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ktoré sú od roku 2018 zamerané na plnoautomatic-

ké riadenie. 

Už niekoľko mesiacov má TechnoAlpin tú česť 

privítať nového člena vo svojej skupine podnikov: 

ENGO, líder v inováciách v oblasti strojov na úpravu 

ľadu a výrobu mantinelov je od roku 2018 členom 

skupiny TechnoAlpin. Toto zlúčenie umožňuje 

zjednotenie súčasných poznatkov z technológie a 

ponúka možnosť pôsobiť na široký sektor zimných 

športov. Tak môžeme v budúcnosti ešte lepšie plniť 

želania zákazníkov.

Na svetovom trhu v súčasnosti realizujeme mnoho 

zaujímavých projektov, o ktorých sa v tomto vydaní 

dozviete viac. K nim patria okrem iného aj rozšíre-

nia v strediskách Cervinia a Drei Zinnen Dolomites 

(Talilansko), Valberg (Francúzsko), Owl’s Head 

(Kanada) alebo viaceré veľké projekty v Rusku. Aj 

oblasť interiéru je v neustálom rozvoji. V súčasnosti 

pracujeme na viacerých projektoch lyžiarskych hál v 

Ázii, o ktorých sa dočítate v tomto vydaní. 

V tomto vydaní časopisu SnowExpert sa môžete 

dočítať aj o ďalších aktuálnych projektoch a napína-

vých témach.

Prajeme vám veľa zábavy pri čítaní!  

TechnoAlpin slávi v tomto roku jubileum: už presne 

desať rokov sa riadiaci systém ATASSplus stará o 

plnoautomatické riadenie zasnežovacích zariadení. 

V uplynulých desiatich rokoch sa stále viac rozvíjala 

inteligentná a jednoduchá obsluha; v neposled-

nom rade vďaka neustálej spätnej väzbe od našich 

zákazníkov. 

V tomto vydaní časopisu SnowExpert Vám ukážeme 

priebeh vývoja ATASSplus. Každoročným zlepšo-

vaním sa softvér stal najlepším riadiacim systémom 

pre zasnežovacie zariadenia. V rámci tohto jubilea 

Vám v tomto vydaní predstavíme zopár projektov, 

EDITORIÁL

EDITORIÁL
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CERVINIA
Lyžiarske stredisko Cervinia už štyri roky výrazne investuje do modernizácie svojich 

zasnežovacích zariadení. TechnoAlpin od roku 2015 intenzívne spolupracuje so stre-

diskom Cervinia a dodáva nanajvýš moderné zariadenia hotové na kľúč. Rozhodujúcim 

faktorom pre víťazstvo vo verejnej súťaži bol najlepší technický koncept pre náročný 

projekt. Kompletnú technológiu zasnežovania od dodania rozvodného materiálu, 

cez inštaláciu snežných diel, až po výstavbu čerpadlových a kompresorových staníc 

zabezpečila spoločnosť TechnoAlpin. Celkový objem investícií predstavuje doteraz 

hodnotu cez 11,5 mil. eur. 

HOTOVÉ NA KĽÚČ OD ÚDOLIA AŽ PO VRCHOL:

VÝROBA SNEHU ŠPIČ KOVEJ
KVALITY S PÄŤNÁSOBNÝ M VÝKONOM

TALIANSKO
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www.cervinia.it

Počas len 3 rokov trvania stavebných prác sa 

spoločnosti TechnoAlpin v spolupráci s partnerským 

podnikom IVIES podarilo výrazne posilniť zasnežo-

vacie zariadenie. V roku 2015 bola kapacita výroby 

snehu ešte 1 500 m³ za sekundu. Po súčasnom 

rozšírení v roku 2018 môže Cervinia vyrábať až 

7 250 m³ snehu za sekundu. Výroba snehu tak 

stúpla o päťnásobok, čím sa podstatne zrýchlilo 

zasnežovanie zjazdoviek. Zasnežovacie obdobia sa 

môžu okrem pomoci riadiaceho systému ATASSplus 

využívať ešte efektívnejšie. 

Po výstavbe možno technicky zasnežovať 80 % 

územia lyžiarskeho strediska. Zásobovanie vodou 

pritom garantujú tri zásobovacie nádrže v lyžiar-

skom stredisku. Po intenzívnej štúdii potrebného 

množstva vody vypracovala spoločnosť TechnoAlpin 

spolu s Cervinia vodovodný systém. Tento umožňu-

je inteligentné rozdelenie zdrojov na celú lyžiarsku 

oblasť a garantuje ich optimálne využitie. Plnoau-

tomatická kontrolná jednotka zabezpečuje pro-

stredníctvom riadiaceho systému ATASSplus trvalú 

optimalizáciu so zameraním na efektívne využívanie 

zdrojov.  

Fáza výstavby v roku 2018 zahŕňa dva oddelené 

úseky: na jednej strane sa celá spojovacia zjazdov-

ka do Zermattu vo Švajčiarsku kompletne moder-

HOTOVÉ NA KĽÚČ OD ÚDOLIA AŽ PO VRCHOL:

VÝROBA SNEHU ŠPIČ KOVEJ 
KVALITY S PÄŤNÁSOBNÝ M VÝKONOM

TALIANSKO 05



nizuje a vylepšuje. Najmodernejšie snežné delá 

od TechnoAlpinu tu zabezpečujú optimálnu kvalitu 

snehu. Na druhej strane sa úsek zjazdovky Cielo 

Alto po prvýkrát technicky zasnežuje. 

Jedno z najvyššie položených 
snežných diel v Európe 
Len svetový líder na trhu dokáže zvládnuť aj tie naj-

ťažšie podmienky na inštaláciu: vo výške 3 320 m 

sa v stredisku Cervinia inštaluje jedno z najvyšších 

snežných diel v Európe. TechnoAlpin tak garantuje 

napojenie na Zermatt vo Švajčiarsku s dobrými 

snehovými podmienkami a spojí tým Taliansko so 

Švajčiarskom. Položenie potrubí, sťažené podmien-

ky a výšková poloha predstavujú pre inštaláciu vo 

výške nad 3 300 metrov skutočnú výzvu. V takýchto 

výškach bude v budúcnosti optimálnu kvalitu snehu 

zabezpečovať revolučné vrtuľové snežné delo TR8 – 

nezávisle od výkyvov napätia podmieneného sieťou 

alebo poklesom napätia; ktoré sa môžu vyskytnúť v 

dôsledku dĺžky elektrického vedenia. 

Napojenie na lyžiarske stredisko 
s garantovanými dobrými 
snehovými podmienkami
Kompletne novonavrhnuté je zasnežovanie tretej 

zjazdovky do údolia v zóne Cielo Alto. Zjazdovka do 

údolia až k štartovaciemu miestu v Breiule bola doteraz 

odkázaná na prírodný sneh. V roku 2015 spoločnosť 

TechnoAlpin zrealizovala prvú zjazdovku do údolia ly-

žiarskeho strediska. V roku 2017 spoločnosť TechnoAl-

pin naprojektovala pre druhú zjazdovku do údolia úplné 

zásobovanie snehom. Teraz nasleduje zasnežovanie 

na tretej zjazdovke do údolia. To umožní napojenie na 

lyžiarske stredisko Cervinia z troch rozdielnych miest, 

na ktorých sú vďaka TechnoAlpinu od zimnej sezóny 

2018/2019 garantované dobré snehové podmienky.  

www.cervinia.it

TALIANSKO
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Už viac ako 25 rokov pretrváva medzi spoločnosťou 

TechnoAlpin a lyžiarskym strediskom silné partner-

stvo, ktoré sa vďaka veľkým projektom neustále 

utužuje. Riešením na kľúč je pre lyžiarske stredisko 

zriadenie novej zásobovacej nádrže, ktoré bude 

mať objem 95 000 m³. S cieľom zasnežovania celej 

oblasti Rotwand a skrátenia času zasnežovania na 

rekordných 40 hodín sa zriadi nová čerpadlová sta-

nica s celkovo deviatimi čerpadlami. Do budúcnosti 

sa plánujú ešte ďalšie tri čerpadlá, aby sa zabez-

pečilo budúce prepojenie do Silliana. Osobitosťou 

tohto projektu je materiál, z ktorého je vyhotovené 

vodovodné potrubie čerpadlovej stanice, lebo 

prvýkrát sa v Taliansku používajú trúbky z nerezovej 

ocele. Čerpadlová stanica sa považuje za hlavný 

prvok zasnežovacieho zariadenia, preto má materiál 

potrubí tak dôležitý význam. Trúbky z nerezovej 

ocele sú odolné voči korózii a s dlhou životnosťou.

Vybavené sú predovšetkým dve hlavné zjazdovky 

Bad Moos a Spinau s celkovým počtom 54 vrtuľo-

vých snežných diel typu T40 a TF10, ako aj troma 

tyčovými snežnými delami typu TL6. Na druhej stra-

ne lyžiarskeho strediska, v oblasti Helm, sú cieľom 

pre nové zasnežovacie zariadenie predovšetkým 

zjazdovky do údolia do Sextenu a Vierschachu. Tu 

sa inštaluje celkovo 26 vrtuľových snežných diel 

a deväť tyčových snežných diel. Buduje sa aj v 

menšej oblasti Haunold, pričom pribudne celkovo 

sedem snežných diel typu TF10.  

DREI ZINNEN
PRIEKOPNÍCKE PRÁCE
V HOCHPUSTERTALE
Lyžiarske stredisko Drei Zinnen v Dolo-

mitoch v Hochpustertale v južnom Tirol-

sku (ITA) spája celkovo päť lyžiarskych 

svahov so zjazdovkami dlhými viac ako 

110 kilometrov. K lyžiarskemu stredisku 

patria okrem iného aj tri oblasti Helm, 

Rotwand a Haunold, v ktorých sa v sú-

časnosti intenzívne pracuje na výstavbe 

kvôli zasnežovaniu. 

NOVÁ ČERPADLOVÁ
STANICA UMOŽŇUJE ZA-
SNEŽOVANIE OBLASTI 
ROTWAND ZA 40 HODÍN.«

PROJEKT V SKRATKE

DREI ZINNEN

 46x T40

 41x TF10

 12x TL6

 1 čerpadlová stanica s 9 čerpadlami

TALIANSKO

www.dreizinnen.com
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www.kunde.com

PIRMIN
PUTZER

ceptov pre zasnežovacie zariadenia. Okrem toho 

Pirmin kontroluje každý nový projekt vzhľadom na 

jeho realizovateľnosť a je technickou podporou pre 

oddelenie predaja pre príslušných zákazníkov. Jeho 

tím pozostáva z celkovo siedmich pracovníkov, z 

ktorých štyria sú vedúci projektov a traja vedúci 

stavieb. Ako sám hovorí, najväčšiu výzvu pre neho v 

neposlednom rade predstavuje vypracovanie riešení 

šitých na mieru pre zákazníka, lebo v tejto branži nie 

sú vždy poruke štandardné riešenia. Ešte väčšou 

výzvou je aj koordinácia a neustála motivácia jeho 

sedemčlenného tímu, predovšetkým preto, lebo 

dobrá a zdravá pracovná klíma je jedným z najdôle-

žitejších kritérií pri jeho práci.

Pracovať podľa potrieb zákazníka je pre Pirmina naj-

dôležitejším faktorom v jeho pracovnej pozícii: „Ak 

sa požiadavky od zákazníkov budú plniť presne a v 

stanovených termínoch, potom TechnoAlpin zosta-

ne aj v nasledujúcich rokoch technickým priekopní-

kom v oblasti zasnežovania.“, hovorí Pirmin.  

SNOW EXPERT

Ak je v Taliansku rozbehnutý projekt týkajúci sa 

zriaďovania alebo stavby čerpadlovej stanice, je 

Pirmin vždy prvou kontaktnou osobou pre prísluš-

ných vedúcich projektov a stavieb. Od roku 2016 

vykonáva túto funkciu ako vedúci tímu a od začiat-

ku roku tohto roku je zodpovedný pre taliansky trh 

ako projektový inžinier. Jeho úlohy sú preto veľmi 

rozmanité so zameraním na koordináciu, rozdeľova-

nie a kontrolu projektov, ako aj vypracovanie kon-

Už viac ako šesť rokov pracuje Pir-
min Putzer pre TechnoAlpin. Osobité 
je že, v jednej osobe vykonáva dve 
rozdielne úlohy, raz ako projektový 
inžinier a raz ako vedúci tímu pro-
jektových a stavebných vedúcich v 
talianskej oblasti.
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www.davos.ch

PARSENN

PROJEKT V SKRATKE

PARSENN

 21x šachty

 5x TF10 na veži 1,6 m

 9x V3ee

 1 čerpadlo s 22 l/s, 75 kW a 18 barov

Už viac ako 15 rokov sa Parsen ráta medzi zákaz-

níkov spoločnosti TechnoAlpin a disponuje viac 

ako 200 snežnými delami. Optimálnu kvalitu snehu 

okrem toho zabezpečujú efektívne tyčové snežné 

delá V3ee, ako aj vrtuľové snežné delá typu TF10 

spolu s riadiacim systémom ATASSplus. V roku 

2018 Parsenn rozširuje zasnežovanie v oblasti 

Untersäss: bude inštalovaných 21 nových šácht, 

ako aj päť nových vrtuľových snežných diel na veži 

a deväť tyčových snežných diel najnovšej generácie. 

Voda pre zasnežovanie sa bude do celej oblasti 

čerpať z jazera Davorsee a dočasne skladovať v 

zásobovacej nádrži Totalp. Dodatočne sa táto nádrž 

bude napájať z rôznych potokov. Do riadiaceho 

systému ATASSplus sa v roku 2018 začlenilo aj 

vodovodné potrubie s pitnou vodou. Týmto krokom 

sa umožnila vizualizácia a riadenie hospodárenia s 

vodou pre celú lyžiarsku oblasť pomocou jediného 

riadiaceho systému. Taktiež tým možno využiť spo-

ločné synergie.  

DODATOČNÉ VÝHODY
PRE HISTORICKÝ LYŽIARSKY 
REGIÓN DAVOS KLOSTERS

Lyžiarsky región Davos Klosters v 

kantóne Graubünden je už storočia 

vychýrenou dovolenkovou destináciou 

a zahŕňa celkovo päť lyžiarskych stre-

dísk. Dokopy ponúka 300 kilometrov 

zjazdoviek a 57 dopravných zariadení. 

Parsenn je najväčšie lyžiarske stredisko 

v regióne a pýši sa jednou z najdlhších 

zjazdoviek Európy. 

ŠVAJČIARSKO

ŠVAJČIARSKO
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ÅRE 2019

Ako prvé lyžiarske stredisko vo Švédsku organizo-

valo Åre už dve majstrovstvá sveta v alpskom lyžo-

vaní a niekoľko pretekov FIS. V čase od 5. do 17. 

februára 2019 sa tu budú opäť konať majstrovstvá 

sveta FIS v alpskom lyžovaní na snehu od spoloč-

nosti TechnoAlpin. 

Lyžiarske stredisko je súčasťou spoločnosti Skistar, 

jedného z najväčších združení lyžiarskych stredísk 

na svete, ktoré v súčasnosti zahŕňa sedem ly-

žiarskych oblastí vo Švédsku, Nórsku a Rakúsku. 

Skistar sa rozhodlo poskytnúť svojim hosťom ten 

najlepší zážitok zo snehu. Z tohto dôvodu spoloč-

nosť okrem iného poskytuje vo svojich lyžiarskych 

strediskách aj ubytovanie, prevádzkuje požičovňu 

lyží a lyžiarske školy a spolupracuje už od polovice 

90-tych rokov so spoločnosťou TechnoAlpin.

Aj so strediskom Åre spája TechnoAlpin dlhá spolu-

práca: už v roku 2001 sa časť lyžiarskeho strediska 

automatizovala. Aj počas posledných 15 rokov 

došlo v lyžiarskom stredisku k ďalším rozšíreniam v 

oblasti automatizovaných zariadení. Celý systém je 

riadený prostredníctvom softvéru Liberty. 

Veľká časť lyžiarskeho strediska pozostáva z 

tyčo-vých zariadení, ktoré sú fi xne nainštalované. V 

posledných rokoch lyžiarske stredisko posilnilo svo-

je zariadenia okrem iného dodatočne aj vrtuľovými 

snežnými delami typu TF10 a TR8. Obe ukážkové 

vrtuľové snežné delá bodujú každé za seba svojimi 

výnimočnými prednosťami. 

Vzhľadom na veľké podujatie sa časť zjazdovky pre 

mužov obnovila a modernizovala. Kapacita čerpad-

lovej stanice sa pritom výrazne zvýšila, lebo dve z 

troch existujúcich čerpadiel sa vymenili. Dve nové, 

efektívne čerpadlá majú výkon každé cca 85 l/s. 

Čerpadlová stanica tak dosiahne celkovú kapacitu 

viac ako 330 l/s a garantuje optimálne zásobovanie 

vodou.  

ŽIADNE KOMPROMISY 
VZHĽADOM NA KVALITU
SNEHU PRI ZASNEŽOVANÍ

www.are2019.com

Len tá najlepšia kvalita snehu môže všetkým atlétom na majstrovstvách sveta v

alpskom lyžovaní vytvoriť optimálne a rovnaké snehové podmienky. Historická zimná 

destinácia už v predstihu na svetový pohár FIS v alpskom lyžovaní v Åre 2019

posilňuje svoje zasnežovacie zariadenie.

FIS ALPINE SKI WORLD CHAMPIONSHIPS 2019
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Od júla 2018 ENGO vyvíja nové inovačné aktivity 

v oblasti chladiacej techniky ako súčasť skupiny 

TechnoAlpin. Toto zlúčenie umožňuje využitie strate-

gických výhod, aby spoločnosť mohla v budúcnosti 

čeliť výzvam so širokým spektrom služieb. 

Spoločnosť ENGO GmbH bola založená v roku 

1979 v Terentene v Pustertale (ITA) a vyvinula ako 

prvá v Taliansku v roku 1980 stroj na úpravu ľadu. 

Už koncom 80-tych rokov spoločnosť vyvážala do 

Nemecka, Rakúska a Škandinávie. ENGO dnes 

zamestnáva 40 zamestnancov a pracovníkov so 

sídlom vo Vahrne a má zastúpenie po celom svete. 

Oba podniky sa vyznačujú predovšetkým neustálou 

snahou napredovať. TechnoAlpin už roky stanovuje 

technologické kritéria v oblasti zasnežovania, ako 

v exteriéri, tak aj v interiéri. ENGO boduje a udáva 

trend na trhu v oblasti vybavenia zimných štadiónov 

spolu so strojmi na úpravu ľadu, ako aj výrobou 

mantinelov s príslušenstvom a je svetovým vedúcim 

lídrom v tejto branži. 

TechnoAlpin a ENGO sa tešia na úspešnú spoluprá-

cu s potenciálom pre budúci rozvoj. Všetci zákaz-

níci a partneri oboch podnikov budú profitovať z 

rozšírenej odbornosti.  

Svetový líder na trhu v technickom zasnežovaní, TechnoAlpin, a ENGO, 

svetoznámy líder v inováciách v oblasti strojov na úpravu ľadu a výrobu mantinelov, 

čerpajú z existujúcich synergií a zdieľajú spoločné know-how. 

VYUŽITIE
SYNERGIÍ

TOTO ZLÚČENIE UMOŽŇUJE VYUŽITIE STRATEGICKÝCH 

VÝHOD, ABY SPOLOČNOSŤ MOHLA V BUDÚCNOSTI ČELIŤ 

VÝZVAM SO ŠIROKÝM SPEKTROM SLUŽIEB. «
NOVÉ ODVETVIE PODNIKANIA

NOVÉ ODVETVIE PODNIKANIA
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HEMAVAN 

Hemavan, ležiace v strede severného Švédska má veľmi dobré klimatické podmienky 

na výrobu snehu. V lyžiarskom stredisku doteraz používali manuálne tyčové snežné 

delá, vďaka spolupráci so spoločnosťou TechnoAlpin Hemavan dostane jedno z

najväčších plnoautomatických zariadení v severnom Švédsku. 

OTVÁRA
NOVÚ KAPITOLU

ŠVÉDSKO
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www.hemavantarnaby.com

Ešte donedávna bolo Hemavan lyžiarskym stre-

diskom s výlučne manuálnym zasnežovaním a od 

roku 2018 prvýkrát spolupracuje s TechnoAlpinom. 

Spoločne s TechnoAlpinom podniká Hemavan kroky 

do budúcnosti a bude automatizovať časť svojho 

zariadenia. Rozhodnutie pre spoluprácu so sveto-

vým lídrom na trhu pre automatické zasnežovacie 

zariadenia padlo bez zaváhania: úspešné lyžiarske 

stredisko vsádza ako partner na lídra v inováciách. 

Od zimnej sezóny 2018/2019 bude zjazdovka v 

Hemavane napájaná prostredníctvom plnoauto-

prvým krokom, ktorý lyžiarske stredisko podniklo. V 

nasledujúcich rokoch sa majú automatizovať ďalšie 

časti zariadenia.

Hemavan sa veľmi teší zo spolupráce s 

TechnoAlpinom. Predovšetkým vo fáze projektu 

TechnoAlpin boduje vďaka intenzívnej komunikácii 

so zákazníkom a dokáže tak vypracovať projekt šitý 

na mieru.  

matizovanej čerpadlovej stanice. Na tento účel sa 

inštaloval riadiaci systém ATASSplus. Automatizo-

vaný systém zasnežovania predstavuje pre zasne-

žovací tím úsporu času v trvaní viacerých týždňov 

počas doby zasnežovania. Dôležitý faktor, ktorý 

pomáha znižovať náklady. Navyše možno vďaka 

presne načasovanému zasnežovaniu vyrobiť viac 

snehu s menším množstvom vody. Výrazne sa tým 

zvýši energická efektívnosť. Táto modernizácia je len 

AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ZASNEŽOVA-
NIA PREDSTAVUJE PRE ZASNEŽOVACÍ 
TÍM ÚSPORU ČASU V TRVANÍ VIACERÝCH 
TÝŽDŇOV POČAS DOBY ZASNEŽOVANIA«
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MT BAW BAW

Prečo ste sa rozhodli použiť 
Snowfactory SF100?
Zvolili sme TechnoAlpin Snowfactory SF100 kvôli 

preukázanej schopnosti realizácie spoločnosťou 

TechnoAlpin, ako bolo demonštrované na Mt Bulleri 

v roku 2017. Sledovali sme prístup spoločnosti 

TechnoAlpin počas uvádzania Snowfactory do 

prevádzky na Mt Bulleri, čo bolo kľúčové v našom 

rozhodovaní. Naša snehová sezóna je krátka, takže 

spoľahlivosť riešenia bola kritickým faktorom pre 

zaistenie garantovanej snehovej pokrývky, akú sme 

plánovali ponúknuť našim návštevníkom.

Mt Baw Baw v zimnej sezóne 2018 prvýkrát použila zariadenie Snowfactory SF100 

pre zasnežovanie jednej časti zjazdoviek. John Fascio, generálny manažér v stredisku 

Mt Baw Baw v rozhovore rozpráva o osobitostiach výstavby a výhodách zariadenia 

Snowfactory, ako aj o spolupráci s TechnoAlpinom.

SNEH BEZ
LIMITOV V BLÍZKOSTI 
MELBOURNE

AUSTRÁLIA
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www.mountbawbaw.com.au

Spoločnosť TechnoAlpin tiež chápala a zdieľala našu 

potrebu pre zvyšovanie efektívnosti. So zvyšujúcimi 

sa nákladmi na horskú prevádzku bolo dobré ve-

dieť, že investujeme do vzťahu, ktorý pre nás bude 

znamenať optimalizáciu nákladov na technológiu 

zariadení z dlhodobého hľadiska.

Čo sa týka nášho obchodného prípadu, Snowfac-

tory SF100 má nielen merateľnú návratnosť, ale 

poskytuje aj istotu, že ponúkneme kvalitný zážitok 

lyžiarskym začiatočníkom.  

 

Aká bola spolupráca so spoloč-
nosťou TechnoAlpin? Ako sa o 
vás postarali od začiatku až po 
realizáciu? 
Výborná. Počas prvých rozhovorov v priebehu plá-

novania dodávky Snowfactory sme zdôraznili svoju 

potrebu podpory produktu a tú nám aj spoločnosť 

TechnoAlpin poskytla. 

Hlavný zasnežovací plán spoločnosti TechnoAlpin 

vrátane kalkulácie na zasnežovanie umožnil Mount 

Baw Baw od začiatku plánovať lyžovanie pre začia-

točníkov ako súčasť svojho obchodného prípadu. 

Hlavný zasnežovací plán bol dobre zorganizovaný 

a tiež rozšíril možnosti plánovania spravovania 

snehových plôch, pričom presne určil, koľko snehu 

vyrábať a s akým množstvom pracovať. Plánovanie 

pre lyžiarske lokality môže byť teraz vykonávané 

v dostatočnom predstihu. Všetky dodacie lehoty 

na Snowfactory, ktoré sme spoločne stanovili, boli 

realistické a dodávka prebehla pred plánovaným 

termínom. Spoločnosť TechnoAlpin splnila všetky 

detaily.

 

Aký prínos vidíte už po prvom 
roku používania tohto druhu 
riešenia?
Sme naozaj ohromení pozitívnou zmenou našich 

prevádzok, tu sú niektoré z výhod: 

1. veľký pokles manuálneho narábania so snehom 

pri udržiavaní povrchov vlekov. To má za ná-

sledok vyššiu produktivitu práce, menej otázok 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a lepšiu 

morálku personálu vlekov.

2. Predvídateľnosť pri výrobe snehu – teraz môže-

me plánovať svoju prevádzku týždne dopredu, 

namiesto aby sme reagovali na nepravidelné 

teplotné okná vhodné na výrobu snehu.

3. Trvanlivosť snehu zo Snowfactory pri daždivom 

počasí. Sneh zo Snowfactory dobre odoláva 

vlhkosti a poskytuje veľmi účinný základ.

4. Udržiavanie hojne navštevovaných oblastí je 

teraz oveľa jednoduchšie – presmerujeme rúry 

podľa potreby.

5. Trvácny pomocník – sneh zo Snowfactory 

umožňuje oveľa jednoduchšie narábanie a pre-

vádzku.

 

Chystáte sa tento rok urobiť v 
Austrálii biele Vianoce?  
Sneh je kľúčovým artiklom našej ponuky a mám za 

to, že Austrálčania by sa potešili, keby zažili ozajst-

né biele Vianoce na vlastných dvoroch! 

SNEH BEZ 
LIMITOV V BLÍZKOSTI 
MELBOURNE

AUSTRÁLIA 15



MT HUTT

NOVÝ ZÉLAND

Pôvodne chcelo lyžiarske stredisko z bezpeč-

no-technických dôvodov vymeniť len dva motory 

na vysoké napätie pri dvoch doterajších vertikál-

nych čerpadlách. Po dôkladnej analýze, viacerých 

cenových kalkuláciách a spoločnom projektova-

ní sa lyžiarske stredisko v konečnom dôsledku 

rozhodlo pre prestavbu celej čerpadlovej stanice. 

V rámci tejto prestavby sa dodatočne inštalovalo 

horizontálne čerpadlo, takže lyžiarske stredisko je 

teraz vybavené troma horizontálnymi čerpadlami. 

Tieto umožňujú efektívnejšie a trvalo udržateľnejšie 

zasnežovanie v lyžiarskom stredisku. Spoločnosť 

TechnoAlpin viedla rozhovor s Jamesom Blairom, 

manažérom pre výrobu snehu v stredisku Mt Hutt 

o úspechoch, ktoré zaznamenali po prvej sezóne s 

novou čerpadlovou stanicou. 

Spolupráca lyžiarskeho strediska Mt Hutt s TechnoAlpinom mala prednedáv-
nom nezvyčajný priebeh. 

NEPOROVNATEĽNÁ
ZASNEŽOVACIA SEZÓNA 
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NOVÝ ZÉLAND

www.mthutt.co.nz 

Od mája 2018 je v prevádzke 
nová čerpadlová stanica. 
Sú viditeľné už nejaké zmeny po 
prvej sezóne používania? 
Sme veľmi spokojní s modernizáciou svojej čer-

padlovej stanice. Nový maximálny prietok 120 l/s 

znamená, že môžeme skutočne maximalizovať svoje 

zasnežovacie možnosti a spustiť takmer všetky 

svoje delá naraz tam, kde pre nás v minulosti bolo 

ťažké sa rozhodnúť, či sú prioritou trate alebo delá.

Prvý krát za celý čas sme otvorili všetky vleky prvý 

deň sezóny s podpriemernou snehovou nádielkou. 

To bol jeden z našich cieľov s novou čerpadlovou 

stanicou a aj sa nám ho podarilo dosiahnuť! Systém 

fungoval bezchybne a bol som naozaj hrdý na nasa-

denie všetkých zamestnancov pri zasnežovaní, aby 

využili všetku vodu navyše a udržali naše prevážne 

manuálne zariadenia na najvyššom prietoku, kde to 

bolo možné.

Bol to pre nás snehovo podpriemerný rok, ale 

ostal som prekvapený, ako málo času strávil náš 

tým údržbárov zakrývaním vyjazdených miest na 

tratiach. Pripisujem to tomu, že sme boli schopní 

položiť viac technického snehu pri nízkych teplotách 

na začiatku sezóny v porovnaní s minulými rokmi, 

keď sme sa snažili otvoriť trate v rovnakom čase iba 

s prírodným snehom a trávili sme hodiny snahou 

udržať ich v prevádzke.

Mali sme skvelú sezónu s vysokou návštevnos-

ťou a naša modernizovaná čerpadlová stanica na 

tom mala veľký podiel. Naštartovali sme sezónu s 

mnohými trasami v prevádzke a vo výbornom stave, 

takže ľudia prišli na skorú lyžovačku, užili si to tu a 

stále sa vracajú!

Prečo ste sa rozhodli 
pre horizontálne riešenie?
Pôvodne sme chceli kúpiť nové motory pre naše 

vertikálne čerpadlá, ale spoločnosť TechnoAlpin 

nám navrhla úplnú zmenu na horizontálny systém 

za podobnú cenu. Som veľmi rád, že sme išli touto 

cestou, a tiež som prekvapený, o koľko väčší má 

každé čerpadlo prietok oproti vertikálnym, ktoré 

sme mali! Tiež je skvelé mať všetko nové a pritom 

rovnaké! 

Mt Hutt používa ATASSplus. 
Aké skúsenosti máte s týmto 
softvérom?  
Fungovali sme s ATASSplus od roku 2006 s čias-

točne automatizovanou čerpacou stanicou. Som 

ohromený tým, o koľko jednoduchšie to funguje. 

Využívame hlavne online zobrazenie mapy a stránky 

čerpadlovej stanice. Páči sa mi, ako ľahko získam 

grafy, keď ráno prídem a chcem sa pozrieť, ako to 

išlo v noci. Mimoriadne dôležitá pre naše podnika-

nie je možnosť prihlásiť sa na diaľku a neustále tak 

spravovať dodávky vody.  

NEPOROVNATEĽNÁ 
ZASNEŽOVACIA SEZÓNA 

PRVÝ KRÁT ZA CELÝ ČAS 
SME OTVORILI VŠETKY 
VLEKY PRVÝ DEŇ SEZÓNY 
S PODPRIEMERNOU 
SNEHOVOU NÁDIELKOU.«
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FRANCÚZSKO

Stredisko Valberg chcelo samozrejme posilniť svoje 

kapacity na výrobu snehu, najmä pri hraničných 

teplotách, s cieľom zabezpečiť záruku otvorenia 

lyžiarskeho strediska na obdobie Vianoc, a tým 

ponúknuť optimálne podmienky pre svojich hostí, a 

zároveň zabezpečiť činnosť všetkým ostatným ob-

chodníkom v lyžiarskom stredisku. Pre dosiahnutie 

tohto cieľa sa spoločnosť TechnoAlpin rozhodla pre 

Stredisko Valberg vo francúzskych južných Alpách, dlhoročný používateľ 
technológie Liberty, ktorý inštaloval prvé zariadenie už v roku 1993, 
obnovilo svoju dôveru v spoločnosť TechnoAlpin realizáciou veľkého projektu 
na zasnežovanie v sezóne 2018/19. 

VOLÍ SNEHOVÉ 
DELÁ TECHNOALPIN

VALBERG 
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www.valberg.com

ventilátorové snežné delá. To predstavuje významnú 

zmenu zasnežovacieho systému zloženého doteraz 

z takmer 400 tyčových snežných diel prevažne typu 

RUBIS.

Voľba ventilátorových snežných diel bola úplne pri-

rodzená v nadväznosti na presvedčivý test dvoch 

TF10 na vleku počas zimnej sezóny 2017/18. 

Pri tejto príležitosti prevádzkovateľa zlákal výkon 

strojov – kvalita vyrábaného snehu a tiež jeho 

objem. Ďalším dôležitým prvkom pre prevádzkova-

teľa je veterná odolnosť tejto technológie. Celkom 

pribudne k doterajšej výbave 20 km zasnežovaných 

tyčovými snežnými delami, ktoré už v stredisku sto-

ja, celých 67 ventilátorových diel TF10 a T40, pre-

vážne s centrálnym rozvodom vzduchu. Zaujímavé 

je, že všetky tieto nové delá nahradia existujúce 

snežné tyče v dôležitých lokalitách. Hlavným cieľom 

je zvýšiť výkony na týchto svahoch pri hraničných 

teplotách, a to najmä zvýšením vyprodukovaného 

objemu. Pre dosiahnutie vyššej efektivity celkovej 

optimalizácie produktivity inštalovaných zariadení 

budú demontované snežné tyče znovu použité 

na posilnenie výrobných kapacít umelého snehu 

na iných miestach, ktoré už sú snehovými delami 

vybavené. S týmto projektom Valberg získa 69 

ventilátorových a 400 tyčových snežných diel na 

zabezpečenie svojej produkcie umelého snehu 

s čerpacím výkonom takmer 2000 m3 vody za 

hodinu. 

PROJEKT V SKRATKE

VALBERG

 2x TF10 mobilná

 20x TF10 na veži, s centrálnym rozvodom vzduchu

 4x TF10 na výsuvnej podpere,
s centrálnym rozvodom vzduchu

 7x T40 mobilná

 34x T40 na veži, s centrálnym rozvodom vzduchu
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www.kunde.com

Spoločnosť Tatry Mountain Resorts TMR prevádzkuje šesť lyžiarskych stredísk v 

severnej a strednej Európe a neustále ďalej rozvíja aj iné ponuky pre turizmus. So 

spoločnosťou TMR spája TechnoAlpin intenzívne a dlhé partnerstvo, lyžiarske 

strediská Jasná Nízke Tatry na Slovensku, Špindlerov Mlyn v Českej republike a 

rezort Szczyrk Mountain v Poľsku majú dôveru k svetovému lídrovi v inováciách. 

BOHUŠA HLAVATÉHO 
Z TATRY
MOUNTAIN RESORT

SLOVENSKU

TRI OTÁZKY PRE
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70 % takmer 50 km zjazdoviek v stredisku Jasná 

Nízke Tatry sa technicky zasnežuje. Používajú sa 

tu predovšetkým tyčové snežné delá typu Rubis 

Evo a Borax. Rezort Szczyrk Mountain disponuje 

13 vlekmi. 225 snežných diel sa stará o optimálne 

podmienky na 25 kilometroch zjazdoviek. 166 snež-

ných diel od TechnoAlpin sa stará o najlepšiu kvalitu 

snehu v Špindlerovom Mlyne.

Od roku 2009 je Bohuš Hlavatý CEO spoloč-

nosti TMR. V rozhovore rozpráva o energetickej 

efektívnosti, technickom náskoku a spolupráci s 

TechnoAlpin. 

Aké boli kľúčové dôvody a 
motivácie pre výber riešenia od 
spoločnosti TechnoAlpin? 
V našich najstarších strediskách pracujeme so 

zasnežovacími zariadeniami už asi 20 rokov a 

so spoločnosťou TechnoAlpin sme vlastne začali 

spolupracovať v čase jej založenia a vstupu na trhy 

východnej Európy. Pri výbere dodávateľa pre nové 

stredisko a plánovaní investícií do zasnežovania 

čerpáme z týchto predchádzajúcich skúseností. 

Rozhodujúce faktory pre spoluprácu sú inovatívne 

riešenia, zameranie na automatizáciu a efektivitu 

zariadení. 

Čo je pre vás dôležité vo 
vzťahu so spoločnosťou 
TechnoAlpin ako vášho 
dodávateľa pre zasnežovanie?  
Dovoľte mi rozdeliť moju odpoveď na 2 časti. Po 

prvé je to spolupráca v strediskách, kde už za-

snežovacie zariadenia od spoločnosti TechnoAlpin 

fungujú a potrebujú len „doladiť“. Vieme, že naši 

zamestnanci v týchto strediskách sú so zariade-

niami TechnoAlpin dobre oboznámení a pripravení 

na technologické riešenia navrhovaných zmien. Po 

druhé je to uvedenie zariadení v stredisku, ktoré s 

ním doposiaľ nemá žiadnu predchádzajúcu skúse-

nosť. V takom prípade je vaša podpora nedoce-

niteľná, najmä ak ide o školenie zamestnancov a 

nepretržitý kontakt, odkedy sú zariadenia uvedené 

do prevádzky. 

Domnievate sa, že práca s 
vedúcou spoločnosťou na 
trhu so zasnežovacími 
zariadeniami je výhodou pre 
prevádzkovanie lyžiarskych 
stredísk TMR?  
Naše strediská sa nachádzajú v nižšej nadmor-

skej výške, čo so sebou prináša menej priaznivé 

podmienky na výrobu snehu v porovnaní s alpský-

mi strediskami. Jediná možnosť, ktorú máme, sú 

vysoko účinné zasnežovacie zariadenia. Pokiaľ ide 

o účinnosť výroby umelého snehu, tej dosiahne 

iba spoločnosť, ktorá má skúsenosti s podobnými 

podmienkami na výrobu technického snehu v iných 

horských strediskách po celom svete a ktorá je 

schopná zohľadniť tieto skúsenosti pri návrhoch 

svojich technických riešení. S vysoko kvalitnými 

zasnežovacími zariadeniami od spoločnosti Techno-

Alpin sme získali badateľnú konkurenčnú výhodu v 

oblasti svojho podnikania.  

S VYSOKO KVALITNÝMI ZASNEŽOVACÍMI 
ZARIADENIAMI OD SPOLOČNOSTI TECHNOALPIN 
SME ZÍSKALI BADATEĽNÚ KONKURENČNÚ 
VÝHODU V OBLASTI SVOJHO PODNIKANIA.«

BOHUŠA HLAVATÉHO 
Z TATRY
MOUNTAIN RESORT
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DESAŤ ROKOV
ATASSplus
RIADIACI SYSTÉM,
KTORÝ VYTVÁRA BUDÚCNOSŤ

2008
UVEDENIE ATASSplus NA TRH

2010
MANAŽMENT ZDROJOV

2009
KLIENT-SERVER

2011
INFORMÁCIE O ZARIADENÍ

Vďaka dlhoročným skúsenostiam ATASSplus

vytvára štandardný softvér s veľkým potenciálom

pre všetky lyžiarske strediská.

Vylepšená energetická bilancia prostredníct-

vom optimálneho využívania zdrojov.

Štruktúra umožňuje súčasné ovládanie

viacerými používateľmi.

Nové rozhranie s integrovaným oknom zariadení 

umožňuje jednoduché ovládanie.

TechnoAlpin už desať rokov neustále vyvíja softvér 

ATASSplus a umožňuje jednoduché ovládanie a 

monitorovanie zasnežovacích zariadení. Intenzívny 

výskum a neustála spätná väzba od zákazníkov vy-

tvára riadiaci systém, ktorý vedie lyžiarske strediská 

do budúcnosti. 

Každoročná aktualizácia umožňuje priebežnú 

optimalizáciu softvéru ATASSplus, čím sa riadiaci 

systém stáva štandardným softvérom v zasnežova-

ní. Každá aktualizácia z uplynulých rokov rozšírila 

softvér o nové, jedinečné výhody pre lyžiarske 

strediská.  

SOFTWARE
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DESAŤ ROKOV
ATASSplus
RIADIACI SYSTÉM,
KTORÝ VYTVÁRA BUDÚCNOSŤ

2012 ANALÝZA

2013 PREHĽAD

2014
PLÁNOVANIE

2015
MOBILITA

2016 MONITOROVANIE

2017
MANAŽMENT ZJAZDOVIEK

2018
ÚSTRETOVOSŤ POUŽÍVANIA

2019
ORIENTÁCIA NA BUDÚCNOSŤ

Vylepšené možnosti hodnotenia sezóny

poskytujú optimálny základ pre rozhodnutia

týkajúce sa budúcnosti.

Podrobný náhľad kariet výrazne

zvyšuje zážitok používateľa a zlepšuje prehľad

o zariadení.

Integrácia merania výšky snehu umožňuje

optimálnu efektívnosť pri plánovaní výroby snehu.

Prostredníctvom mobilnej

aplikácie je možné ovládať zariadenia 

kdekoľvek a kedykoľvek.

Správa zasnežovania (SnowManager) umožňuje 

profesionálny manažment prípravy snehu

pomocou optimálneho plánovania a monitorovania 

celej oblasti.

Správa zjazdoviek PistenManager umožňuje

rozsiahly prehľad zdrojov a oblastí. 

Zvýšená ústretovosť používania vďaka

zavedeniu teplotnej simulácie a novej mobilnej

aplikácie.

ATASSplus každoročne prináša lyžiarskym

strediskám nový perspektívny vývoj pre úspešnú 

lyžiarsku sezónu.
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OWL’S
HEAD

S cieľom garantovať bezpečné a optimálne zasne-

žovanie a tak zatraktívniť danú oblasť, sa rozhodli 

pritom vsadiť na partnerstvo s TechnoAlpinom. Prí-

slušní pracovníci TechnoAlpinu boli v kontakte s ly-

žiarskym strediskom počas viacerých mesiacov, aby 

spoločne naplánovali projekt a prispôsobili pokroko-

vé zasnežovacie zariadenie miestnym podmienkam. 

Vďaka intenzívnej spolupráci medzi zákazníkom a 

TechnoAlpinom sa podarilo naprojektovať nanajvýš 

moderné lyžiarske stredisko. TechnoAlpin dodá 

kompletné zariadenie hotové na kľúč a zabezpečí 

koordináciu subdodávateľov priamo na mieste. 

Owl’s Head je lyžiarske stredisko ležiace v srdci provincie Québec na severe Kanady. 

Z dôvodu starých a opotrebovaných vedení a snežných diel začína projekt s cieľom 

kompletne modernizovať zasnežovacie zariadenie. V novembri bude zariadenie uvede-

né do prevádzky.

NOVÝ ZAČIATOK
V KANADSKOM
QUÉBECU
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www.owlshead.com

Budú vymenené predovšetkým vodovodné a vzdu-

chové potrubia dlhé 16 kilometrov, spolu s komplet-

nou novou výstavbou súčasnej čerpadlovej stanice. 

Pozdĺž zjazdoviek sa nainštaluje celkovo 318 

tyčových snežných diel typu Rubis Evo, z toho 69 

v automatickom prevedení. K tomu pribudne ešte 

osem mobilných vrtuľových snežných diel najnovšej 

generácie TR8. Okrem toho sa nainštaluje 69 šácht 

a 188 hydrantov, a zároveň špecialisti z TechnoAl-

pinu položia dátové káble v dĺžke 2,8 km. Nakoniec 

bude kompletné zasnežovacie zariadenie riadené 

pomocou riadiaceho systému ATASSplus. Najväč-

šiu výzvu pri tomto projekte predstavuje položenie 

potrubí. Kvôli vlastnostiam pôdy je nutné čiastočne 

položiť nadzemné potrubia. Tieto sa musia z dôvo-

du mrazov v zime vždy vyprázdniť.  

NOVÝ ZAČIATOK 
V KANADSKOM 
QUÉBECU

VĎAKA INTENZÍVNEJ SPOLU- 
PRÁCI MEDZI ZÁKAZNÍKOM 
A TECHNOALPINOM SA 
PODARILO NAPROJEKTOVAŤ 
NANAJVÝŠ MODERNÉ 
LYŽIARSKE STREDISKO. 
«

PROJEKT V SKRATKE

 249x Rubis Evo manual

 69x Rubis Evo automatic

 8x TR8 mobil

 3x meteostanice

 69x šachty

 188x hydranty

OWL’S HEAD

KANADA
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WAGRAIN

Spoločnosť Bergbahnen AG Wagrain patrí spolu s Flachau a St. Johann-Alpendorf k Snow 

Space v Salzburgu. Tento rok sa v Grafenbergu naplánovalo rozšírenie, resp. modernizácia 

zasnežovacieho zariadenia. Dodávateľom rozsiahleho projektu je opäť TechnoAlpin.

REKORDNÁ VÝSTAVBA 
ZASNEŽOVACIEHO
ZARIADENIA V STREDISKU 
SNOW SPACE 

RAKÚSKO
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Toto lyžiarske stredisko vytvára priaznivé podmienky 

pre rodiny a zahŕňa celkovo 45 vlekov a 36 zjazdo-

viek s celkovou dĺžkou 120 kilometrov. Wagrain nie 

je len súčasťou lyžiarskeho strediska Snow Space 

v Salzburgu, ale navyše patrí aj k najväčšiemu raju 

pre lyžiarov v Rakúsku Ski amadé. Pri rozširovaní 

súčasného zasnežovacieho zariadenia sa lyžiar-

ske stredisko spolieha na inovačnú technológiu 

svetového lídra TechnoAlpin. Lyžiarske stredisko 

a spoločnosť TechnoAlpin spája už od roku 2016 

partnerstvo, ktoré týmto projektom ešte viac naberá 

na význame. Osobitosťou a výzvou tohto projektu 

je krátky čas na stavebné práce v porovnaní s jeho 

pozoruhodným rozsahom. Záväznú zákazku sme 

dostali len začiatkom augusta a zariadenie bude 

v prevádzke už začiatkom novembra toho istého 

roku.

Rozsiahle náročné práce predstavujú predovšetkým 

rekonštrukčné práce na súčasnom zasnežovacom 

zariadení. Budú zriadené, resp. rozšírené štyri čer-

padlové stanice, v konečnom dôsledku bude inšta-

lovaných celkovo 28 nových čerpadiel a 2 chladiace 

jednotky vo veži. Súčasne s čerpadlovými stanicami 

bude dodaný a inštalovaný veľký počet vrtuľových 

snežných diel. Čo sa týka riadenia kompletného 

zasnežovacieho zariadenia, lyžiarske stredisko sa v 

budúcnosti spolieha na riadiaci systém ATASSplus, 

vďaka ktorému je garantované presné a efektívne 

plánovanie zasnežovania. 

 83x vrtuľové snežné delá 

(TR8, TF10, T40)

 cca 150 ks UF šachty

 cca 30 km hliníkových káblov 

pre elektrické napájanie

 cca 17 km uzemňovacích káblov

 4 čerpadlové stanice 

s celkovo 28 čerpadlami

 chladiaca veža

 rôzne armatúrne šachty 

a rozdeľovacie stanice

 riadiaci systém ATASSplus

PROJEKT V SKRATKE

WAGRAIN

LYŽIARSKE STREDISKO A SPOLOČNOSŤ 
TECHNOALPIN SPÁJA UŽ OD ROKU 2016 
PARTNERSTVO, KTORÉ TÝMTO PROJEKTOM 
EŠTE VIAC NABERÁ NA VÝZNAME.«
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www.skiresort.cz 

PROJEKT V SKRATKE

 14x TR8 mobil

 11x TF10 mobil

 2x TF10 na 4,5 m výsuvnej podpere

 5x TF10 na 1,6 m veži

 31x V3 

 9x V3ee

 8x TL6

 1 čerpadlo s 22 l/s, 75 kW a 18 barov

JANSKÉ LÁZNĚ

Už v roku 2006 sa inštalovali prvé tyčové snežné 

delá v hlavnom lyžiarskom stredisku Janské Lázně. 

Spolupráca so spoločnosťou TechnoAlpin sa v prie-

behu rokov rozšírila nielen o vrtuľové snežné delá, 

ale v posledných rokoch sa zamerala na viaceré 

významné renovácie, medzi ktoré patrí inštalácia 

novej plnoautomatickej čerpadlovej stanice. 

Po desiatich rokoch od začatia spoločných prác sa 

spolupráca posunula na novú úroveň kvality: s ví-

ziou do budúcnosti sa vedenie lyžiarskeho strediska 

rozhodlo pre nové, energeticky efektívne zasnežo-

vanie. Len v posledných rokoch sa obnovili potrubia 

v dĺžke 1,5 km, inštalovali sa nové čerpadlá, 27 

vrtuľových snežných diel a rovnako aj veľa tyčových 

snežných diel. Všetky snežné delá pochádzajú z 

najnovšej generácie a bodujú vďaka optimalizácii 

zameranej na efektívne využívanie zdrojov. 

V roku 2018 stredisko Janské Lázně plánuje ďalšie 

kroky do budúcnosti: odteraz je lyžiarske stredisko 

vybavené plnoautomatickým riadením prostred-

níctvom najnovšej verzie riadiaceho systému 

ATASSplus. Meteorologický modul s aktualizáciou 

softvéru, ako aj mobilná aplikácia pre softvér umož-

ňujú nanajvýš efektívne zasnežovanie pri maximál-

nom komforte. 

Lyžiarske stredisko Černá hora – Pec plánuje aj v 

nasledujúcich rokoch ďalšie prepojenia zjazdoviek, 

ako aj rozšírenie čerpadlových staníc a všetkých 

zasnežovacích zariadení. TechnoAlpin sa teší spolu 

so strediskom Černá hora – Pec, že môžu pracovať 

na zabezpečovaní snehu prvotriednej kvality.  

Hneď vedľa najvyššieho vrchu Českej republiky, Sněžky, sa nachádza lyžiarske 

stredisko Černá hora – Pec, najväčšie lyžiarske stredisko v krajine. 44 samostatných 

zjazdoviek spája celkovo päť lyžiarskych stredísk: Janské Lázně , Černý Dul, Pec  

pod Sněžkou, Velká Úpa a Svoboda nad Úpou. 

NA CESTE ZA NAJPOKROKO-
VEJŠÍM LYŽIARSKYM STREDIS-
KOM V ČESKEJ REPUBLIKE

JANSKÉ LÁZNĚ

ČESKÁ REPUBLIKA
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NOVAKO

Do roku 2016 sa v Novaku zjazdovka zasnežovala 

manuálne. V prvej fáze prestavby sa nanovo položil 

rozvodný materiál na ploche 600 m. Bezpečné zá-

sobovanie vodou pre snežné delá odteraz zabezpe-

čujú potrubia z línie Alpinal, ktoré nahradili pôvodné 

pozinkované potrubia. O rok neskôr sa v druhej 

fáze projektu rekonštruovala a plne automatizovala 

aj malá čerpadlová stanica. V rámci automatizácie 

sa inštalovali aj tri plnoautomatické vrtuľové snežné 

delá. Počnúc sezónou 2018/2019 bude lyžiarske 

stredisko po prvýkrát riadené prostredníctvom 

riadiaceho systému ATASSplus. Týmto sa vylepšila 

dokonalá výbava zariadenia, ktorá mnohým deťom a 

rodinám ponúka najlepšiu kvalitu snehu pri rovnako 

optimálnom využití zdrojov. 

Lyžiarske stredisko pre rodiny Novako patrí k najväčším skvostom v Českej 

republike a nachádza sa v západnej časti Čiech v Krušných horách. V roku 

2016 sa začala kompletná renovácia lyžiarskeho strediska a pokračuje sa v nej 

v sezóne 2018/2019. 

PLNÁ AUTOMATIZÁCIA 
PRE RODINY

www.novako-ski.cz
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Pre svoje priemyselné zástrčky, ktoré spoločnosť 

TechnoAlpin už sériovo montuje, teraz spol. MEN-

NEKES vyvinula vďaka technológii X-CONTACT 

nové kontaktné zdierkové riešenie, ktoré prináša 

množstvo výhod. Kontaktné zdierky sú v prípade 

zástrčiek smerodajné pre kvalitu kontaktného pripo-

jenia. Musia zaručovať bezpečné kontaktné pripoje-

nie, a tiež sa s nimi musí jednoducho manipulovať. 

Novinka X-CONTACT boduje svojou mimoriadnou 

konštrukciou a materiálovými vlastnosťami, vďaka 

ktorým je práca s výrobkami TechnoAlpin výrazne 

bezpečnejšia a jednoduchšia.  

Vďaka vysokým intenzitám prúdu, ktoré sa použí-

vajú pri snežných delách, sú sily, ktoré sú potrebné 

na zapojenie a odpojenie zástrčky, veľmi vysoké. 

Za určitých okolností občas môže dôjsť k tomu, 

že sú na rozpojenie zástrčiek potrebné dve osoby. 

Technológia X-Contact v priemyselných zástrčkách 

používaných spol. TechnoAlpin sa vyznačuje mimo-

riadnou ľahkosťou chodu a znižuje potrebné zásuv-

né a vyťahovacie sily o polovicu. To zamestnancom 

v zasnežovaní výrazne zjednodušuje manipuláciu 

so snežnými delami – aj pri vysokých intenzitách 

prúdu.  

Inovácia a technika sú ústrednými aspektmi pri práci spoločnosti TechnoAlpin, aj

čo sa týka špeciálnych komponentov od iných dodávateľov, a preto sa na najnovšiu 

technológiu a nekompromisne najlepšiu funkčnosť kladie vysoký dôraz. Z tohto

dôvodu spoločnosť už mnoho rokov úzko spolupracuje so spoločnosťou MENNEKES. 

Táto celosvetovo pôsobiaca spoločnosť dodáva komponenty, ktoré TechnoAlpin

montuje do bodov napojenia a strojov. 

ZJEDNODUŠENÁ
PRÁCA VĎAKA TECHNI-
CKÉMU POKROKU

INFORMÁCIA K VÝROBKU

www.x-contact.info
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období zasnežovania. Pri zohľadnení nameraných 

údajov v určitej lokalite, predpovedí od veľkých 

meteorologických staníc a historických údajov 

možno stanoviť hyperlokálne podmienky, ako napr. 

tienenie, lokálne prúdenie vzduchu, studené zóny, 

severný alebo južný svah. 

Súčasne s inštaláciou meteorologického modulu 

uzavrelo lyžiarske stredisko zmluvu o aktualizácii pre 

softvér ATASSplus. Lyžiarske stredisko má týmto 

možnosť neustále používať najnovšiu verziu softvé-

ru. Nowa Osada môže v budúcnosti zasnežovať 

ešte efektívnejšie a šetrnejšie a svojím zákazníkom 

garantovať optimálnu kvalita snehu.  

Nowa Osada má vo svojej malej flotile 16 vrtuľových 

snežných diel. Väčšina z nich je typ TF10, ktoré sú 

nepretržite najvýkonnejšie vrtuľové snežné delá na 

trhu. Do roku 2016 boli rozvody pre všetky zjazdov-

ky zásobované príslušnými jednotlivými čerpadlami. 

Výstavbou plnoautomatickej čerpadlovej stanice sa 

spojili aj vodovodné rozvody a tým sa umožnilo aj 

automatické a centrálne riadenie prostredníctvom 

softvéru ATASSplus. 

V roku 2018 sa stredisko Nowa Osada vybavilo 

meteorologickým modulom s aktualizáciou softvéru. 

Vďaka tomu možno lyžiarske strediská zasnežo-

vať efektívnejšie vzhľadom na energie a s nižšími 

nákladmi. Dodatočný meteorologický modul pre 

ATASSplus umožňuje používanie presných údajov 

o počasí a tým aj lepšie plánovanie a využívanie 

V roku 2012 lyžiarske stredisko Nowa Osada na juhu Poľska zakúpilo prvé automatické 

snežné delo od TechnoAlpin. Odvtedy sa toho veľa udialo: od roku 2016 je lyžiarske 

stredisko plne automaticky riadené prostredníctvom riadiaceho systému ATASSplus. 

PERFEKTNÉ VYUŽITIE 
ZASNEŽOVACÍCH OBDOBÍ

NOWA OSADA

VÝSTAVBA PLNOAUTOMATICKEJ 
ČERPADLOVEJ STANICE TERAZ UMOŽŇUJE 
AUTOMATICKÉ A CENTRÁLNE RIADENIE 
PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU ATASSPLUS. 

POĽSKO

«

www.nowaosada.pl 
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www.kunde.comwww.kunde.com

Guangzhou

Čínsky trh v súčasnosti zažíva boom v oblasti zasnežovania interiéru.

Spúšťačom pre tento trend sú predovšetkým rôzne projekty na juhu krajiny, 

s cieľom sprístupniť zážitky zo snehu všetkým vrstvám obyvateľstva.  

VIACERÉ VEĽKOLE PÉ INTERIÉROVÉ 
PROJEKTY PRE JUŽNÚ ČÍNU

INDOOR SNOW

INDOOR SNOW

32



www.wanda-group.com

Guangzhou

Veľký projekt hlavného investora Wanda Group je 

zameraný predovšetkým na päť miest. Hlavným 

mottom pre tieto aktivity sú v prvom rade slová čín-

skeho prezidenta Xi Jinping: „Dovoľte nám, 300 mil. 

obyvateľov, aby sme sa zúčastňovali na zimných 

športoch a mali z toho radosť.“ K tomu sa pridružila 

ohromná vášeň pre zimné športy od severu krajiny 

až po juh a západ ľudovej republiky. Cieľom je viac 

priblížiť lyžiarsky šport k bežnému životu každého 

jedného občana. Okrem toho sa sneh v interiéri 

stáva stále viac populárnejším, hlavne preto, že na 

juhu krajiny chýba prírodný sneh.

Dodávateľom zasnežovacích zariadení pre tento 

projekt je znovu TechnoAlpin. Snežné delo S6 je 

konštrukčne navrhnuté pre zasnežovanie interiérov 

a perfektne pracuje od teploty -2°C nezávisle od 

vlhkosti vzduchu v lyžiarskych halách. Teplota v 

interiéroch môže rýchlo stúpnuť, preto je výhodou, 

ak snežné delo vykazuje stabilnú teplotu a zníženú 

vlhkosť. Chladiaci systém v hale je tak menej zaťa-

žovaný. Obrovský projekt Wanda zahŕňa zasnežo-

vanie plochy s celkovými rozmermi 158 000 m², s 

rozdelením na päť miest. Do metropoly Guangzhou 

boli dodané už všetky snežné delá. Dodávky do 

ostatných miest sa majú uskutočniť v blízkej bu-

dúcnosti. V časovom horizonte jedného až dvoch 

rokov má byť otvorených všetkých päť interiérových 

lyžiarskych hál.  

VIACERÉ VEĽKOLE PÉ INTERIÉROVÉ 
PROJEKTY PRE JUŽNÚ ČÍNU

INDOOR SNOW

V SKRATKE

PROJEKTY

 mestá: Guangzhou, Wuxi,

Chengdu, Kunming, Chongqing

 snehová pokrývka: 25 m³/h

 plocha: 158 000 m²

INDOOR SNOW

„DOVOĽTE NÁM, 300 MIL. 
OBYVATEĽOV, ABY SME
SA ZÚČASTŇOVALI NA 
ZIMNÝCH ŠPORTOCH
A MALI Z TOHO RADOSŤ.“
XI JINPING
«
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Powerupgrade pre Arkhyz
V severnom Kaukaze sa nachádza lyžiarske 

stredisko Arkhyz. V roku 2018 sa tu realizuje tretia 

fáza projektu zasnežovania. V budúcnosti bude 

optimálnu kvalitu snehu zabezpečovať 31 nových 

vrtuľových snežných diel typu TF10 a 103 nových 

tyčových snežných diel rady Rubis Evo. Zriadením 

troch nových čerpadlových staníc je garantované 

zásobovanie vodou pre silnú fl otilu snežných diel.

TechnoAlpin miluje výzvy. Preto ani veľké projekty nie sú pre svetového lídra žiadny 

problém. V roku 2018 TechnoAlpin realizuje v Rusku výstavbu hneď troch zasnežova-

cích zariadení s celkovým objemom investícií vo výške dvanásť mil. eur. 

NAJLEPŠÍ SNEH 
PRE VEĽKÉ PRO-
JEKTY V RUSKU 

RUSKO
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Viac snehu v Alpika Service  
V regióne Soči pri Čiernom mori sa nachádza lyžiar-

ske stredisko Alpika Service. Patrí k zimnej destiná-

cii Krasnaja Poľana, v ktorej sa v uplynulých rokoch 

vybudoval exkluzívny rezort zimných športov. Alpika 

Service ponúka lyžiarom zjazdovky dlhé 25 km, na 

ktoré sa dostanú pomocou desiatich vlekov. Vo 

fáze výstavby tu bude v roku 2018 inštalovaných 80 

nových vrtuľových snežných diel. 55 z týchto vrtu-

ľových snežných diel sú typu TF10, najvýkonnejšie 

snežné delá na trhu.  

Novinky pre Dombai
Lyžiarske stredisko Dombai bolo najskôr vybavené 

snežnými delami od TechnoAlpin. Leží v severnom 

Kaukaze a svojimi 20 km dlhými zjazdovkami siaha 

až do výšky 3 200 metrov. Okrem dvoch čerpad-

lových staníc sa v Dombai inštaluje 24 vrtuľových 

snežných diel typu T40. Taktiež sa položia potrubia 

z tvárnej liatiny v dĺžke piatich kilometrov.  
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SHAHDAG

www.shahdag.az 

AZERBAJDŽAN

 20x T40

 16x T60

 12x TF10

 3x TF10 Piano

 30 km silnoprúdového kábla

 7,5 km liatinového potrubia

 6,5 km PE potrubí

PREHĽAD PROJEKTOV

SHAHDAG

Shahdag, v preklade „kráľ hôr“, bolo prvým lyžiar-

skym strediskom v Azerbajdžane. Nachádza sa na 

severovýchode krajiny a každý rok ho navštevuje 

čoraz viac návštevníkov, či už v zime, alebo aj v 

lete. Z dôvodu stúpajúceho počtu návštevníkov sa 

vedenie rezortu rozhodlo rozšíriť zasnežovanie na 

ďalšie existujúce zjazdovky. Súbežne s tým sa zria-

ďujú nové zjazdovky so zasnežovaním. Buduje sa aj 

nový vlek, ktorý má lyžiarov vyviesť až do výšky 

2 350 m. Vďaka novému vleku a novým zjazdovkám 

bude možné zjazdové lyžovanie vo výškových roz-

dieloch až do 900 m. Navyše sa po prvýkrát buduje 

zjazdovka so stupňom náročnosti „čierna“. Ako 

tomu bolo už v roku 2011, spoločnosť TechnoAlpin 

dodá a nainštaluje zariadenie ako projekt hotový 

na kľúč. Miestna generálna stavebná spoločnosť 

ArchiCo LLC koordinuje pre zákazníka práce priamo 

na mieste. V tomto roku sa nainštaluje celkovo 51 

vrtuľových snežných diel.

Impozantne pôsobí hlavne vysoký záujem o projekt 

zo strany azerbajdžanskej vlády. Ide predovšetkým 

o angažovanosť vicepremiéra Yaqub Eyyubova, kto-

rý toho času chodí na inšpekciu stavby minimálne 

jedenkrát v týždni.  

Rezort Shahdag Mountain sa nachádza v srdci pohoria Kaukaz a od svojho vzniku v 

roku 2011 je zákazníkom spoločnosti TechnoAlpin. Lyžiarske stredisko sa v priebehu 

rokov neustále rozrastalo a preto sa výraznejšie rozšírenie zasnežovania tohto roku 

stalo nevyhnutnosťou.

V AZERBAJDŽANE 
SA EXPANDUJE
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SHAHDAG

VEDELI STE,…

TECHNOALPIN

V AZERBAJDŽANE 
SA EXPANDUJE

TechnoAlpin a lyžiarskym strediskom už roky pretr-

váva úzke partnerstvo.

…že spoločnosť TechnoAlpin ako prvá 

na svete dokázala inštalovať zariade-

nie Snowfactory na najvyššom bode?

Skutočne, vo výške 3 020 m na ľadovci Titlisglet-

scher vo švajčiarskom stredisku Engelberg sa 

inštalovalo zariadenie Snowfactory typu SF100. 

Zvláštnosťou na tomto projekte bol predovšetkým 

spôsob prepravy až na vrchol ľadovca: zariadenie 

Snowfactory sa rozdelilo do dvoch kontajnerov, pod 

gondolou sa upevnilo a následne prepravilo s men-

šou váhou a zníženou hmotnosťou na vrchol.

…že spoločnosť TechnoAlpin si vzhľa-

dom na neustály ďalší rozvoj spoloč-

nosti pozmenila vlastné logo spoloč-

nosti?

Nejde pritom o úplne nové logo, ale o aktualizáciu 

existujúceho loga. Najdôležitejšia zmena sa týka 

použitia nového druhu písma kvôli prispôsobeniu 

loga novým požiadavkám.  

…že vrtuľové snežné delo vyrobené 

ako 1000-e v poradí v aktuálnom 

výrobnom roku opäť vyšlo z pásu skôr 

ako rok predtým?

Podobne ako tomu bolo v minulom roku, aj tento 

rok sa vrtuľové snežné delo vyrobené ako 1000-

e v poradí dodalo spoločnosti sídliacej v južnom 

Tirolsku, a síce do lyžiarskeho strediska Drei Zinnen 

v Dolomitoch v Hochpustertale. Koncom júna sa 

odovzdalo vrtuľové snežné delo typ TF10 ukážko-

vému lyžiarskemu stredisku. Medzi spoločnosťou 

VEDELI STE,…
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TechnoAlpin je v neustálom raste a nepretržite hľadá nových kvalifi kovaných a dyna-

mických pracovníkov. Angažovaným a technicky zdatným ľuďom sa ponúkajú šance k 

ďalšiemu osobnému a pracovnému rozvoju. Spoločnosť sa neustále rozrastá, hlavne 

čo sa týka oblasti vývoja softvéru, programovania, konštrukcie a práce na technickom 

oddelení. Početný kolektív zamestnancov TechnoAlpin pracuje v rámci krajiny, ako 

aj v zahraničí. Spoločnosť ponúka možnosti na ďalší rozvoj, jedno či už v lyžiarskych 
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Využívame túto príležitosť na zvláštne poďakovanie

našim partnerom, ktorí svojimi záväzkami a profesionalitou robia

z TechnoAlpin významnú spoločnosť.


