslení

Led cca. 3 cm
Rozvodné a sběrné potrubí
ICEGRID (rozvodný rastr)
Izolace
Terén

ICEGRID bez zpevnění

Zpevněná umělá
plocha

Led cca 3 cm
Křemičitý písek zpevněný epoxidem
Rozvodné a sběrné potrubí
ICEGRID (rozvodný rastr)
Asfalt resp. zpevněný povrch
Izolace
Terén

ICEGRID zpevněný
křemičitý písek zpevněný
epoxidem

Plocha s umělým
trávníkem

Led cca. 3 cm
Umělý trávník
Křemičitý písek
Rozvodné a sběrné potrubí
ICEGRID (rozvodný rastr)
Asfalt resp. zpevněný povrch
Izolace
Terén

ICEGRID zpevněný
s umělým trávníkem
zasypaný křemičitý písek
s umělým trávníkem

9 plocha z EPDM (gumové pásy bílé nebo černé), tzv. technologie
mobilní
– vhodná pro vnitřní i pro venkovní použití na jakémkoliv zpevněném
povrchu.Po zimní sezoně se EPDM smotá a plocha se využije pro
původní účely. V případě mechanického poškození
vlastní rozvodné plochy resp. pásů v EPDM, lze
v místech poškození tyto pásy opravit. Životnost
plochy řádově překračuje životnost betonové desky
s instalovaným potrubím a je minimálně 30 let.
Moderní EPDM s bílým povrchem oproti černé barvě
vykazuje lepší hodnoty odrazu a absorpce přímého
slunečního záření, což v praxi při venkovním použití
znamená nižší energetické náklady na chlazení a
minimálně o 1 měsíc delší možnost využití ledové
plochy v roce.

Led cca. 3 cm
EPDM bílé (rozvodné potrubí)
Netkaná textilie
Asfalt resp. zpevněný povrch
Izolace
Terén

Plocha pro sezónní
bruslení
EPDM bílé barvy

Led cca. 3 cm
Umělý trávník
Netkaná textilie
EPDM bílé (rozvodné potrubí)
Netkaná textilie
Asfalt resp. zpevněný povrch
Izolace
Terén

Plocha s umělým
trávníkem
EPDM bílé barvy
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Ledové plochy – používané systémy chlazení
9 přímé chlazení (amoniak/ amoniak)
používá v primárním i v sekundárním okruhu amoniak resp. čpavek. I když tento typ chlazení
je účinnější než nepřímé chlazení, tak havárie způsobené únikem čpavku mají značné
ekologické následky a jsou zdraví osob nebezpečné. Z toho důvodu se stále častěji používá
nepřímého chlazení.
9 nepřímé chlazení
(freon, amoniak/ teplonosné médium)
používá v primárním okruhu čpavek (v malém množství) nebo freon a v sekundárním okruhu
teplonosné médium na bázi glykol/voda nebo bezglykolové médium na bázi organických solí
(např. Pekasol). Tento typ chlazení je pro zdraví osob bezpečný a ekologický.
Strojovna chlazení
Rozvod chladícího média v ploše zajišťuje strojovna chlazení a rozdělovací a sběrného
potrubí. Strojovny chlazení je možno realizovat vnitřní nebo venkovní v kontejnerovém
provedení. Pro venkovní provedení je výkon volen pro vytvoření kvalitního ledu do venkovní
teploty až +15°C na slunci nebo při zastřešení plochy až +25°C.

2. REKONSTRUKCE ZIMNÍCH STADIONŮ
S ohledem na typ ledové plochy a její uvažované využití je třeba řešit problematiku
stavebního řešení v kontextu s vhodným návrhem technologie. Před zahájením projekčních
prací je třeba vyspecifikovat požadovanou dobu bruslení a případné využití plochy v letních
obdobích. Nové technologie již umožňují využití plochy mimo sezonu i pro míčové hry, apod.
Předmětem rekonstrukcí bývají převážně následující části:
Stavební část
9 nedostatečné hygienické požadavky zázemí
9 obvodový plášť – netěsnost, vysoký únik tepla resp. chladu a neexistující zateplení
9 neexistující klimatizace a vzduchotechnika
Technologická část
9 komponenty strojovny chlazení - životnost jednotlivých komponentů je omezená a
rekonstrukce řeší výměnu či repasi těchto komponentů
9 přechod na jiný systém teplonosného média - převážně výměna přímého chlazení za
nepřímé
9 ledová plocha - popraskání či nerovnost ledové plochy. Některé moderní technologie
umožňují rekonstrukci vlastní ledové plochy bez razantních zásahů do původní betonové
desky. Pro tyto typy rekonstrukcí je nejvhodnější technologie ECEGRID či EPDM, které
lze položit na původní plochu.

3. MOBILNÍ KLUZIŠTĚ RESP. LEDOVÉ PLOCHY
U ledových ploch pro rekreační bruslení není nutné přesně ctít parametry a požadavky
ledových ploch pro vrcholový sport. Rozměry lze přizpůsobit požadavkům okolí popř.
požadavkům investora. Z provozních důvodů by takového plochy měli ctím minimální
hygienické požadavky na zázemí. Tyto požadavky nejsou přesně definované, nýbrž jsou
odvislé od požadavků stavebního úřadu popř. požadavků provozovatele.
Mobilní kluziště (EPDM popř. ICEGRID) – nabízí rodinné bruslení na čerstvém vzduchu a
řeší problém nedostatku ledových ploch k bruslení pro veřejnost v zimním období. Kluziště
lze na základě použitých technologií vybudovat jakéhokoliv tvaru či velikosti a výhodou je i
snadné přemístění. Další nezanedbatelnou výhodou jsou nižší investiční náklady na jeho
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vybudování. Může být umístěno např. v domovních vnitroblocích, sportovních areálech,
v obchodních domech či na volných prostranstvích nebo v zimních obdobích nevyužitých
venkovních sportovních plochách. Pro vybudování kluziště lze použít kombinace různých
technologií, např. mobilní strojovna v kontejnerovém provedení nebo stabilní strojovna,
stabilní plocha nebo mobilní plocha. Moderní technologie pro ledovou plochu jako EPDM či
ICEGRID jsou vynikající pro výstavbu kluzišť mobilních i stabilních, a zároveň se jedná
technologie vhodné pro rekonstrukce ledových ploch stávajících zimních stadionů. Kvalita
ledu se nemění a je stejná jako u klasicky budovaných kluzišť.
Venkovní mobilní ledové plochy
se pravidla skládají z EPDM kontejnerů
ICEBOX, rozdělovacího a sběrného potrubí,
nádrže na teplonosné médium vč. provozních
náplní a mantinelů. Kontejnery ICEBOX jsou
speciální kontejnery pro snadnou demontáž,
montáž a uskladnění kluziště. Mohou být
otevřené
nebo
s pochůznou
plochou.
Rozdělovací a sběrné potrubí slouží jako
propojení mezi strojovnou chlazení a vlastní
plochou. Dodávají se ve dvoumetrových
segmentech, spojení je přírubové. Nádrže na
teplonosné médium jsou plastové nádrže na
uskladnění teplonosného média. Mantinely se
nejčastěji používají mobilní, s okopovou lištou a
pro zamražení přímo do ledu. Mohou být
různého tvaru i výšky. Součástí mantinelů
bývají vrátka pro vjezd rolby a dvířka pro vstup
na plochu.

Řez ledovou plochou

Stavební připravenost
9 Nezbytné požadavky
o rovná a zpevněná plocha, rovinatost ± 1 cm pro vlastní plochu,
o přípojka elektro, instalovaný příkon je závislý na velikosti plochy a na klimatických
podmínkách a požadavku na dobu bruslení
o přípojka vody s 1/2" nástavcem pro hadici na vytvoření ledu
9 Ostatní požadavky
o zázemí (pokladna, WC, prostory pro odkládání obuvi, lavičky, atd.)
o oplocení
o dostatečné osvětlení
Důvody proč používat moderní technologie EPDM
9 jedná se o moderní technologii používanou více než 30 let
9 je levnější a rychleji proveditelná
9 technologie plochy z EPDM překračuje ve venkovním provedení řádově životnost stabilní
betonové desky
9 možno ji umístit na jakoukoliv rovnou a zpevněnou plochu
9 v případě umístění na již existující zpevněnou plochu – nevyžaduje stavební povolení
9 má levnější náklady na opravy případných poškození a je vždy opravitelná
9 v případě aplikace nepřímého chlazení – není zdraví nebezpečná
9 nijak neomezuje letní využití dané plochy
9 snadno přemístitelná bez ztráty investice
9 při použití EPDM bílé barvy se snižují provozní náklady a zvyšuje se doba využití plochy
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4. FOTOGRAFIE REALIZOVANÝCH ZIMNÍCH STADIONŮ A KLUZIŠŤ

Beijing China

Eisdom Leipzig

Köthen –
zrekonstruovaná
tovární hala

Mega Ikea Moskva

Deutschlandhalle
Berlin
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Grimma –
rekonstrukce
tovární haly

Kvinesdal – bez
zastřešení

Messehalle Leipzig

1. Huttwill
2. Bienne

Víceúčelové hřiště:
1. Freital v létě –
tenisové kurty
2. Freital v zimě
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Mobilní kluziště ve
„ stanu“

Mobilní kluziště
v hale

Mobilní kluziště
v hale

Mobilní kluziště
Londýn

SÍDLO FIRMY:
Doležalova 4
616 00 BRNO

TELEFON:
MOBIL:
E-mail:
http:

+420 545 214 613
+420 777 936 404
info@kluziste.cz
www.kluziste.cz

9 / 14

IČ:

269 26 911

Registrace : KS Brno
odd.C, vložka 45804

Mobilní kluziště
Manchester

Mobilní kluziště
Brno

Mobilní kluziště
Norimberk

Mobilní kluziště
Workington

Mobilní kluziště
Turnov
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Mobilní kluziště
Cannes

1. Brühl
2. Bremen

Mobilní kluziště
Brno – Kraví Hora

Komerční využití:
25 let Audi Quattro

Letiště Mnichov
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NWZ nákupní
centrum

EON Hamburk –
největší mobilní
kluziště na světě

EON Hamburk

EON Hamburk
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TV a film
Film

ZDF

PRO 7

Ledové atrakce:
1. Ledový bar
2. Skluzavka

1. Danfoss –
ledová jeskyně
Expo 2000
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Ledová hora

HR TV vestibul

Ledový bar Zürich
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