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Ako moderné zariadenia vedia praco-
vať s ľudskými emóciami, sa presvedčili 
aj v meste Žiar nad Hronom na Sloven-
sku. Dlhodobo nevyužívaný zimný šta-
dión prešiel kompletnou rekonštrukciou 
a mesto a jeho obyvatelia si tak môžu vy-
chutnať na domácej pôde tréningy hoke-
jových klubov, turnaje v ľadovom hokeji, 
ale aj verejné korčuľovanie. Spoločnosť 
GAMAalumínium, s.r.o. sa zapojila do jeho 
obnovy a zriadila nové osvetlenie, ktoré 
spája žiadúce zníženie energetických ná-
kladov s atraktívnym dizajnom inštalova-
ných svietidiel.

Zimný štadión v Žiari nad Hronom 
v novom svetle

Ing. František Čierťažský,
GAMAalumínium, s.r.o.

Spoločnosť GAMAalumínium, s.r.o., 
ponúka chladiče a ich opracovanie na ši-
rokej škále obrábacích strojov, zváranie 
zváracím robotom alebo metódou frik-
čného zvárania až ku konečnej povrcho-
vej úprave, anodizácii hliníka. V niekoľ-
kých posledných rokoch rozšírila svoju 
ponuku o výrobu LED svietidiel z ex-
trudovanej zliatiny hliníka s výborný-
mi vlastnosťami pri odvode tepla. Spo-
ločnosť sa hlavne zameriava na verejné 
osvetlenie, kde dosahuje výraznú úspo-
ru pri osvetlení ulíc, parkovísk, parkov, 
cyklistických trás a chodníkov či skla-
dovacích hál, hospodárskych objektov 
alebo športových hál.

Obr. 1. Zimný štadión v Žiari nad Hronom

Obr. 2. 
Pôvodné 
výbojkové 
svietidlá 
s príkonom 
400 W boli 
nahradené 
modernými 
LED svieti-
dlami GAMA 
HALL 1000

Obr. 3. Návrh osvetlenia – vizualizácia DIALux (scéna pre TV prenos)

Riešenie od GAMAalumínium

Pôvodné výbojkové svietidlá s prí-
konom 400 W boli nahradené moder-
nými LED svietidlami GAMA HALL 
1000, ktoré sú vyvinuté podľa najnovších 
trendov s dôrazom na spotrebu podľa 
najnovších smerníc EU, hospodár nosť, 
zdravotnú nezávadnosť a v konečnom 

dôsledku aj na estetické prevedenie 
osvetlenia ako celku. Svietidlá majú 
atraktívny a moderný dizajn a sú vyrá-
bané na Slovensku.

Výhodou svietidiel GAMA HALL 
1000 je enormný svetelný tok 21 260 lm 
pri príkone 150 W, odporúčaná náhrad-
ná teplota chromatickosti pre farebnú te-



17SVĚTLO 2019/5

světelnětechnická zařízení

levíziu Tcp je 4 000 K a vysoký všeobec-
ný index podania farieb Ra 84 zabezpe-
čí očakávaný svetelný komfort. Svietidlá 

niť ešte dodatočným nastavením svetel-
ných scén.

Na osvetlenie ľadovej plochy bolo po-
užitých 120 reflektorových LED svietidiel 
(pre požadovanú výšku umiestnenia). Sa-
mozrejmosťou je ochrana pred prachom 
či prúdom vody; svietidlá sú certifikova-
né na ochranu IP66 a IK08.

Prínosy pre klienta

Výmenou svietidiel sa prevádzkova-
teľovi zníži spotreba energie na osvetle-
nie o 65 %. Využitím a nastavením do-
datočnej DALI regulácie svietidiel môže 
investor ušetriť ďalších 15 až 20 % nákla-
dov na osvetlenie. Rovnomernosť osvet-
lenia zvýši vizuálny komfort, ktorý oce-
nia nie len hráči, ale aj samotní návštev-
níci hokejových zápasov.

Navrhnuté osvetlenie je vďaka DALI 
regulácii zárukou kvalitného osvetlenia 
ľadovej plochy aj pri mantineloch a spĺňa 
požiadavky normy pre osvetlenie športo-
vísk, ako aj najprísnejšie svetelné požia-
davky na TV prenosy.

Další informace na: 
www.gamaaluminium.sk

vďaka týmto vlastnostiam neodpútavajú 
pozornosť, ale zlepšujú vizuálnu pohodu 
a zážitok divákov, ktoré je možné umoc-
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Obr. 5. 
LED svietidlo 
GAMA HALL 
1000


