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v minulom roku sa spol. TechnoAlpin podarilo dosiah-

nuť nový výrobný rekord: Po prvý raz v histórii spo-

ločnosti bolo vyrobených 7 000 snežných diel, z toho 

až 3 000 vrtuľových snežných diel bolo vyrobených 

v rámci jediného výrobného roka. Okrem efektívnych 

snežných diel je rozhodujúcou témou zasnežovania 

lyžiarskych stredísk spolu s optimalizovanými nákladmi 

aj manažment prípravy snehu. Vďaka riadiacim systé-

mom ATASSplus a Liberty umožňuje spol. TechnoAlpin 

presné a jednoduché riadenie zasnežovania.

Spol. TechnoAlpin neustále dokazuje svoje vedúce 

postavenie na trhu so zasnežovaním v oblasti inovácií: 

Ďalší vývoj nášho riadiaceho softvéru zaručuje spoľah-

livosť automatického zasnežovania, ako aj plánovania 

a manažmentu lyžiarskych stredísk. Novou aktuali-

záciou systému ATASSplus bol úplne prepracovaný 

manažment zjazdoviek v rámci mobilných zariadení, 

ktorý teraz umožňuje neobmedzené riadenie snež-

ných diel. Aj v oblasti tyčových snežných diel naše 

produkty neustále vyvíjame ďalej: Tyčové delá série 

V3 teraz sériovo disponujú rubínovou vložkou odolnou 

proti opotrebeniu, ktorá našim zákazníkom prináša 

množstvo výhod. V tomto vydaní sa o týchto nových 

technológiách dozviete viac. 

Zimné olympijské hry 2018 v Pchjongčchangu boli v 

roku 2018 pre spol. TechnoAlpin veľkým úspechom. 

80 % pretekov sa uskutočnilo na snehu vyrobenom 

zariadeniami TechnoAlpin. Aj po skončení olympijských 

hier bude spoločnosť naďalej zodpovedná za výrobu 

snehu na ďalších svetových podujatiach, o ktorých sa 

dozviete viac už v tomto vydaní. Napríklad na Univer-

ziáde v stredisku Sopka Krasnoyarsk (Rusko), na pre-

tekoch Valle di Casies (Taliansko) či na Majstrovstvách 

sveta v severskom lyžovaní v Seefelde (Rakúsko). 

Na svetovom trhu sme v uplynulom roku zrealizovali 

ďalšie zaujímavé projekty, ktoré vám bližšie predsta-

víme už na nasledujúcich stránkach. K nim patria, 

okrem iného, aj rozšírenia zariadení v Jahorine (Bosna 

a Hercegovina), Les Arcs a Châtel (Francúzsko), 

Hunter Mountain (Japonsko) alebo v Orsa Grönklitt 

(Švédsko). 

Tešíme sa, že vám toto vydanie časopisu snow experts 

môžeme prezentovať v novom dizajne! Vďaka novému 

stylingu budete môcť zaujímavé projekty spol. Techno-

Alpin a napínavé témy objavovať ešte príjemnejšie. 

Želáme vám veľa zábavy pri čítaní!

MILÍ ČITATELIA,
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ROCCARASO

www.roccaraso.net

Počas uplynulého dva a pol roka tu bolo do zasnežo-

vacích a prepravných zariadení investovaných 28 mil. 

eur. V roku 2017 sa spol. TechnoAlpin v stredisku 

Roccaraso podarilo rozsiahlo rozšíriť zasnežovacie 

zariadenia. 4 vodné nádrže s celkovým objemom 205 

000 m³ zásobujú celkovo sedem strojovní v troch 

oblastiach. Tým zasnežovacie zariadenie na výrobu 

vysokokvalitného snehu boduje prečerpávacím výko-

nom v objeme 639 l/s. Celkovo disponuje Roccaraso 

takmer 800 šachtami, ktoré sú vybavené pozoru-

hodným počtom snežných diel najnovšej generácie 

spol. TechnoAlpin. Na zjazdovkách sa o optimálnu 

kvalitu snehu stará viac ako 600 tyčových snežných 

diel a 20 vrtuľových snežných diel. Celé zariadenie je 

pritom ovládané riadiacim systémom Liberty. Až 165 

inštalovaných meteo staníc dodáva softvéru aktuálne 

meteorologické údaje a umožňuje časovo flexibilné a 

automatické prispôsobenie meniacim sa poveternost-

ným podmienkam. 

Stredisko Roccaraso zahŕňa komplexy 

Aremogna, Pizzalto a Monte Pratello. 

Toto rodinné lyžiarske stredisko ponúka 

množstvo aktivít aj v okolí zjazdoviek a 

presviedča modernou a efektívnou tech-

nológiou. Spolupráca so spol. TechnoAlpin 

lyžiarskemu stredisku prináša optimálnu 

kvalitu snehu a zvýšenú záruku dobrých 

snehových podmienok. 

TALIANSKO
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www.valcasies.com

Spol. TechnoAlpin je veľmi hrdá na to, že na prete-

koch Gsieser Tal Lauf už po toľko rokov zabezpečuje 

spoľahlivé a optimálne snehové podmienky. Doteraz sa 

o sneh na 42 km dlhej trati starali štyri najvýkonnejšie 

vrtuľové snežné delá TF10. V roku 2017 boli dokúpené 

ďalšie dva stroje TF10, ktoré posilnili výrobu snehu 

na toto veľké podujatie. Sneh sa vyrába väčšinou 

už v novembri, skladuje sa v skladoch a potom sa v 

decembri a januári dodáva na prípravu zjazdoviek. O 

optimálne zásobovanie vodou sa starajú tri mobilné 

čerpadlové stanice. Každá z týchto mobilných staníc 

je vykurovaná a disponuje automatickým vyprázdňo-

vaním, aj spätným filtrom. Najnovšia jednotka bola 

dodaná v roku 2017 a dodatočne obsahuje ešte dva 

plnoautomatické regulačné ventily tlaku Hydromat W3 

a kontrolnú jednotku pre plnoautomatickú prevádzku. 

Mobilné čerpadlové stanice zásobujú vždy dve vrtuľové 

snežné delá a vďaka uzavretému olejovému okruhu 

zaručujú vysokú mieru šetrnosti k životnému prostre-

diu. Vďaka rozšíreniu z roku 2017 je teraz možné sneh 

vyrábať v ešte kratšom čase, a tak optimálne využívať 

poveternostné podmienky. 

Už po 35. raz sa v roku 2018 uskutočnilo jedno z najväčších bežkárskych podujatí severné-

ho Talianska: Pretek Gsieser Tal Lauf privítal v roku 2018 viac ako 2 200 atlétov a atlétok z 

celkovo 37 krajín sveta. Od prvého ročníka konajúceho sa v roku 1984 toto podujatie ešte 

nikdy nebolo zrušené. Vďačiť za to môže predovšetkým perfektným snehovým podmienkam 

zabezpečeným snežnými delami spol. TechnoAlpin. 

SPOĽAHLIVÁ ZÁRUKA DOBRÝCH SNEHOVÝCH 
PODMIENOK V DĹŽKE 42 KILOMETROV

PRETEKY 
GSIESERTAL-LAUF

PROJEKT V SKRATKE
GSIESERTAL

 2 snežné delá TF10

 1 mobilná čerpadlová stanica so

spätným filtrom, 2 ventily Hydromat W3 a 

automatická kontrolná jednotka
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MARCO
ZANLUCCHI

SNOW EXPERT

Oddelenie štandardného inžinierstva je súčasťou od-

delenia R&D spol. TechnoAlpin a podporuje výskumný 

tím pri optimalizácii produktov. Ako vedúci tímu má 

Marco za úlohu vyhodnocovať zákazky a zadávať ich 

v závislosti od časových a personálnych zdrojov. Pre-

dovšetkým panuje snaha o modifikáciu komponentov 

strojov alebo zlepšenie prototypov. Hlavné zameranie 

spočíva v možných výrobných problémoch, optimali-

záciách produktov a znižovaní nákladov. V úzkej spo-

Spol. TechnoAlpin každoročne investuje 

cca šesť miliónov eur do výskumu nových 

zasnežovacích technológií a ďalšieho vývo-

ja existujúcich produktov. Od jesene 2017 

je vedúcim tímu štandardného inžinierstva 

vrtuľových snežných diel v Bolzane Marco 

Zanlucchi z Tridentu. Ako nadšený zimný 

športovec ho teší, že môže pracovať pre 

spoločnosť, ktorá má takú vášeň pre sneh.  

lupráci s oddelením nákupu sa pritom niekedy hľadajú 

aj kvalitatívne alternatívy. Oddelenie štandardného 

inžinierstva tiež na individuálnu žiadosť zákazníkov vy-

hodnocuje aj realizovateľnosť modifikácií. Pritom sa na 

základe špeciálnych požiadaviek kontrolujú a overujú 

špeciálne alternatívy štandardných komponentov. To 

často predstavuje značnú výzvu: „Je pre mňa dôležité, 

aby sme uspokojili potreby našich zákazníkov, ale 

zároveň musíme dbať nato, aby neboli divízie výroby a 

nákupu našou prácou spomalené.“ Vďaka testovaniu 

strojov aj priamo v teréne Marco získal iný prístup k 

ďalšiemu vývoju komponentov. Chápanie funkčného 

princípu snežných diel vytvára optimálny východiskový 

bod alternatívnych postupov riešení. 
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MARCO
ZANLUCCHI

VALLE
NEVADO

ČILE

ČILE

www.vallenevado.com

Časť vody zásobovacej nádrže v stredisku Valle Nevado 

sa používa tak na zasnežovanie, ako aj na zásobovanie 

pitnou vodou. Spol. TechnoAlpin buduje novú líniu 

potrubia medzi touto zásobovacou nádržou a čistič-

kou odpadových vôd pre pitnú vodu. 600 m úsek sa 

nachádza na konci potrubia a pokladá sa pomocou 

potrubí ALPINAL z tvárnej liatiny. V budúcnosti sa 

táto línia ďalej rozšíri ,keď sa vzájomne prepoja dve 

zásobovacie nádrže. Po ukončení bude mať celkovú 

dĺžku cca dva kilometre. Nová línia sa napája na exis-

tujúce zásobovanie vodou lyžiarskeho strediska. Spol. 

TechnoAlpin v tomto úseku inštaluje viacero hydrantov, 

ktoré bude možné použiť nielen na zásobovanie pitnou 

vodou, ale aj na zasnežovanie. Týmto napojením bude 

v budúcnosti možné pomocou tej istej potrubnej línie 

zásobovať vodou na zasnežovanie ten najdôležitejší 

lyžiarsky svah, a to od údolnej až po horskú stanicu. 

Aj na ďalšej zjazdovke lyžiarskeho strediska buduje 

spol. TechnoAlpin elektrické vedenia a prívod vody v 

nadmorskej výške 800 m. Túto zjazdovku doteraz ne-

bolo možné zasnežovať, no už čoskoro bude vybavená 

šiestimi novými hydrantami, ktoré umožnia pripojenie 

snežných diel. 

Valle Nevado je svojou plochou 900 

hektárov jedným z najväčších ly-

žiarskych stredísk južnej pologule. 

V nadmorskej výške 3 000 metrov 

ponúka toto lyžiarske stredisko ne-

spočetné možnosti zimných športov. 

V roku 2016 tu spol. TechnoAlpin 

zriadila plnoautomatizované zasnežo-

vacie zariadenie, vôbec prvé v celom 

Čile. V roku 2018 začína ďalšia fáza 

výstavby.  
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BOSNA A HERCEGOVINA

ROZSIAHLY PROJEKT 
S VÝZNAMNOU
ROZŠIRUJÚCOU
VÝSTAVBOU 

OLYMPIC CENTER
JAHORINA
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www.oc-jahorina.com

BOSNA A HERCEGOVINA

Na zimnú sezónu lyžiarske stredisko rozsiahlo rozširuje 

svoje zasnežovacie zariadenie, okrem iného o vodnú 

nádrž vrátane systému prevzdušnenia nádrže, ktorá 

má objem 75 000 m³ vody. Navyše sa inštaluje 25 no-

vých vrtuľových snežných diel a 40 tyčových snežných 

diel rôznych typov: Okrem vysoko moderných TR8 tu 

budú použité aj vrtuľové snežné delá T40 a výkonné 

TF10. Tieto zasnežovacie zariadenia zabezpečujú v 

oblasti šesťmiestnych sedačkových lanoviek Ogorjelica 

I a Poljice výrobu snehu na zjazdovkách v dĺžke 6,5 

km. V novej strojovni sa budú používať dva vysoko-

výkonné kompresory a dve vysokotlakové čerpadlá 

s výkonom celkovo 100 l/s. Dodatočne podporuje 

zásobovanie vodou aj mobilná čerpadlová stanica. Na 

riadenie zasnežovacích zariadení bude nainštalovaný 

softvér ATASSplus. V rámci projektu je spol. Techno-

Alpin zodpovedná aj za realizáciu prípravy a značenia 

zjazdoviek. 

 1 mobilné snežné delo TR8

 5 mobilných snežných diel TF10 

 19 tyčových snežných diel T40 na 1,6 m veži

 7 tyčových snežných diel V3 s centrálnym 

zásobovaním vzduchom

 33 tyčových snežných diel V3ee

 6,5 km potrubného materiálu

 68 šácht 

PROJEKT V SKRATKE

OLYMPIC CENTER
JAHORINA

Olympijské centrum Jahorina sa nachádza v Bosne a Hercegovine, v Dinárskej horskej oblasti 

južne od Sarajeva. V roku 1984 bolo centrum miestom konania alpských pretekov žien počas 

Zimných olympijských hier a dnes disponuje viac ako 25 kilometrami zjazdoviek a jedenástimi 

lyžiarskymi prepravnými zariadeniami. Spol. TechnoAlpin vyhrala verejnú súťaž na projekt a od 

zimnej sezóny 2018/2019 zjazdovky zasnežuje pomocou moderných snežných diel. 
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INDOOR SNOW

Príjemné schladenie v snehu po návšteve 

sauny – s najvyššou mierou príjemných poci-

tov. To možno nájsť iba vo vybraných hoteloch: 

Prašný sneh po návšteve sauny, a to 365 dní 

v roku. V snehovej miestnosti Snowroom sa 

návštevník wellnessu môže schladiť v pokojnej 

zimnej atmosfére, a to celkom bez studeného 

šoku. O čo pri koncepte Snowroom ide a aké 

výhody ponúka sme sa rozprávali s Martinom 

Raiferom, manažérom divízie oddelenia inte-

riérového zasnežovania.

SNEŽNÁ SAUNA 
PRE HOTELOVÝCH 
HOSTÍ

Martin Raifer, Division Manager Indoor Snow
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INDOOR SNOWMAKING

INDOOR SNOWMAKING

O čo ide v projekte Snowroom? 
Snowroom predstavuje inovatívnu ponuku pre wellness 

zóny. Tradične sa návštevníci sauny schladzujú v kadi 

so studenou vodou alebo studenou sprchou, prípadne 

vôbec nie, pretože nechcú zažiť studený šok. My hos-

ťom vďaka konceptu Snowroom umožňujeme nový a 

veľmi príjemný spôsob zmeny z horúceho na studené, 

čo za blahodárne pre ľudský organizmus považoval už 

aj pán farár Kneipp. Miestnosť má konštantnú teplotu 

5 až 10 stupňov pod nulou a sneh navyše možno 

použiť na masírovanie pokožky.

Aké výhody ponúka hotelu 
Snowroom?
Snowroom definitívne upúta pohľady v každej wellness 

zóne. Vyzerá skvelo a je úžasným zážitkom pre hostí, 

zvlášť pre tých, ktorí často neprichádzajú do kon-

taktu so snehom. Naši zákazníci referujú, že vďaka 

Snowroomu zaznamenali vyššiu mieru rezervácií a že 

je spokojnosť návštevníkov sauny veľmi vysoká. Pritom 

pre koncept Snowroomu ponúkame rôzne dizajny: 

snežnú jaskyňu, zasnežený les alebo personalizovaný 

dizajn podľa požiadaviek zákazníka. 

Je zabudovanie Snowroomu 
komplikované?
Nie. Dodávame kompletne celý projekt. Začína to spo-

ločným plánovaním Snowroomu, štandardne veľkosti 

5 m² až 20 m² v závislosti od dostupného priestoru v 

rámci wellness zóny alebo exteriéru. Dodávame zaria-

denia na kľúč, spolu s inštaláciou celej miestnosti a jej 

techniky. Výhodou Snowroomu je to, že techniku nie je 

nutné inštalovať v bezprostrednej blízkosti Snowroomu. 

Podľa dostupných priestorových možností ju možno 

umiestniť do inej miestnosti, na iné poschodie alebo 

do exteriéru, a to až do vzdialenosti 50 m.

Ako toto zasnežovanie funguje?
Miestnosť je vybavená zasnežovacou dýzou. O neustá-

le chladenie sa stará centrálna zasnežovacia jednotka, 

ktorá zároveň riadi zasnežovanie. Výroba snehu sa 

uskutočňuje prevažne počas noci, aby bol v nasledu-

júci deň k dispozícii vždy čerstvý sneh. Sneh je veľmi 

mäkký a suchý, vďaka čomu je na pokožke mimoriad-

ne príjemný. 
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INFORMÁCIE O VÝROBKU

VÝROBA SNEHU V
KVALITE DRAHOKAMOV

RUBÍNOVÉ VLOŽKY

Zlepšovanie existujúcich výrobkov a vývoj nových riešení je základnou kľúčo-

vou oblasťou spol. TechnoAlpin. Iba vďaka tomu možno neustále optimalizovať 

zasnežovacie zariadenia. Najnovšia inovácia spol. TechnoAlpin sa ukrýva vnútri 

tyčových snežných diel typu V3 a V3ee: Technicky vyrobená rubínová vložka v 

nukleátoroch zabezpečuje správny objem vody v nukleátorovej zmesi vzduchu a 

vody, a tým tú najlepšiu kvalitu snehu po dlhé roky.
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INFORMÁCIE O VÝROBKU

VÝROBA SNEHU V
KVALITE DRAHOKAMOV

odolnosť proti opotrebeniu, a to aj v prípade agresívnej 

vody, napr. pri zákale ľadovca a vysokých prevádzko-

vých tlakoch. 

Tento revolučný nukleátor zaručuje optimálnu zmes 

vody a vzduchu a tyčovým delám skupiny V3 umožňuje 

výrobu trvalo najlepšej kvality snehu po mnohé roky: 

Rubínové vložky s malým opotrebením výrazne znižujú 

potrebu výmeny nukleátorov. 

Tyčové snežné delá série V3 bodujú svojou energe-

tickou účinnosťou a vyznačujú sa okrúhlou hlavou, 

ktorá má optimalizovaný pomer medzi vnútorným a 

vonkajším povrchom. Vďaka špeciálnemu systému tre-

cích rebier vnútri hlavy sa využíva energia vody a teplo 

vzniknuté trením sa prenáša z vnútorného povrchu 

hlavy na jej vonkajší povrch. V kombinácii s dýzami 

zapustenými v hlave zostáva táto bez ľadu aj v extrém-

nych poveternostných podmienkach. Tyčové delo V3ee 

sa navyše vyznačuje nízkou spotrebou vzduchu pri 

maximálnom výkone. 

Nové nukleátory s rubínovou vložkou sa už od roku 

2018 sériovo inštalujú do všetkých tyčových diel typov 

V3 a V3ee. Rovnako je možné si nové nukleátory 

objednať cez sklad náhradných dielov a použiť ich v 

tyčových modeloch skupiny V. 

Nukleátory snežných diel sú zodpovedné za výrobu 

zmesi vody a stlačeného vzduchu, ktorá svojou ex-

panziou v atmosfére dáva základ vzniku tzv. nukleidov, 

a teda tvorí podstatnú súčasť výroby snehu. Každý 

nukleátor pritom disponuje otvorom, cez ktorý sa do 

stlačeného vzduchu dodáva správne množstvo vody. 

Tento otvor bol teraz v prípade tyčových diel série V3 

posilnený rubínovou vložkou. Rubín zaručuje najvyššiu 
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www.chatel.com

FRANCÚZSKO

Lyžiarske stredisko Châtel využíva už klasické zasne-

žovacie riešenia spol. TechnoAlpin a disponuje sluš-

ným počtom tyčových diel a vrtuľových snežných diel, 

ktoré pokrývajú takmer 60 % zjazdoviek. Použitie za-

riadenia Snowfactory má za cieľ zvýšiť kapacitu výroby 

snehu. Od svojho uvedenia na trh v roku 2014 sa táto 

technológia ukázala ako veľmi úspešná a obľúbená. 

Samozrejme prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska ne-

plánuje svoje klasické snežné delá nahradiť zariadením 

Snowfactory, má však záujem doplniť svoju existujúcu 

produktovú flotilu a pritom zákazníkom ponúkať nové 

možnosti: Predovšetkým chce zabezpečiť, aby pred 

začiatkom sezóny mohol vyrábať sneh aj v prípade, 

ak sú teploty pre klasické snežné delá nevyhovujúce. 

Tak možno sneh vyrábať aj do zásoby a potom použiť 

v určitých dôležitých oblastiach lyžiarskeho strediska. 

To zvyšuje záruku dobrých snehových podmienok pre 

návštevníkov lyžiarskeho strediska. Mobilita zariadenia 

Snowfactory umožňuje jeho využitie aj na iných úse-

koch trate či počas špeciálnych príležitostí. 

Lyžiarske stredisko Châtel v regióne Haute Savoie v blízkosti hraníc so Švajčiarskom je prvým 

francúzskym lyžiarskym strediskom, v ktorom sa používa technológia výroby snehu v akomkoľ-

vek počasí značky TechnoAlpin. V septembri 2017 tu tímy strediska Châtel a spol. TechnoAlpin 

nainštalovali zariadenie Snowfactory SF100. Nové zariadenie bolo pokrstené 16. októbra v prí-

tomnosti mnohým odborníkov lyžiarskeho priemyslu, okrem iného prevádzkovateľov neďalekých 

švajčiarskych lyžiarskych stredísk, ktorí boli veľmi zvedaví na toto nové zariadenie.

V STREDISKU CHÂTEL
SNOWFACTORY
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www.lesarcs.com

LES ARCS

CHÂTEL

FRANCÚZSKO

OPTIMALIZUJE ZÁRUKU 
SVOJICH SNEHOVÝCH
PODMIENOK!

stavbou novej strojovne vytvorené nové zasnežovacie 

zariadenie. V strediskách Villaroger a Peisey-Vallandry 

boli zasnežovacie zariadenia rozšírené inštaláciou 

tyčových diel a vrtuľových snežných diel. Celkovo 

bolo nainštalovaných desať snežných diel TF10, 25 

tyčových snežných diel TL6 a desať tyčových snežných 

diel typu V3. Tým možno pomocou snežných diel ešte 

lepšie využiť zasnežovacie obdobia. Zvýšila sa aj vý-

robná kapacita: Dve dodatočne nainštalované čerpadlá 

zvyšujú prietok vody čerpadlovej miestnosti strediska 

Adret des Tuffes o 111 l/s. Voda sa pritom dodáva zo 

zásobovacej nádrže s objemom 406 000 m³. 

 6 snežných diel TF10 na 3,5 m výsuvnej 

podpere

 1 snežné delo TF10 na 1,6 m veži

 3 mobilné snežné delá TF10 

 25 tyčových snežných diel TL6 

 10 tyčových snežných diel V3 

 35 tyčových snežných diel Rubis Evo

 6,5 km potrubí pre zasnežovacie 

 2,6 km potrubí pre zásobovanie vodou 

 2 nové čerpadla

PROJEKT V SKRATKE
LES ARCS

Časť prác spočíva v novom pretvorení strediska Vallée 

de l’Arc a náhrade sedačkovej lanovky Pré-Saint-

Esprit. Cieľom je lyžiarom ponúknuť väčšie pohodlie a 

uľahčiť zmenu z verzie strediska Arc 1950 na verziu 

strediska Arc 2000. V tomto stredisku bolo inštaláciou 

36 tyčových snežných diel typu Rubis Evo 10 m a vý-

Spol. ADS, prevádzkovateľ lyžiarskeho 

strediska Les Arcs – Peisey-Vallandry – 

Villaroger, poverila spol. TechnoAlpin v 

roku 2017 veľkým zasnežovacím projek-

tom, ktorého cieľom bolo zvýšiť výrobu 

snehu na jej zjazdovkách. Prevádzkovateľ 

chce svojím zákazníkom ponúkať op-

timálne podmienky počas celej zimnej 

sezóny.

LES ARCS
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SEEFELD

RAKÚSKO

PRIPRAVENÝ NA 
MAJSTROVSTVÁ 
SVETA
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RAKÚSKO

PRIPRAVENÝ NA 
MAJSTROVSTVÁ 
SVETA

Už po druhý raz sa budú v olympijskom regióne Seefeld konať Majstrovstvá 

sveta v severskom lyžovaní. S ohľadom na toto veľké podujatie rozširuje spol. 

WM Sportanlagen GmbH Seefeld svoje zasnežovacie zariadenia, vďaka čomu 

bude skvele vybavená na majstrovstvá sveta, ktoré sa tu budú konať vo februári 

a marci 2019. 

17
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RAKÚSKO

Spol. WM Sportanlagen GmbH Seefeld aj naďalej vsá-

dza na spol. TechnoAlpin ako lídra na trhu a rozširuje 

svoje kapacity pomocou jej najnovších technológií 

a efektívnych strojov. Celkovo si lyžiarske stredisko 

zaobstaralo 16 nových vrtuľových snežných diel. Roz-

šírené bolo aj zásobovanie vodou. Nato bola v blízkosti 

vrchola lanovky Gschwandtkopflift vybudovaná nová 

zásobovacia nádrž, ktorá disponuje objemom 110 000 

m³. Nové chladiace zariadenie umožňuje chladenie v 

objeme 180 l/s a aj pri hraničných teplotách zaručuje 

18 WWW.TECHNOALPIN.COM



RAKÚSKO

www.seefeld.com/seefeld2019

S cieľom efektívneho využívania často veľmi krátkych 

zasnežovacích období vsádza spol. WM Sportanlagen 

GmbH na plnoautomatické riadenie svojho zasnežova-

cieho zariadenia pomocou softvéru ATASSplus. 

Kombináciou nových snežných diel, vylepšeného 

vodného výkonu a použitia inteligentného riadiace-

ho softvéru možno zjazdovky v lyžiarskom stredisku 

Seefeld/Leutasch efektívne zasnežovať aj v náročných 

podmienkach. 

optimálnu teplotu vody. Zvyšné zásobovanie vodou sa 

uskutočňuje gravitačne zo zásobovacej nádrže a záso-

buje celé lyžiarske stredisko WM Seefeld, ako aj časti 

oblasti Gschwandtkopf, kde je, okrem iného, nainšta-

lovaných päť ďalších nových vrtuľových snežných diel 

typu TF10. Tiež bola rozšírená existujúca čerpadlová 

stanica, ktorá teraz pomocou dvoch nových plniacich 

čerpadiel podporuje plnenie nádrže. Spoločnosť Tech-

noAlpin vykonala aj hydraulické a elektronické dovyba-

venie čerpadlovej stanice, ktorá neustále zabezpečuje 

najlepšiu dostupnosť zdrojov.
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DISENTIS

ŠVAJČIARSKO

Ako jedno z málá švajčiarskych lyžiarskych stredísk Disentis 3000 ešte donedávna nedis-

ponovalo žiadnym pevne nainštalovaným zasnežovacím zariadením. Doteraz boli zjazdovky 

zasnežované mobilným čerpadlom a z jedného zdroja. To sa má v budúcnosti výrazne zmeniť. 

NA CESTE K 
OPTIMÁLNEMU 
ZASNEŽOVACIEMU 
ZARIADENIU
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www.disentis-sedrun.graubuenden.ch

ŠVAJČIARSKO

Lyžiarske stredisko Disentis 3000 sa nachádza v 

obci Grisons v horách oblasti Disentis a boduje 60 

kilometrami zjazdoviek v nadmorskej výške takmer 3 

000 m n. m. V budúcnosti sa má lyžiarske stredisko 

napojiť aj na lyžiarsku oblasť SkiArena Andermatt-Sed-

run. Okrem zasnežovania sa tu už usilovne pracuje 

aj na výstavbe novej lanovky. Po otestovaní snežných 

diel rôznych výrobcov sa lyžiarske stredisko rozhodlo 

výstavbu zariadenia nechať zrealizovať spol. Techno-

Alpin. 

V uplynulých rokoch sa počas mnohých intenzívnych 

rozhovorov podarilo vytvoriť celkový koncept definova-

ný v rámci viacerých výstavbových etáp, ktorý využíva 

existujúce zdroje a ktorý predpokladá a pokrýva rôzne 

výstavbové varianty. Vďaka úzkej a konštruktívnej 

spolupráci medzi investorom, oddelením predaja a 

inžinierov plánovania spol. TechnoAlpin sa podarilo 

vypracovať hlavný plán, ktorý predpokladá rôzne 

stupne výstavby, okrem iného vybudovanie úplne novej 

zásobovacej nádrže a rôznych čerpadlových staníc. 

Taktiež bola zohľadnená možnosť rozšírenia lyžiarskeho 

strediska. Pre investora bolo veľmi dôležité vypracovať 

koncept s ohľadom na dlhodobú stratégiu plánovania: 

Všetky budúce výstavbové kroky boli spoločnosťou 

TechnoAlpin zohľadnené už v rámci základného plá-

novania, takže ich bude možné bez problémov upraviť 

na už zrealizované časti projektu. To všetko preto, aby 

bolo zasnežovacie zariadenie možné správne dimenzo-

vať a vybaviť ho aj do budúcnosti.

V roku 2018 bude zrealizovaná prvá veľká etapa 

projektu: Celkovo bude nainštalovaných 9 vysoko-

výkonných vrtuľových snežných diel TF10, ako aj 

19 tyčových snežných diel typov V3 a V3ee. Už v 

apríli bude pomocou kabínovej lanovky a ratrakov 

na zjazdovky pozdĺž plánovaných výkopov nákladovo 

efektívne dopravený všetok budúci rozvodný materi-

ál. Pre zásobovanie vodou boli naplánované tri nové 

čerpadlové stanice, ktoré budú používať prepadajúcu 

vodu z rezervoárov, pokým nebude v blízkej budúcnosti 

vybudovaná vlastná zásobovacia nádrž. 

 5 snežných diel TF10 na 1,6 m veži

 2 snežné delá TF10 na 3,5 m výsuvnej podpere

 2 mobilné snežné delá TF10

 19 tyčových snežných diel typov V3 a V3ee

 50 betónových šácht

PROJEKT V SKRATKE
DISENTIS
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www.krsk2019.ru/en  

RUSKO

Pre toto podujatie bol rozšírený tak celý miestny kom-

plex, ako aj zjazdovky. Svetové preteky v alpskom lyžo-

vaní, freestyle alebo biatlone sa tu budú konať na sied-

mych zjazdovkách. Celkovo majú zjazdovky dĺžku 3,3 

km. Spol. TechnoAlpin dodala celý materiál liatinového 

potrubia použitý na rozširujúcu výstavbu. Navyše tu 

boli vybudované tri ventilové šachty a jedna čerpadlová 

stanica. Nová čerpadlová stanica je vybavená dvomi 

vysokovýkonnými čerpadlami, z ktorých každé dokáže 

prečerpávať vodu rýchlosťou 55 l/s. K tomu bolo nain-

štalovaných 18 nových vrtuľových snežných diel typu 

T40 v mobilnej aj plnoautomatickej verzii. Úspešnej 

realizácii univerziády 2019 na najlepšom snehu značky 

TechnoAlpin tak už nič nestojí v ceste. 

V roku 2019 sa v Krasnoyarsku bude konať zimná univerziáda. Na tomto športovom podu-

jatí sa v rôznych zimných športových disciplínach proti sebe postavia atléti a atlétky z radov 

študentov z celého sveta. Pre univerziádu v Krasnojarsku rozšírila spol. TechnoAlpin zasnežo-

vacie zariadenie miestneho zimného areálu. 

 18 mobilných snežných diel T40

 3,3 km liatinového potrubia

 2 čerpadlá, každé s prietokom 55 l/s, 215 

kW a 37 bar

 3 ventilové šachty 

PROJEKT V SKRATKE

SOPKA
KRASNOJARSK

UNIVERZIÁDA 
V STREDISKU SOPKA 
KRASNOJARSK
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SOFTVÉR NA EFEKTÍVNU VÝROBU

Vylepšený náhľad máp
a možnosť vlastných máp
Rozšírené priblíženie a neobmedzené otáčanie náhľadu 

umožňujú optimálnu orientáciu. Teraz je tiež možné 

namiesto náhľadu z Máp Google použiť náhľad máp 

samotného softvéru ATASSplus. Tak možno jasne 

rozpoznať nielen jednotlivé zjazdovky, no náhľad je 

tiež dostupný offline, čo je užitočné predovšetkým 

na miestach so zlým príjmom internetového signálu. 

Meteorologické a čerpadlové stanice disponujú vylep-

šeným a podrobnejším zobrazením.  

Úplný podrobný náhľad
snežných diel
Podrobnosti jednotlivých strojov možno otvoriť rýchlo a 

intuitívne, bez zatvorenia náhľadu kariet. V okne snež-

ného dela sa na prvý pohľad zobrazujú najdôležitejšie 

hodnoty, všetky ostatné hodnoty možno v prípade 

potreby dodatočne rozbaliť jediným kliknutím.

Centrum upozornení 
V novom centre upozornení sa zhromažďujú chyby, 

výstrahy a hlásenia. Navyše sa okrem chýb a výstrah 

strojov zobrazujú aj systémom rozpoznané chyby. 

Personalizácia umožňuje individuálne nastavenie 

upozornení pre každý mobilný prístroj. 

Mobilný SlopeManager
Správa zjazdoviek SlopeManager obsahuje všeobecné 

informačné zobrazenie celého zariadenia a dešifruje 

jednotlivé zjazdovky. V rýchlom prehľade sa zobrazuje 

aktuálny tok a priemerná teplota, rozšírený náhľad 

zobrazuje mnoho ďalších dodatočných informácií. 

NEOBMEDZENÉ
RIADENIE ZASNEŽOVACÍCH 
ZARIADENÍ
Každoročne čelia lyžiarske strediská výzve per-

fektného jesenného využitia zasnežovacieho ob-

dobia. ATASSplus je optimálny riadiaci softvér na 

efektívnu výrobu snehu. Okrem rozšírenia o doda-

točné funkcie bola aktualizáciou 2018 kompletne 

prepracovaná aj mobilná aplikácia, ktorá teraz 

boduje pôsobivou jednoduchosťou používania. 

UNIVERZIÁDA 
V STREDISKU SOPKA 
KRASNOJARSK
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JONASA JALARA  
Z ARCTIC FALLS

TRI OTÁZKY PRE 
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ŠVÉDSKO

ŠVÉDSKO

Jonas Jalar, výkonný riaditeľ strediska Arcitc Falls

Arctic Falls má šesť trvalých testovacích terénov, z 

ktorých päť sa nachádza v exteriéri a jeden v interiéri. 

Vďaka tomu tu ponúkajú rozsiahle zimné testy s vy-

sokými technologickými štandardami, ako aj vysokou 

mierou bezpečnosti a ohľadu na životné prostredie. 

Toto stredisko sa pri svojich testoch spolieha na 

viacero snežných diel značky TechnoAlpin, ako aj na 

plnoautomatickú mobilnú čerpadlovú stanicu, ktorá je 

vôbec prvou v celom severnom Švédsku. Jonas Jalar, 

výkonný riaditeľ strediska Arcitc Falls, sa s nami v 

rámci rozhovoru porozprával o partnerstve so spol. 

TechnoAlpin, ale aj o optimálnej kvalite testovacieho 

snehu.

Prečo je spol. TechnoAlpin
pre Arctic Falls tým správnym 
partnerom?
V rámci našich investícií sme mali možnosť otestovať 

jeden stroj. Podrobili sme ho testu oproti snežným 

delám iných výrobcov, čo nás presvedčilo, že vrtuľo-

vé snežné delá spol. TechnoAlpin poskytujú najlepší 

výkon. Aj s realizáciou projektu so spol. TechnoAlpin 

máme len tie najlepšie skúsenosti: Tím predaja je 

úžasne orientovaný na servis!  

Vysoko na severe Švédska v blízkosti 

severného polárneho kruhu sa nachádza 

areál Arctic Falls Proving Grounds. Toto 

testovacie stredisko ponúka perfektné 

podmienky na testovanie vozidiel, kompo-

nentov a pneumatík. K zákazníkom tohto 

areálu patria, okrem iného, výrobcovia 

pneumatík ako Pirelli alebo Bridgestone. 

Ako prvé trvalé zimné testovacie stredisko 

vo Švédsku môže Arctic Falls stavať na 

30-ročných skúsenostiach. 
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ŠVÉDSKO

Aké sú najväčšie výzvy, 
ktorým musíte ako stredisko 
zimných testov čeliť ?  
Keď začne byť dostatočne zima, chceme čo najskôr 

začať so zasnežovaním našich tratí. Preto má pre nás 

spoľahlivé zasnežovacie zariadenie kľúčový význam. 

Aktuálne plánujeme aj inštaláciu snežných diel v našej 

vnútornej testovacej oblasti, vďaka čomu budeme 

našim zákazníkom môcť ponúkať jedinečný testovací 

terén. 

Aké podmienky musí 
spĺňať zasnežovacie zariadenie 
v Arctic Falls? 
Na nákladovo efektívne zasnežovanie potrebujeme 

snežné delá s vysokým výrobným výkonom, ktoré 

sú zároveň spoľahlivé. Zvlášť filtre a dýzy sa nesmú 

blokovať v dôsledku tvorby ľadu. Stroj by tiež nemal 

vykazovať žiadne úniky vody. Technický sneh použí-

vame na začiatku sezóny ako základ pre naše trate 

na testovanie pneumatík. Naše skúsenosti ukázali, že 

pomocou snežných diel spol. TechnoAlpin dokážeme 

vyrábať takú kvalitu snehu, akú potrebujeme. Trate so 

základovým podkladom, ktorý tvorí technický sneh, 

zostávajú dlhšie upravené ako iné.  

www.arcticfalls.se
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www.orsagronklitt.se

ORSA
GRÖNKLITT

 3 snežné delá TR8 na veži

 4 mobilné delá TF8

 7 tyčových diel V3 

 2,5 km rozvodového materiálu

 32 prípojných miest

 1 čerpadlová a odberová stanica,

ako aj jedna kompresorová stanica

 Automatizácia čerpadlovej stanice

 Nová inštalácia softvéru ATASSplus

PROJEKT V SKRATKE

Orsa Grönklitt je známe aj ako lyžiarske stredisko. V 

roku 2017 stredisko prešlo z manuálneho zariadenia 

na plnoautomatickú prevádzku. Následne nainštalovala 

spol. TechnoAlpin riadiaci systém ATASSplus vrátane 

mobilnej aplikácie a integrovaného merania výšky 

snehu. Výstavbové práce v stredisku Orsa Grönklitt sa 

budú realizovať niekoľko rokov a ukončené majú byť 

v roku 2020. V aktuálnej fáze projektu bola sanova-

ná a do riadiaceho systému začlenená už existujúca 

čerpadlová stanica. Elektrická sanácia čerpadlovej 

stanice bola v plnom rozsahu zrealizovaná servisným 

personálom spol. TechnoAlpin. Tiež bola zriadená 

ďalšia nová čerpadlová stanica, ktorá bude v dvoch 

ďalších výstavbových fázach dodávať vodu v max. 

prietokovom množstve 201 l/s. Rovnako bola zriadená 

nová kompresorová stanica pre centrálne zásobo-

vanie vzduchom a nová odberová stanica. Lyžiarske 

stredisko má teraz možnosť naraz spúšťať a vykonávať 

rôzne prevádzkové režimy, ako je zasnežovanie alebo 

plnenie nádrže. Spol. TechnoAlpin je v stredisku Orsa 

Grönklitt zodpovedná aj za celú terénnu inštaláciu. 

Počas výstavbových prác bude položených 2,5 km 

rozvodného materiálu. Dodatočne bolo nainštalova-

ných sedem nových vrtuľových snežných diel TR8 v 

mobilnom aj fixnom vyhotovení, ako aj sedem tyčových 

diel typu V3. 

Celoročná destinácia Orsa Grönklitt sa nachádza v 

centrálnej časti Švédska. Toto stredisko je známe 

predovšetkým svojimi zvieracími revírmi, ktoré sú 

domovom mnohých rôznych druhov medveďov z 

celého sveta – okrem iného aj ľadových medveďov. 

ŠTART VEĽ-
KOPROJEKTU
V PARKU 
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JEDINEČNÉ LY-
ŽIARSKE PRETEKY

WELLS FARGO CUP
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COLORADO - USA

Od 23. do 25. februára sa viac ako 180 lyžiarov, snowboardistov a telesne po-

stihnutých športovcov z celých Spojených štátov amerických zúčastnilo spolu s 

tisícmi svojich najväčších fanúšikov v areáli Winter Park Resort v štáte Colorado 

43. ročníka pretekov Wells Fargo Cup. Ide o najstaršiu sériu lyžiarskych prete-

kov v USA, pričom už od ich prvého konania v roku 1975 sa tu na štart stavali 

postihnutí športovci bok po boku tímov korporatívnych sponzorov. Túto zimu sa 

pretekov zúčastnila aj spol. TechnoAlpin.
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MAGAZINE



© Art Ferrari

© Art Ferrari

COLORADO - USA

Wells Fargo Cup: „Verím, že pre ľudí z podnikateľských 

spoločností je inšpiráciou vidieť, ako si plnia sny ľudia, 

ktorí okrem finančných a tréningovo-technických 

požiadaviek typických pre bežných športovcov musia 

čeliť aj dodatočným výzvam.“  

3 preteky za 10 000 USD
Preteky Wells Fargo Cup sú pre organizáciu NSCD 

najväčším benefičným podujatím roka, na ktorom sa 

v uplynulom roku za tri dni podarilo vyzbierať až 250 

000 amerických dolárov. Vyzbierané peniaze pomáhajú 

neziskovej organizácii každý rok financovať 27 000 

jednotlivých hodín pre profesionálnych aj amatérskych 

športovcov v 10 športových disciplínach, okrem iného 

v lezení, kanoistike či streľbe z luku, ako aj v rôznych 

typoch zimných športov.

„Neuveriteľne nás to teší,“ vraví Diane Eustache, 

riaditeľka pre prevádzku a komunikáciu usporiadateľa 

pretekov z organizácie National Sports Center for the 

Disabled. „Ide o neporovnateľné podujatie, na ktorom 

sa spolu na štart stavajú športovci, ktorí sa pripra-

vujú na Paralympiádu, spolu s účastníkmi z rôznych 

firiem. Tak môžu účastníci zo strany sponzorov získať 

jedinečnú skúsenosť, aké náročné je zdolať zjazdovku 

podobnú tej, ktorú musia postihnutí športovci zdolať 

na ich ceste na Paralympiádu.“

Tento rok podujatie prilákalo až 30 tímov a korporatív-

nych sponzorov každej veľkosti. Tak ako vo všetkých 

ostatných tímoch, aj v tíme spol. TechnoAlpin sú za-

stúpení traja pretekári z našej spoločnosti a jeden po-

stihnutý športovec z organizácie NSCD. Pani Eustache 

vysvetľuje, že takýto formát existuje len na pretekoch 
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„Čo je skutočne skvelé je práve ohromujúca podpora 

tohto programu,“ vraví Bob Holme, riaditeľ starostli-

vosti o zimný park. „Na tomto spoločnom podujatí sa 

odvedie množstvo fantastickej práce, pričom vidieť, 

ako sa zaň všetci zasadzujú – prídu, aby si vychutnali 

víkend, aby prispeli na dobrú vec a aby sa zabavi-

li – ide o niečo skvelé, čo zároveň dokáže poskytnúť 

úžasné príležitosti pre toľkých ľudí.“

Holme je zodpovedný za všetky práce na svahu 

vrátane zasnežovania v decembri, ako aj za údržbu 

pretekárskych zjazdoviek odo dňa ich otvorenia v no-

vembri až po koniec sezóny v polovici apríla. V období 

niekoľkých týždňov pred Vianocami, kedy zimný park, 

ako aj všetky ostatné lyžiarske strediská v Colorade, 

bojovali s miernymi teplotami a nedostatkom snehu, 

nasadil zasnežovací tím pána Holmeho dve vrtuľové 

snežné delá TF10, aby sa mu podarilo vytvoriť tie 

správne snehové podmienky. Podľa pána Holmeho to 

boli práve snežné delá TF10, ktorým možno vďačiť za 

vzniknutý rozdiel medzi dlhodobou snežnou pokrývkou 

a zľadovatelou vrstvou snehu plnou holých miest.

„Všetko vždy začína na začiatku roka, keď spúšťame 

výrobu základnej snehovej vrstvy, pri ktorej svoju 

úlohu zohráva práve značka TechnoAlpin,“ vraví Holme, 

ktorý v lyžiarskom stredisku pracuje už 22 rokov. „Už 

hneď na začiatku sme počas zasnežovania museli 

bojovať s určitými výzvami, ale vďaka tomu, že sme 

hneď na úvod mali k dispozícii tieto dva stroje TF10 

– tzn., že sme mohli obrazne aj doslova „vytiahnuť 

veľké kalibre“ – sa nám podarilo zaistiť dobrý podklad 

pretekárskej trate od začiatku až do cieľa.“

Holme je presvedčený, že zasnežovanie na začiatku 

sezóny je kľúčom k perfektnému podkladu prete-

kárskej trate, zvlášť keď sa v zimnom parku každú 

sezónu na štart postavia postihnutí športovci spolu s 

akademickými elitnými športovcami, a to nielen raz. 

„Podklad pretekárskej trate musí byť pevný a odolať 

veľkému množstvu našich pretekárov,“ vysvetľuje 

Holme a dodáva, že teploty v novembri a začiatkom 

decembra sa väčšinou pohybovali nad bodom mrazu. 

„Pri takýchto hraničných teplotách je disponovanie 

správnym vybavením vskutku na nezaplatenie.“ 

Pri takýchto hraničných teplotách
je disponovanie správnym vybavením
vskutku na nezaplatenie.«
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…koho spol. TechnoAlpin v roku 2017 
podporila svojím rozpočtom na via-
nočné darčeky pre zákazníkov?
Už niekoľko rokov venuje spoločnosť TechnoAlpin svoj 

rozpočet na vianočné darčeky ľuďom, ktorých osud 

ťažko skúša. V roku 2017 poputoval peňažný dar dvom 

dievčatám z údolia Passeiertal, Južné Tirolsko (ITA), 

ktoré v priebehu pár rokov stratili oboch rodičov. Tam, 

kde sa nakopilo toľko nešťastia, by spoločnosť Techno-

Alpin rada zmiernila aspoň finančné ťažkosti.

…že spol. TechnoAlpin v roku 2017 
dosiahla svoj výrobný rekord?
Krátko pred koncom roka 2017 dosiahla spoločnosť 

TechnoAlpin opakovane svoj výrobný rekord: V sídle 

spoločnosti, ktoré sa nachádza v Bolzane, vyrobili v 

poradí tritisíce vrtuľové snežné delo. Len necelé dva 

mesiace od vyrobenia dvetisíceho vrtuľového snežného 

dela tohtoročnej produkcie bolo koncom decembra 

dodané tritisíce vrtuľové snežné delo typu TR8 talian-

skemu lyžiarskemu stredisku Impianti Colfosco. 

…že v Bolzane vzniká nová výrobná 
budova spol. TechnoAlpin?
Na základe rastúcich požiadaviek prevádzkovateľov 

stredísk zimných športov na celom svete vybuduje 

spol. TechnoAlpin v roku 2018 novú výrobnú budovu 

v Bolzane, do ktorej sa má osadenstvo spoločnosti 

nasťahovať už v januári 2019. Nová výrobná budova 

bude zahŕňať takmer 110 000 m³. Na celkovo 

štyroch podlažiach ( jedno z nich podzemné) sa tu v 

budúcnosti bude nachádzať celé výrobné stredisko, 

sklad snežných diel, ako aj kancelárie a zasadacie 

miestnosti. 

VEDELI STE…
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PARTNERI

ĎAKUJEM VÁM

Využívame túto príležitosť na zvláštne poďakovanie
našim partnerom, ktorí svojimi záväzkami a profesionalitou robia
z TechnoAlpin významnú spoločnosť.
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