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››› ÚVODNÍ SLOVO  

Vážení obchodní a sportovní přátelé,
před několika dny náš klub HC Frýdek-Místek 2015 dosáhl vynikajícího úspěchu a zvítězil 

v kvalifikaci o WSM ligu, tedy o druhou nejvyšší hokejovou soutěž.  Atraktivní útočná hra našeho 

klubu v posledních domácích zápasech – jak s Táborem, Jabloncem nebo Vsetínem – vyprodala halu 

Polárka, takže rekordních více jak 2 456 diváků vytvořilo hráčům vynikající bouřlivou kulisu.

Poprvé v historii bude Frýdek-Místek hrát druhou nejvyšší hokejovou soutěž. Fanoušci hokeje 

tak budou mít možnost vidět na vlastní oči slavné velkokluby české a československé historie –  

Kladno (kterou vlastní Jaromír Jágr), Jihlavu, Slavii, České Budějovice a řadu dalších. Velice 

zajímavé budou také derby s Havířovem.

Také v příští sezoně, tak jako v právě skončené, bude náš klub úzce spolupracovat  

s extraligovým klubem HC Oceláři Třinec – jak na poli hráčském, trenérském, tak i ekonomickém.  

Proto si dovolujeme tvrdit, že HC Frýdek-Místek 2015 bude i v příští sezoně hrát atraktivní hokej  

podpořený frýdecko-místeckým publikem.

Předkládáme Vám nabídku reklamní spolupráce s naším hokejovým oddílem pro příští prvoligo-

vou sezonu. Naší prioritní snahou je opětovné vytvoření portfolia obchodních a podnikatelských 

partnerů, kteří by se podíleli na hladkém ekonomickém chodu klubu. Pevně věříme, že nalezneme 

cestu ke vzájemné plodné spolupráci, která přinese efekt oběma stranám. Těšíme se na vzájemné 

setkání při konkrétních rozhovorech o naší společné budoucnosti.

Hala Polárka je výrazově koncipována jako kompaktní aréna, čímž je podpořeno elementární  

vnímání funkční stavby tohoto typu. Záměrem bylo vytvořit v urbanizované zástavbě  

jednoduchou strukturu, která bude jasně vnímatelná a rozpoznatelná. Výrazovým akcentem objektu 

je prostor hlavního vstupu, který je zaříznutý do objemu haly a spolu s předprostorem a rozsáhlým  

prosklením vytvoří centrální platformu objektu. Veškeré prostory jsou integrovány do  

prostoru haly, až na prostor zázemí, který ze zadní strany expanduje z celkového objemu. Fasáda,  

která je dominantní ve smyslu její kompaktnosti, je založena na střídání polotransparentních  

„poosvětlených“ materiálů, jako jsou tahokov a sítě v nuančním barevném provedení. Hala je 

navržena jako centrální prostor s protilehlými tribunami a ochozem. Východní tribuna má  

kapacitu 1 446 sedících diváků a je přístupná z ochozu na 2.NP. Západní tribuna je navržena pro  

593 sedících diváků. 

Jedná se o stavbu pro sport. Využití haly je víceúčelové, hlavním provozem je ledová plocha 

rozměrů 58,75 x 28,5 m pro lední hokej, krasobruslení a možnost veřejného bruslení. Ledovou  

plochu je možno využít po položení palubovky pro míčové sporty – basketbal, volejbal, házenou, 

florbal, koncerty apod.
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