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1 Úvod 

Podíváme-li se na svět kolem sebe, najdeme množství bariér. Nejen bariéry pro osoby 

zdravotně postižené, ale i takové, které komplikují každodenní činnosti rodičům s kočárkem 

nebo seniorům. Naštěstí jsou již dávno pryč doby, kdy se na tyto lidi nebraly ohledy. Bariéry 

kolem nás se už dnes snažíme odstraňovat a dbát na požadavky všech obyvatel tak, aby 

nedocházelo k vyčleňování lidí ze společnosti.  

Bezbariérové řešení novostaveb je u nás vesměs na dobré úrovni. Problém přichází s tím, 

že zapomínáme na budovy dříve postavené, které častokrát neumožňují přístup a užívání pro 

každého. Na provádění stavebních úprav umožňujících bezbariérové užívání by měl být 

kladen větší důraz. 

Tato práce se soustředí na sportovní stavby, neboť sport je vnímán jako dobrý nástroj pro 

integraci zejména pohybově postižených do majoritní společnosti. Ať už se bavíme 

o aktivním provozování sportu, třeba že se provádí často v různých modifikacích, nebo i o 

pouhém provozování pasivním, na tribunách a v hledištích sportovních staveb. Obě tyto 

formy vyžadují soubory různých opatření, aby nikdo nebyl jakkoliv limitovaný. 

1.1 Předmět bakalářské práce 

Předmětem této práce je problematika bezbariérového užívání sportovních staveb se 

zaměřením na zimní stadiony Werk Aréna v Třinci a ČEZ Aréna v Ostravě. Za tímto účelem 

byla provedena komplexní analýza současného stavu s následným návrhem řešení 

problémových míst pro zajištění bezbariérové přístupnosti a užívání z pohledu diváků 

i sportovců jak samotných objektů, tak navazujících venkovních prostor s důrazem na 

vytvoření bezbariérového prostředí s akceptováním zásad Národního rozvojového programu 

mobility pro všechny a příslušných právních předpisů a českých technických norem. 

1.2 Cíle bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat současný stav obou vybraných arén a poukázat na 

dobrá a špatná řešení rizikových míst. Tam, kde současný stav nevyhovuje, vhodně navrhnout 

řešení vyhovující. To vše podle zásad Národního rozvojového programu mobility pro 

všechny, příslušných právních předpisů a českých technických norem, zejména vyhlášky 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Zaměření proběhlo na všechny uživatele, kteří mohou být bariérami ovlivněni. Kromě 
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sportujících uživatelů i na diváky. Dále bylo provedeno porovnání obou arén, kdy bylo na 

konkrétních příkladech poukázáno na rozdílné varianty řešení. Vše bylo doplněno názornými 

ukázkami použitím vlastní fotodokumentace. 

1.3 Použité podklady 

Pro zpracování bakalářské práce byl získán podrobný půdorys skutečného provedení stavby 

ČEZ Arény, vypracovaný společností Hutní projekt Ostrava a.s. Tento půdorys zapůjčil pro 

potřebu této práce vedoucí střediska ČEZ Aréna ing. Sikora. Také byl proveden vlastní 

průzkum s fotodokumentací sportovních zařízení v regionu a následně v detailu arén 

v Ostravě a v Třinci. Použité mapové podklady jsou ze serverů www.google.cz/maps/ [13]  a 

www.mapy.cz [14]. Při zpracování byly respektovány  platné zákony, vyhlášky a normy. 



 

 11 
 

2 Problematika bezbariérového užívání ve vztahu ke sportovním 

stavbám 

Bezbariérové užívání staveb popisuje zákon č. 183/2006 Sb. [5] jako obecné technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace. Tyto osoby jsou definovány v témže zákoně a ve vyhlášce č. 389/2009 Sb. [6] jako 

osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, 

těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo děti do tří let. Kromě toho zde řadíme i 

osoby s dočasným pohybovým omezením, osoby doprovázející lidi s mentálním postižením a 

osoby malého či nadměrného vzrůstu.  

Vyhláška č.398/2009 Sb. mimo jiné stanoví podmínky bezbariérového užívání staveb 

občanského vybavení sportovního charakteru, a to jak pro části užívaných veřejností, tak také 

pro části určené sportovcům. Bezbariérové řešení je tedy potřeba respektovat rovněž pro 

sportoviště a jejich zázemí. V přílohové části jsou následně stanoveny technické požadavky 

bezbariérového užívání staveb zvlášť pro osoby s omezením pohybovým, zrakovým a 

sluchovým. Zároveň u staveb pro sport je nutností respektování zvýšených nároků na 

manipulační prostory zejména pro používání sportovních vozíků. 

2.1 Charakteristika osob se zdravotním omezením 

Uživatelé sportovních staveb se zdravotním omezením mají dle typu a stupně svého postižení 

rozdílné nároky na řešení prostoru a orientaci v něm. V zásadě je nutno definovat základní 

nároky pro omezení pohybové, zrakové a sluchové. Pro přehled je ke každému z těchto 

hendikepů připojen obecný popis, definování podmínek pro samostatný pohyb a orientaci a 

následně i praktická aplikace na příkladu sportovce a diváka využívajícího sportovní stavby. 

2.1.1 Pohybové omezení 

Mezi osoby s pohybovým omezením řadíme osoby na vozíku, osoby s dětským kočárkem, 

osoby používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotné ženy a osoby 

doprovázejících děti do tří let. [6] 

Prostorové a manipulační nároky pro osoby s omezenou schopností pohybu vycházejí 

zejména z prostorových a manipulačních požadavků osob na vozíku. [3] Pro umožnění 

pohybu osob na vozíku je především nutné eliminovat výškové rozdíly. Další požadavky jsou 

uvedeny ve vyhlášce č. 389/2009 Sb. [6] 



 

 12 
 

Uživatel sportovních staveb s pohybovým omezením může narazit na následující 

problémy: 

- výškové rozdíly větší než 20 mm; 

- pokladny a přepážky nejsou vždy přizpůsobené osobám na vozíku; 

- malá šířka komunikačních prostor a dveří (počítáme i se sportovním vozíkem); 

- šatny nepřizpůsobené osobám na vozíku; 

- chybně řešená hygienická zařízení pro sportovce i diváky ; 

- nedostatečná kapacita, nevhodné umístění nebo špatné řešení místa pro diváky. 

2.1.2 Zrakové omezení  

Osoby se zrakovým omezením tvoří podle odborných odhadů 1-1,5% populace a dělí se na 

osoby nevidomé a na osoby slabozraké. Nevidomá osoba nemá vizuální kontrolu a k orientaci 

využívá pouze bílou hůl, vysílačku povelů nebo vodicího psa. Slabozraká osoba má zrakové 

schopnosti omezené. [6] 

Pro samostatný pohyb nevidomých osob jsou důležité hmatové vjemy a akustické 

informace. Nevidomá osoba se orientuje podle vodicích linií, orientačních bodů a znaků. Pro 

pohyb bez bariér je nutné splnit základní podmínky, jako je volný průchod podél vodicí linie, 

dodržená podchodná výška, dostatečné množství přirozených a umělých hmatových prvků a 

hmatový kontrast vůči okolí u prvků umístěných v ploše. Pro slabozraké osoby je důležité 

především užití vizuálních kontrastů bez zrcadlení a odlesků povrchů a také využití vhodného 

orientačního systému. [3] 

Uživatel sportovních staveb se zrakovým omezením může narazit na následující problémy: 

- špatně řešený přístup k objektu; 

- vstup do objektu bývá špatně rozpoznatelný; 

- není dostatečný kontrast dveří, skleněných ploch, nástupních a výstupních stupňů 

u schodišť, madel, zařizovacích předmětů, atd.; 

- nedostatečné značení hmatovými prvky a Braillovým písmem; 

- špatně řešený orientační a informační systém; 

- špatné osvětlení prostor. 

2.1.3 Sluchové omezení 

Osoby se sluchovým omezením se dělí na osoby neslyšící (bez sluchového vjemu) a na osoby 

nedoslýchavé (s částečným sluchovým vjemem). [6] 
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Pro bezproblémový pohyb a orientaci osob se sluchovým postižením je třeba kvalitních 

vizuálních informačních, orientačních a varovných systémů. Při mezilidské komunikaci 

pomáhá těmto osobám možnost odezírat ze rtů. Proto nesmí být místa, kde může taková 

komunikace nastat, umístěna před okny a musí být řádně osvětlena. Pro nedoslýchavé osoby 

navrhujeme zařízení pro indukční poslech. [3] 

Uživatel sportovních staveb se sluchovým omezením může narazit na následující 

problémy: 

- na některých stadionech jsou nedostatečné informační a orientační systémy; 

- řešení pokladen a přepážek mnohdy neumožňuje indukční poslech ani odezírání ze rtů. 

2.2 Sportování s hendikepem 

Sportování je jedním z hlavních faktorů, který pomáhá hendikepovaným osobám překonat 

fyzické následky svého postižení a vyrovnat se s psychickými dopady. Kromě toho, že sport 

zvyšuje tělesnou zdatnost, je také vhodným prostředkem jak pro rekreaci a setkávání se 

s jinými lidmi, tak pro někoho i k posouvání vlastních hranic. 

Vzhledem k tomu, že rozlišujeme různé typy postižení v rámci omezení pohybového, 

zrakového, sluchového, tak pro účely sportu se zavádí dělení podle schopností a dovedností 

v dané sportovní disciplíně. Odborná literatura [1] hovoří o tzv. funkční klasifikaci, která 

kombinuje zdravotní informace s informacemi o výkonu sportovce. V zásadě lze definovat 

následující dělení:  

- sportovci s pohybovým omezením: 

a) amputáři (kterým chybí určitá část končetiny a postrádají alespoň jeden hlavní 

kloub), medicínské třídy A1-A9; 

b) vozíčkáři (s minimálně 10% ztrátou funkce dolních končetin), medicínské třídy 

1A, 1B, 1C, 2-6; 

c) spastici (s centrální poruchou hybnosti), medicínské třídy CP1-CP 8; 

d) ostatní (např. sportovci s roztroušenou sklerózou, svalovou dystrofií apod.), 

medicínské třídy L1-L6; 

- sportovci se zrakovým omezením, medicínské třídy B1-B3 (nevidomí, osoby se 

zbytky zraku a slabozrací); 

- sportovci se sluchovým postižením , účastní se deaflympiády; 

- sportovci s postižením intelektu, účastní se speciální olympiády; 
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Sportovní disciplíny se musejí pro osoby s postižením více či méně modifikovat podle 

druhu a rozsahu omezení. Vzhledem k tématu bakalářské práce je jako příklad uveden sledge 

hokej jako modifikace ledního hokeje. [4] 

2.2.1 Sledge hokej 

Historie sledge hokeje se začala psát v 60. letech minulého století ve Švédsku. Vznikl 

v rehabilitačním centru nedaleko Stockholmu jako alternativa ledního hokeje, který osoby 

s postižením dolních končetin nemohly provozovat. Na paralympijských hrách se poprvé 

objevil roku 1994 v Lillehammeru. U nás vznikl první tým roku 1999 ve Zlíně. Postupně se 

přidaly týmy Kolína a Olomouce, což položilo základ pro domácí soutěž. Dnes hrají ligu 

kromě týmů Zlína a Olomouce také Karlovy Vary, Pardubice, České Budějovice a Sparta 

Praha. Sportovní klub Draci Kolín ukončil svou činnost. Severní Moravu zastupuje tým  

Studénky, který se ale v sezóně 2014/2015 nejvyšší soutěže neúčastní.  

Obr. 1: Utkání sledge hokeje, zdroj [15] 

Hráči hrající domácí soutěž tvoří také reprezentační mužstvo. Reprezentace České 

Republiky se účastnila paralympijských her ve Vancouveru 2010 i v Soči 2014 a v obou 

případech skončila pátá. Na Mistrovství světa je nejlepším výsledkem čtvrtá příčka z let 2012 

a 2013. Medaili získali Češi na Mistrovství Evropy, když brali stříbro v letech 2007 a 2011.  

Pravidla sledge hokeje jsou podobná jako pravidla klasického ledního hokeje, kromě 

určitých změn. Například hrací doba je 3x15 minut, do utkání může nastoupit maximálně 13 

hráčů v poli a 2 brankáři (v domácí soutěži 18 hráčů a 2 brankáři) a všichni hráči bez rozdílu 

věku musí nosit celoobličejový kryt a chránič krku. Střídačky a trestné lavice jsou 
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bezbariérové, s průhlednými mantinely. Nejčastěji jsou řešeny tak, že je tvoří ledová plocha 

v úrovni hřiště bez výškových rozdílů. Pro pohyb po ledové ploše se využívají speciální sáně 

(angl. sledge) tvořené plastovým sedákem, kovovou konstrukcí a dvěma noži. Každý hráč 

v poli drží dvě krátké hokejky, kterými se jednak odráží, díky ostrým hrotům na jednom 

konci, a jednak díky nim ovládá puk. Sledge hokej je sport převážně pro hendikepované 

hráče, ale v České Republice mohou hrát i hráči zdraví, kteří jsou během hry také usazeni na 

saních. V každém týmu může být maximálně pět zdravých hráčů, ale v jeden okamžik smí být 

na ledě pouze dva z nich. [15,16] 

Do povědomí širší veřejnosti se tento sport dostal díky mediálně známému případu Tomáše 

Zelenky. Ten hrál hokej za Třebíč v druhé nejvyšší české lize. V roce 2001 byl při čtvrtfinále 

playoff naražen na mantinel protihráčem z Jihlavy, důsledkem čehož ochrnul na dolní 

polovinu těla. Po tomto zranění se začal věnovat právě sledge hokeji, sám hrál a později 

trénoval.  

2.3 Právní a normové prostředí 

Pro zpracování projektových dokumentací, při povolování a provádění staveb a následně při 

jejich užívání je nutné respektovat ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. [5], který 

kromě bezbariérového užívání staveb definuje v § 132 odst. 3 také veřejný zájem, a to 

následovně: Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby e) byly odstraněny stavebně 

bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na 

stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Samotné obecné a technické požadavky na bezbariérové užívání staveb jsou stanoveny ve 

vyhlášce č. 398/2009 Sb. [6] Problematika je dále rozpracována také v českých technický 

normách, např.:  

- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny [7]; 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy [8]; 

- ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: 

Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost 

výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace [9]; 

- ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní 

výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu 

osob s omezenou schopností pohybu [10]. 
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Zároveň pro použité výrobky ve stavbě jako jsou např. madla v hygienických prostorách, 

sklopná sedátka ve sprchových koutech pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

nebo akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené, platí požadavky zákona 

č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

[11] a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky. [12] 

2.4 Národní rozvojový program mobility pro všechny 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Národní rada osob se zdravotním postižením 

ČR vyhlásily v roce 2002 Program zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování 

osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Právě na něj následně navázal Národní 

rozvojový program mobility pro všechny. Jelikož potřeba podpory vytváření bezbariérového 

prostředí nadále pokračuje, byl v roce 2008 program novelizován. Dnes je v platnosti Vládní 

plán financování, který zajišťuje financování programu na období 2016–2025. V této 

souvislosti byl rovněž aktualizován Program mobility, do kterého byly promítnuty požadavky 

a poznatky získané za dobu desetileté existence programu. [2] 

2.4.1 Cíle Programu mobility 

Hlavním cílem Programu mobility je zajistit svobodný pohyb ve městech a obcích 

pro všechny skupiny obyvatelstva. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím strategických 

cílů, které zahrnují bezbariérovou dostupnost služeb veřejné správy, zdravotních a sociálních 

služeb, pracovních a vzdělávacích příležitostí a možností kulturního vyžití, zlepšení přístupu 

všech obyvatel k veřejné dopravě a zvýšení kvality a bezbariérovosti komunikací pro chodce 

ve městech a obcích. [2] 

2.4.2 Opatření 

Je potřeba podporovat veškeré úpravy vedoucí k odstraňování bariér vzniklých v minulosti a 

zároveň se vyvarovat vytváření bariér nových. Důležitým požadavkem je potřeba řešit 

bezbariérový pohyb po městě nebo obci v širším pohledu a není možné zaměřit se na realizaci 

jednotlivých projektů bez jejich vzájemného propojení.  

Opatření lze obecně rozdělit na dvě části, na odstraňování bariér v budovách a 

na zpřístupňování dopravy (jak zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby, tak 

zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy). Vždy je důležitým měřítkem právě 

výše zmiňovaná komplexnost navrhované trasy. [2] 
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2.4.3 Výběr a financování záměrů 

Zpracovaný záměr bezbariérové trasy se všemi údaji a náležitostmi musí být v řádném 

termínu předložen Řídícímu výboru. Záměr by měl komplexně řešit odstranění bariér 

v budovách veřejných institucí, sociálních, kulturních, zdravotních a školských zařízení 

a dalších služeb a propojení těchto budov bezbariérovými dopravními trasami (pro pěší, 

MHD, apod.). Předkladatel vstoupí již ve fázi přípravy záměru do jednání s institucemi, jež 

hodlá zapojit do připravované bezbariérové trasy. Tyto jednotlivé instituce se poté 

spolupodílejí na financování dle Vládního plánu. Řídící výbor poté po jednotlivých krocích 

vybere a schválí záměr a ten po celou dobu realizace sleduje. [2] 
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3 Zimní stadiony v regionu 

3.1 Charakteristika širšího území 

Pro porovnání úrovně bezbariérovosti analyzovaných arén je vhodné se podívat na větší 

množství sportovních staveb. Z nejbližšího okolí Ostravy bylo vybráno těchto následujících 

13 zimních stadionů (viz obr. 2), které byly použity k porovnání a následné analýze:  

- ČEZ Aréna, Ostrava-Zábřeh; 

- zimní stadion, Ostrava-Poruba; 

- Bospor aréna, Bohumín; 

- K&K Pneu aréna, Havířov; 

- hala Polárka, Frýdek-Místek; 

- zimní stadion, Studénka; 

- zimní stadion, Orlová; 

- zimní stadion, Karviná; 

- Buly Aréna, Kravaře; 

- zimní stadion, Opava; 

- zimní stadion, Kopřivnice; 

- zimní stadion, Český Těšín; 

- Werk Aréna, Třinec. 

Obr. 2: Zimní stadiony v okolí Ostravy, použitý podklad [13] 
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Množství z těchto stadionů (Kopřivnice, Opava, Orlová) bylo postaveno v 60. nebo 70. letech 

minulého století, kdy samozřejmě neexistovaly jakékoliv předpisy pro bezbariérové užívání. 

Z toho důvodu bylo např. pro občany s omezenou schopností pohybu téměř nemožné je 

navštěvovat. Proto se jejich provozovatelé v posledních letech snaží různými stavebními 

úpravami zpřístupňovat tyto stavby všem. 

Oproti tomu arény postavené na přelomu tisíciletí (Kravaře, Ostrava-Poruba) jsou již 

stavebně řešeny lépe, tak aby mohly být využívány i osobami s hendikepem. Zimní stadion 

v Ostravě-Porubě dokonce hostil Mistrovství světa ve sledge hokeji v roce 2009. 

Téměř ideálně z pohledu bezbariérového užívání jsou řešeny haly uvedené do provozu 

v nedávných letech, kdy se projektanti a stavitelé musejí řídit aktuálními vyhláškami a 

normami. To lze vidět na Werk Aréně v Třinci (viz dále) a také na hale Polárka ve Frýdku-

Místku, která vznikla na místě bývalé víceúčelové haly a byla otevřena na podzim 2014. 

3.2 Zimní stadiony v Ostravě 

Ostrava je třetím největším městem České republiky. Rozkládá se na ploše 214 km2 a 

k 1.1.2015 zde žilo 302 969 obyvatel [17]. Počty zde žijících osob se zdravotním postižením a 

jejich diverzita se nepodařilo dohledat. 

V Ostravě se nacházejí dva zimní stadiony. Kromě ČEZ Arény je to stadion v Ostravě-

Porubě s kapacitou 5 000 míst, otevřený po rozsáhlé rekonstrukci roku 1998. Jak je uvedeno 

výše, je přizpůsobený hendikepovaným návštěvníkům i sportovcům. Především je zde asi 

nejlepší řešení místa pro diváka-vozíčkáře ze všech porovnávaných hal. Diváci na vozíku mají  

Obr. 3: Zimní stadion Ostrava-Poruba 
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vyhrazené místo v rohu stadionu ve výšce asi 3 m nad úrovní podlahy, při hokejových 

zápasech bezpečně schované za ochranou sítí. To jim dává pohodlný a bezpečný výhled na 

celou hrací plochu.  

3.3 Charakteristika ČEZ Arény 

Tato hala, dokončená a otevřená roku 1986, nesla původně název Palác kultury a sportu. Leží 

v katastrálním území Zábřeh, v městské části Ostrava-Jih. Stavba včetně přípravných prací 

trvala 10 let, neboť se musely zdemolovat domy, na jejichž místě aréna dnes leží. Svou roli 

také hrál fakt, že území pod halou je částečně poddolováno, což se projevilo na základech, 

které jsou tvořeny železobetonovou deskou. V době svého vzniku se jednalo o největší 

a nejmodernější halu v Evropě. [18] 

Aréna vždy hostila velké sportovní akce. V posledních letech např. Mistrovství světa 

v ledním hokeji 2004, Mistrovství světa v basketbale žen 2010, Mistrovství světa ve florbale 

2008, pravidelně se zde konají utkání českého daviscupového a fedcupového týmu a soutěže 

v latinsko-amerických tancích. Z kulturních akcí lze jmenovat koncerty hudebních skupin 

Aerosmith, Iron Maiden nebo Scorpions, popř. různé muzikály a představení na ledě. 

V letech 2003–2004 (před Mistrovstvím světa v ledním hokeji) proběhla v aréně rozsáhlá 

rekonstrukce za 690 milionů Kč, v rámci níž byla např. vybudována třípodlažní přístavba 

nebo byly rozšířeny šatny. Zahrnovala také úpravu prostor z hlediska bezbariérovosti. Od 

roku 2004 nese hala název ČEZ Aréna. Další rekonstrukce proběhla v roce 2012, kdy došlo 

k výměně sedaček a k výstavbě 4 rohových zasunovacích tribun. Tím se kapacita zvětšila na 

10 157 sedadel. Podle druhu akce a variantního řešení se může kapacita zvětšit až na cca 

12 000 diváků (např. při koncertech). [19,20] 

Od roku 1989 je ČEZ Aréna domovem hokejového klubu HC Vítkovice Steel, který se zde 

přestěhoval z proslulého zimního stadionu Josefa Kotase (ten byl roku 2004 zbourán). 



 

 21 
 

4 Analýza sportovní haly ČEZ Aréna 

Analýza ČEZ Arény z pohledu požadavků bezbariérového užívání byla provedena zejména 

podle vyhlášky č. 389/2009 Sb. [6] a vychází ze základního metodického postupu [4], 

popisující jednotlivé dílčí části objektu: 

- přístup od parkovacích ploch, zastávek MHD a komunikací pro pěší; 

- vstupní prostory; 

- horizontální pohyb v objektu; 

- vertikální pohyb v objektu; 

- hygienické prostory a šatny; 

- speciální vybavení a interiér; 

- informační orientační systém. 

Obr. 4: ČEZ Aréna v Ostravě, zdroj [20] 

4.1 Přístup k objektu 

Analýza přístupu k objektu je dělena na přístupnost od parkovišť a jejich řešení a přístupnost 

od zastávek MHD a jejich řešení. Samotný pěší přístup přímo do budovy je bezproblémový, 

protože všechny vstupy do vnitřního prostoru ČEZ Arény jsou bezbariérové.  

4.1.1 Přístupnost od parkovišť a jejich řešení  

Kolem objektu ČEZ Arény jsou rozmístěna parkoviště, značena písmeny abecedy. Zde jsou 

uvedena i s popisem: 

- parkoviště A pro veřejnost s 147 místy (8 ZTP míst); 

- parkoviště B pro veřejnost s 213 místy (12 ZTP míst); 
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- parkoviště C pro veřejnost s 374 místy (18 ZTP míst); 

- parkoviště D pro veřejnost s 45 místy (3 ZTP míst); 

- parkoviště E pro autobusy, hráče a televizi s 66 místy (3 ZTP míst); 

- parkoviště F pro VIP se 100 místy (5 ZTP míst). 

Každé parkoviště má vyhláškou (398/2009, §4, odst. 2) splněný daný počet parkovacích 

stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, kromě parkoviště E, kde chybí 

jedno parkovací místo. Přístup od každého parkoviště ke vchodu je pro osobu na vozíku 

přijatelný. Nejsou zde žádné horizontální ani vertikální bariéry. 

4.1.2 Přístupnost od zastávek MHD a jejich řešení  

K ČEZ Aréně se lze dopravit tramvají ze dvou směrů. Linkami 2 a 7 na zastávku SPORT 

ARÉNA ležící na ulici Ruské a linkami 3, 11 a 19 na zastávku stejného názvu na ulici 

Závodní. 

Přístup od zastávky na ulici Ruská je v pořádku jak pro osoby na vozíku, které nemusí 

překonávat žádné bariéry, tak pro osoby se zrakovým omezením. Je zde vidět správné použití 

signálního a varovného pásu, stejně jako vodicího pásu přechodu. Vhodně je řešen i koridor 

pro přecházení tramvajového pásu. Jediný problém je ve špatném barevném kontrastu 

signálního a varovného pásu, ale pouze na jedné straně přechodu pro chodce. V samotném 

prostoru zastávky je špatně vyřešeno označení bezpečného prostoru okraje nástupiště, ten není 

označen ani hmatově, ani vizuálně. Správně je naopak osazen signální pás. [3] 

O poznání horší je přístup od zastávky na ulici Závodní. Zastávka ve směru k Městskému 

stadionu nemá vůbec snížený obrubník, je tudíž pro osoby na vozíku nepoužitelná. V obou 

směrech navíc není vyřešen vstup do tramvaje, výškový rozdíl je pro osoby na vozíku 

nepřekonatelný. Navíc zde nejsou správně použity signální a varovné pásy. Napojení na 

navazující komunikace je sice bez výškových rozdílů, ale na druhé straně neobsahuje všechny 

potřebné hmatové prvky pro nevidomé osoby. Přechod pro chodce využívaný k přístupu do 

arény od zastávky je také řešen špatně, bez vodicího pásu přechodu a s problematicky 

vyřešeným přechodem přes tramvajový pás.  

4.2 Vstupní prostory  

Všechny vstupy pro diváky a uživatele jsou řešeny s požadavky na bezbariérové užívání. 

Jedná se o tři vstupy, a to z ulice Ruské, z ulice Závodní a od hotelu Clarion. Před vstupy je 

rozmístěno celkem 20 pokladen. Z tohoto počtu jsou 4, tedy 20%, označeny jako bezbariérové 

a vyhovující podle vyhlášky č. 389/2009 Sb. [6] 
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Samotný vstup do vestibulu je bez schodů a vyrovnávacích stupňů v úrovni okolní 

komunikace. Před vstupem je rozsáhlá volná plocha. Osobám na vozíku je vstup umožněn 

dostatečně širokými vstupními dveřmi, které jsou řešeny jako dvoukřídlové, otevírané 

dovnitř, s  dveřními křídly šířky 900 mm. Každé dveřní křídlo je opatřeno madlem ve výšce 

900 mm. 

Pro osoby se zrakovým postižením je vstup snadno  rozeznatelný. Ve výšce 1 400 mm jsou 

prosklené dveře kontrastně označeny oproti pozadí pruhem ze značek, druhý pruh je ve výšce 

900 mm nebo je nahrazen madlem. 

Během zápasů hokejové extraligy i dalších událostí je řešen vstup pro osoby bez hendikepu 

skrz turnikety. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je vedle turniketů dostatečně velká 

vstupní brána světlé šířky 1 800 mm, kterou obsluhuje určený zaměstnanec. 

Samostatnou pozornost si zaslouží vstup pro VIP diváky, který je v úrovni 2. NP. Je 

přístupný z parkoviště F, na které přímo navazuje bezbariérový vstup do objektu. 

Obr. 5: Vstup do ČEZ Arény od ulice Ruské 

4.3 Horizontální pohyb v objektu  

Volnému horizontálnímu pohybu osob na vozíku v budově nebrání žádné bariéry. Chodby 

jsou dostatečně široké, aby zajistily minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku. 

Výškové rozdíly nepřesahují 20 mm, popř. jsou řešeny vhodnými rampami. Prosklené dveře 

jsou zaskleny od výšky 400 mm a kontrastně označeny oproti pozadí.  

Pohyb nevidomých osob je umožněn podél přirozených vodicích linií. Do průchozího 

prostoru nezasahují žádné nežádoucí předměty. Jen chybí zajištění prostoru pod 

schodišťovým ramenem vbíhajícím do prostoru. 
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4.4 Vertikální pohyb v objektu  

Pro osoby na vozíku je výhodné, že se cestou od vstupu na svá vyhrazená místa pohybují 

v jedné výškové úrovni. Pro zvláštní případy, jako je přístup do VIP prostor a skyboxů, jsou 

v aréně umístěny dva výtahy, které přepravu ve vertikálním směru umožní. Volné plochy před 

nástupními místy do výtahů splňují vyhlášku č. 389/2009 Sb. [6] Klec výtahu má šířku 1 060 

mm a hloubku 1 400 mm, šířka vstupu je 800 mm. Takové rozměry lze připustit 

v odůvodněných případech u změn dokončených staveb, což je tento případ. Ve výtahové 

kleci je splněn požadavek na využití hlasové fráze i reliéfního označení Braillovým písmem, 

to je však přímo na tlačítkách. Mělo by být napravo od tlačítek. Podle ČSN EN 81-70 [9] 

musí být ve výtahové kabině zejména umístěno nejméně na jedné stěně madlo ve výšce 

900 mm a také zrcadlo pro sledování překážek při výstupu z kabiny, což je splněno. Chybí 

zde ovšem sklápěcí sedadlo. 

Schodiště jsou v aréně jednoramenná i dvouramenná, zajišťující přístup na tribuny. 

Všechna mají sklon větší než 28°. Stupnice nástupního a výstupního stupně jsou označeny 

žlutým pruhem nebo žlutým trojúhelníkem na okraji. Hrubou chybou je označení 

podstupnice, se kterým se můžeme setkat u jednoramenných schodišť. Madla nejsou 

v souladu s vyhláškou č. 389/2009 Sb. [6], neboť nemají potřebný přesah, tvar, ani nejsou 

v požadovaných výškách. 

4.5 Hygienické prostory a šatny 

Zázemí získalo svou současnou podobu díky rekonstrukci v letech 2003-2004. Nachází se zde 

celkem 13 větších šaten pro sportovce, pět menších pro umělce a dvě pro rozhodčí. Jako 

bezbariérové jsou označeny dvě větší a jedna menší šatna. Bezbariérovost je zajištěna prvky 

usnadňujícími užívání šatny, jako jsou vhodné hygienické zařízení a prostory dostatečně 

široké pro minimální manipulační prostor k otáčení vozíku. V šatně pro sportovce nejsou, na 

rozdíl od šatny pro umělce, úložné a odkládací prostory přizpůsobeny osobám na vozíku. 

Vstupní dveře šatny pro sportovce mají světlou šířku 1 100 mm, což je vyhovující i při 

využívání sportovního vozíku. Šatna pro umělce má dveře široké 800 mm. Otevíravá dveřní 

křídla jsou opatřena madlem ve výšce 900 mm, zámkem ve výšce 1 000 mm a klikou 

ve výšce 1 100 mm. 

Všechny šatny v ČEZ Aréně mají vlastní hygienická zařízení. Bezbariérové zázemí je 

tvořeno záchodovou kabinou o rozměrech 2 000x1 900 mm ve větších šatnách a 2 750x1 800 

mm v menší. Dveře do záchodové kabiny jsou o šířce 800 mm, otevíravé směrem ven a 
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osazené madlem ve výšce 900 mm. Dveře na WC v šatně pro umělce jsou široké pouze 600 

mm, což je hrubý nedostatek. Kromě záchodové mísy se v kabině nachází umyvadlo, zrcadlo, 

háček na oděvy a odpadkový koš. Ve WC kabině pro umělce je zrcadlo sklopné, v šatně pro 

sportovce pevné, které svým umístěním nevyhovuje. V obou kabinách je nevhodná i 

vodovodní baterie a také řešení madel. Není zde žádný kontrast zařizovacích předmětů oproti 

keramickému obkladu na stěně, zařizovací předměty s obkladem splývají. Sprchování je 

řešeno dvěma způsoby. V menší šatně pro umělce je sklopné sedátko pro sprchování umístěno 

přímo v záchodové kabině. Ve dvou větších šatnách je místo pro sprchování řešeno v rámci 

společných sprch tak, že je ve dvou rozích osazeno sedátko, doplněno ruční sprchou a madly. 

Sedátko je vždy o rozměrech 450x450 mm a ve výšce 460 mm nad podlahou. Umístění 

sprchy s ovládáním a madel je dle vyhlášky č. 389/2009 Sb. [6] Ani jeden z obou způsobů 

nepočítá s oddělitelným místem na odložení vozíku. 

Hygienické zařízení pro diváky je umístěno ve vnitřních chodbách arény. Kromě toalet pro 

muže a ženy zahrnuje také čtyři bezbariérové záchodové kabiny určené pro obě pohlaví, 

sdružené po dvou a přístupné přímo z veřejné komunikace. Bezbariérové WC kabiny by měly 

být u každého oddílu toalet, zde to tak však není. Zde jsou bezbariérové kabiny umístěny jen 

u dvou ze čtyř oddílů toalet pro muže a ženy. Ani jedna z kabin nesplňuje minimální 

požadované rozměry. Kabiny mají rozměry od 1 530x1 400 mm do 2 810x1 530 mm. Stejně 

jako v šatnách zde najdeme dveře o šířce 800 mm, otevíravé směrem ven a osazené madlem 

ve výšce 900 mm. Dále záchodovou mísu, umyvadlo, zrcadlo, háček na oděvy a odpadkový 

koš. Nechybí ani ovladač signalizačního systému nouzového volání. Nevhodná je vodovodní 

baterie a také u umyvadla chybí svislé madlo. Bílé zařizovací předměty opět splývají s bílým 

obkladem. 

4.6 Speciální vybavení a interiér 

Pro návštěvníky arény a diváky při konaných akcích jsou k dispozici bufety a restaurace. Ty, 

které jsou umístěny v úrovni 1. NP jsou řešeny tak, aby mohly být využívány osobami na 

vozíku. Obslužný pult  ve výšce 1 200 mm je pro osoby na vozíku doplněn odkládací plochou 

ve výšce 700 mm, s předsunutou plochou šířky 250 mm. U každého bufetu nebo restaurace 

jsou umístěny kovové pulty na odkládání jídla a nápojů. Ty jsou pro vozíčkáře nepoužitelné, 

díky své výšce 1 300 mm. 

U každé sportovní stavby je důležité vyřešit hledištní prostory pro diváky na vozíku. 

U těchto vyhrazených míst posuzujeme na základě požadavků vyhlášky č. 389/2009 Sb. [6] 
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nejen kapacitu, ale také technické řešení, včetně požadavku na viditelnost. V ČEZ Aréně je 

při hokejových zápasech tento prostor vyřešen plošinou situovanou přímo za ochranným 

plexisklem v rohu kluziště. Dále se popisuje právě tato varianta řešení, přestože při jiných 

akcích lze prostor pro osoby na vozíku umístit jinam.  

Plošina je tvořena nájezdní částí širokou 1 500 mm, dlouhou 8 000 mm, se sklonem 1:18. 

Ta je po obou stranách opatřena zábradlím s madly, stejně jako zbytek plošiny. Zábradlí 

samotné je vysoké 1 000 mm, madla jsou ve výšce 500 a 1 000 mm. Na plošinu navazuje 

podesta o rozměrech 5 000x1 500 mm. Diváci na vozíku se tudy dostanou na vyhrazená 

místa. Ty jsou v části o půdorysných rozměrech 13 000x1 500 mm, ve výšce 450 mm nad 

okolní podlahou. Je uvedeno [19], že je zde prostor pro 17 diváků na vozíku, přestože podle 

vyhlášky č. 389/2009 Sb. [6] musí být minimální šířka místa pro vozík 1 000 mm. Na danou 

kapacitu haly je minimální požadavek 27 míst. Požadavek na viditelnost je splněn, i když je 

zčásti omezen zábradlím ve výšce 1 000 mm. 

4.7 Informační a orientační systém 

Bezbariérové pokladny, přepážky a obdobná zařízení jsou označeny příslušnými symboly. 

Vnitřní informační a orientační systém je řešen tabulkami, barevně provedenými jako tmavě 

modrý piktogram na šedém poli. Také jsou použity světelné nápisy a symboly. Informační a 

signalizační prvky jsou vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, včetně zvážení 

zorného pole osob na vozíku, stejně jako velikosti a vzdálenosti písma [3]. V celém objektu 

chybí hmatové označení Braillovým písmem. 
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5 Werk Aréna 

Po důkladné analýze Werk Arény v Třinci jsou popsána problematická místa z hlediska 

bezbariérového užívání a v určitých konkrétních případech proběhlo porovnání s ostravskou 

ČEZ Arénou. O důkladnosti analýzy svědčí Příloha č. 1. 

Obr. 6: Werk Aréna v Třinci 

5.1 Základní charakteristika  

Aréna se nachází v Třinci, městě ležícím ve východním cípu Moravskoslezského kraje 

u polských hranic. Třinec se rozkládá na ploše 85 km2 a k 1.1.2014 zde žilo 35 997 obyvatel 

[21]. Je známý především jako sídlo Třineckých železáren. 

Původní Werk aréna byla v Třinci postavena roku 1967. Od léta 2014 je v provozu nová 

aréna stejného názvu. Ta se po svém otevření stala nejmodernější v ČR a také jednou 

z nejmodernějších v celé Evropě. Její kapacita je 5 200 diváků. Leží v části Staré Město na 

ulici Frýdecké. Její pořizovací cena se vyšplhala na 700 milionů Kč. Od sezóny 2014/2015 je 

domovem hokejistů klubu HC Oceláři Třinec. Zajímavostí je, že je hala na rozdíl od běžných 

zvyklostí přímo ve vlastnictví hokejového klubu a nevlastní ji město (jako například 

ostravskou ČEZ Arénu). To umožňuje, aby byla téměř výhradně využívána pro lední hokej. 

Z jiných sportů se jedná o využívání haly při tenisovém Davis cupu, popř. Fed cupu. Kulturní 

akce, jako koncert Karla Gotta, skupiny Elán nebo představení Popelka na ledě a muzikál 

Kleopatra, jsou konány zřídka.  
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Tím, že je aréna nová, splňuje až na výjimky všechny právní předpisy a lze ji tedy brát za 

vzor správného řešení. Je zde patrná inspirace hokejovými arénami z kanadsko-americké 

NHL. Například se na první pohled liší od ostravské ČEZ Arény větším sklonem tribun, což 

je pro atmosféru hokejových zápasů velká výhoda.  

5.2 Analýza sportovní haly 

Z důvodu, že je aréna postavena v souladu s aktuálním normovým prostředím, je poukázáno 

jen na určitá místa a na určité způsoby řešení bezbariérového využívání. Místa a oblasti, 

ke kterým nejsou žádné poznámky, jsou řešena správně nebo standardně. 

5.2.1 Přístup k objektu 

Přibližně 300 m od Werk Arény se nachází autobusová zastávka Třinec, TESCO. Pro osoby 

na vozíku je přesun z této zastávky k aréně zvládnutelný. Díky vhodným signálním a 

varovným pásům a umělým vodicím liniím je přístup řešený dobře i pro osoby se zrakovým 

omezením. Hlavně v bezprostředním okolí arény jsou tyto hmatové prvky řešeny téměř 

ideálně, až na chyby, jako je umístění sloupu veřejného osvětlení v umělé vodicí linii. 

5.2.2 Řešení parkovacích ploch 

Vedle arény leží rozlehlé parkoviště s celkovou kapacitou 580 míst. Dle vyhlášky č. 389/2009 

Sb. [6] je z tohoto počtu minimální požadavek na 12 míst pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené. Tento požadavek je splněn, míst je celkem 18. Bezbariérový vstup do 

budovy je ale od parkovacích míst dost daleko, navíc musí osoby na vozíku překonat velký 

sklon komunikace (vyznačeno na obr. 7). 

Obr. 7: Přístup od vyhrazených parkovacích míst k bezbariérovému vstupu 
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5.2.3 Hlediště 

Pro osoby na vozíku je výhodné, že se cestou od vstupu na svá vyhrazená místa pohybují 

v jedné výškové úrovni. Vyhrazená místa pro diváky na vozíku jsou zde umístěna za brankou, 

ve výškové úrovni okolní podlahy. Řešení těchto vyhrazených míst je velice špatné. Pro lepší 

výhled na ledovou plochu by bylo vhodnější vytvořit vyvýšené pódium nebo plošinu a nejlépe 

v jiném místě, než za brankou. Současné řešení také nevyhovuje požadavku dle vyhlášky č. 

389/2009 Sb. [6], který na danou kapacitu haly požaduje vytvoření nejméně 17 míst pro 

hendikepované diváky. 

5.3 Porovnání ČEZ Arény a Werk Arény 

5.3.1 Místo pro diváky 

Obě stavby nemají zajištěný dostatečný počet míst pro pohybově postižené diváky, v obou 

arénách by bylo vhodné plochy rozšířit. V praxi toto ale není tak závažný problém, když 

provozovatelé pozorováním zjistí, kolik osob na tyto místa při sportovních zápasech skutečně 

chodí. Důležitější je splnění požadavku na viditelnost. Řešení v třinecké Werk Aréně je 

špatné, sedící osoba nemůže plnohodnotně sledovat utkání. Jednak není na vyvýšené ploše, 

jednak se nachází za brankou. Z tohoto srovnání vychází lépe ČEZ Aréna, kde je plošina 

vyvýšena 450 mm nad úroveň podlahy a je umístěna poblíž rohu kluziště. 

5.3.2 WC kabiny pro veřejnost 

Zde je aréna v Třinci zvýhodněna tím, že se s vyhláškou č. 389/2009 Sb. [6] počítalo už při 

návrhu projektu, kdežto ostravská ČEZ Aréna musela pro vyhovění vyhlášce provést stavební 

úpravy. To se projeví na prostoru kabin, který je v ČEZ Aréně malý a nevyhovující. Oproti 

tomu Werk Aréna má kabiny dostatečně velké. Při porovnání je patrná i další věc, a to 

barevný kontrast. Bílé zařizovací předměty jsou lépe rozpoznatelné na červeném obkladu 

(Werk Aréna) než na bílém (ČEZ Aréna).  

5.3.3 Informační systém pro nevidomé 

Vyhláška o bezbariérovém užívání č.398/2009 Sb. [6] stanoví v příloze č. 3, bod 5.2 

následující požadavek: Dveře musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn 

štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text 

„WC ženy“, „sprchy muži“ nebo „šatny ženy“. Braillovo písmo musí mít parametry 

standardní sazby. Tento požadavek je splněn pouze ve třinecké aréně. Ukázka tohoto řešení je 

uvedena v Příloze č.1. V ostravské ČEZ Aréně štítky s hmatovými prvky chybí. 



 

 30 
 

6 Návrh úprav v ČEZ Aréně 

Analýza současného stavu definovala několik nevyhovujících míst, které nejsou v souladu 

s vyhláškou č.398/2009 Sb. [6] Tato kapitola zacílila na dvě oblasti, u kterých byl proveden 

návrh vyhovujícího řešení v souladu s příslušnými právními předpisy. Je to jednak navržení 

nové plošiny pro diváky na vozíku, jednak vytvoření značení pro nevidomé formou 

informačních štítků v Braillově písmu. 

6.1 Plošina 

Jak je zmíněno v kapitole 4.6, na kapacitu ČEZ Arény je nutno zřídit minimálně 10 dalších 

vyhrazených míst pro osoby s pohybovým omezením. Podle uspořádání tribun při hokejových 

zápasech, což je nejčastější využití arény, se nabízí volný prostor pro zbudování nové plošiny 

pro vozíčkáře pouze u vzdálenějšího rohu na stejné straně kluziště. Opačná strana je obsazena 

střídačkami a prostor za brankami není pro rozhled sedící osoby vhodný. Byly vytvořeny tři 

varianty řešení. 

6.1.1 Varianta 1 

Navržení konstrukce kopíruje řešení konstrukce stávající plošiny s vyhrazenými místy a je 

tedy tvořena deskami z aglomerovaného dřeva o rozměrech 1 500x1 000 mm, podepřenými 

ocelovými stojkami, vysokými 500 mm. Takto navržená konstrukce je jednoduše 

demontovatelná, což je výhodné při nutnosti změnit vnitřní dispozici arény, např. při 

koncertech nebo jiných nehokejových akcích kulturně-společenského charakteru.  

Pro zajištění vhodné viditelnosti na celou hrací plochu je plošina vyvýšena od úrovně 

okolní podlahy o 500 mm. Při nižší úrovni by nebyl umožněn výhled, při vyšší by navržená 

rampa moc zasahovala do okolních komunikačních prostor. Rampa musí totiž vyhovět nároku 

na sklon, který je povolený maximálně 1:16. Tím byla délka rampy stanovena na 8 000 mm. 

Navržená šířka je stejná jako u stávající plošiny, to znamená minimální přípustnou hodnotu 

1 500 mm. Zábradlí je také stejné, tzn. ocelové, vysoké 1 000 mm.  

Rozhodující je návrh řešení prostoru, kde diváci sedí. Vyhláška č. 398/2009 Sb. [6] 

stanoví, že Místo pro vozík musí mít šířku nejméně 1 000 mm a hloubku nejméně 1 200 mm 

při čelním nájezdu, u bočního nájezdu je nutno respektovat nejmenší manipulační prostor pro 

otáčení vozíku podle bodu 1.1.4 Přílohy č. 1 k této vyhlášce. Ze zmiňovaného bodu vyplývá 

pro danou situaci minimální hloubka stání 1 500 mm. Šířka jednoho stání 1 000 mm při 

požadavku na 10 osob znamená 10 000 mm šířky celé plošiny.  
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Způsob provedení varianty 1, stejně jako stávající stav, vyhovuje vyhlášce minimálními 

rozměry pro diváka, ale nevyhovuje prostorem pro manipulaci. Výhodou je úspora místa a 

prostředků, ale na úkor pohodlí diváků. Varianta 1 je uvedena jen pro ukázku, jak může 

provozovatel částečně splnit požadavek vyhlášky, ale nikoliv k prospěchu uživatelů. 

6.1.2 Varianta 2 

Varianta 2 má větší prostorové požadavky, než varianta 1. Je to tím, že zde byla snaha 

vytvořit dílo opravdu prakticky použitelné a zároveň splňující vyhlášku č. 389/2009 Sb. [6] 

Konstrukce zůstává zachovaná, jen se měnilo prostorové řešení. U této varianty má pódium 

půdorysné rozměry 11 500x3 000 mm. Je tím zabezpečen bezproblémový přístup diváků na 

místo, ale na úkor vyšších nákladů. Přístupová rampa je stejně jako u předchozí varianty 

široká 1 500 mm, dlouhá 8 000 mm a se sklonem 1:16.  

Prostorová náročnost nutí k úpravě stávajícího schodiště na tribunu. To je přestavěno na 

dvouramenné s nástupním ramenem ve směru rampy. 

Obr. 8: Půdorys v místě přístupu Obr. 9: Ukázka použití plošiny, zdroj [22] 

na úroveň vyhrazených míst 

6.1.3 Varianta 3 

Poslední možnou variantou je použití vertikální zvedací plošiny a pomocného schodiště pro 

přístup na plochu vyhrazených míst. Toto řešení šetří místem, ale pro svou vysokou 

ekonomickou náročnost je pouze zmíněno jako možné alternativní řešení bez dalšího 

rozpracování ve výkresové části bakalářské práce a ekonomického zhodnocení.   

Současný trh nabízí množství plošin. Na toto konkrétní řešení byla vybrána hydraulická 

nůžková plošina NPM 400 od výrobce MANUS Prostějov, spol. s r.o. Tato plošina má 

únosnost maximálně 400 kg, maximální výška zdvihu je až 1 700 mm, při poskytnutí 
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půdorysné plochy maximálně 1 500x1 200 mm [22]. Návrh řešení v části přístupu na úroveň 

vyhrazených míst je znázorněn na obr. 8 a obr. 9 dokumentuje příklad možného použití 

navržené plošiny. 

6.2 Značení 

Návrh úpravy značení je inspirován informačními a orientačními systémy realizovanými ve 

Werk Aréně. Bylo navrženo řešení od společnosti DINASYS, s.r.o. stejně jako je v třinecké 

aréně. Tato společnost se jako jedna z mála v ČR specializuje na komplexní dodávku prvků a 

systému pro osoby se zrakovým postižením [23]. 

Pro realizaci byl zvolen systém označený výrobcem jako DinaPlast [24]. Plastové 

samolepící štítky o rozměrech 120x100 mm s popisem v Braillově písmu a s gravitovaným 

nápisem i piktogramem byly navrženy na dveře všech hygienických zařízení a na všechny 

dveře v bezbariérových šatnách. Kromě toho byl také navržen informační štítek i před vstup 

do předsíně bezbariérových toalet. 
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7 Ekonomické zhodnocení 

Za účelem zhotovení úprav popsaných v předchozí kapitole bylo vytvořeno ekonomické 

zhodnocení. To bylo vypracováno jak pro návrhy plošiny ve variantách 1 a 2, tak pro návrh 

značení pro nevidomé. Toto zhodnocení bylo provedeno ve spolupráci s ing. Jiřím Kalvachem 

a ing. Janem Česelským, Ph.D. Dále jsem použil data dostupné na internetu a údaje o ocenění 

plošiny již realizované v ČEZ Aréně společností High Lite Touring s.r.o. 

7.1 Plošina 

U plošiny je zvlášť oceněna práce, zvlášť použitý materiál a zvlášť doprava. Materiál u obou 

variant je stejný. Jedná se o pevné lakované desky z aglomerovaného dřeva, podepřené 

ocelovými stojkami, vysokými 500 mm. Na ně je přišroubované zábradlí, se kterým tvoří 

pevný celek. Desky jsou o rozměrech 1 000x1 500 mm, dílce zábradlí jsou 1 000 mm vysoké 

se skladebnou délkou 2 000 mm.  

7.1.1 Varianta 1 

V tabulce 1 jsou rozepsány použité konstrukční prvky a jejich množství. 

Tab. 1: Materiál plošiny, varianta 1 

 PRVEK POČET KUSŮ CENA ZA KUS CENA CELKEM 

  Podlážky  20 5 000,- 100 000,- 

  Díly zábradlí 17 1 200,- 20 400,- 

  Stojky 17 450,- 7 650,- 

  CELKEM 128 050,- 

Cena za materiál je 128 050 Kč, za montáž 5 000 Kč a za dopravu 5 000 Kč. Vše bez DPH. 

Tab. 2: Celková cena plošiny, varianta 1 

  POLOŽKA CENA 

  Materiál 128 050,- 

  Práce  5 000,- 

  Doprava 5 000,- 

  CELKEM bez DPH 138 050,- 

  21% DPH 28 990,50 

CELKEM včetně DPH 167 040,50 
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7.1.2 Varianta 2 

V tabulce 3 jsou rozepsány použité konstrukční prvky a jejich množství. 

Tab. 3: Materiál plošiny, varianta 2 

 PRVEK POČET KUSŮ CENA ZA KUS CENA CELKEM 

  Podlážky  31 5 000,- 155 000,- 

  Díly zábradlí 23 1 200,- 27 600,- 

  Stojky 27 450,- 12 150,- 

  CELKEM 194 750,- 

Cena za materiál je 194 750 Kč, za montáž 5 000 Kč a za dopravu 5 000 Kč. K tomu je 

připočtena práce za vynucenou přestavbu schodiště na tribunu, tedy 2 000 Kč. Vše bez DPH. 

Tab. 4: Celková cena plošiny, varianta 2 

  POLOŽKA CENA 

  Materiál 194 750,- 

  Práce  7 000,- 

  Doprava 5 000,- 

  CELKEM bez DPH 206 750,- 

  21% DPH 43 417,50 

CELKEM včetně DPH 250 167,50 

Je vidět, že varianta 2 je o 83 127 Kč dražší. 

7.2 Značení 

Rozpočet návrhu nového značení plastovými samolepícími štítky bylo provedeno z ceníku 

společnosti DINASYS, s.r.o., přístupného z jejich internetových stránek [24]. 

Umístění štítků a počet kusů je v tabulce 5. 

Tab. 5: Počet a cena informačních štítků 

  UMÍSTĚNÍ POČET KUSŮ CENA ZA KUS CENA 

  WC muži 8 150,- 1 200,- 

  WC ženy 7 150,- 1 050,- 

  WC bezbariérové 6 150,- 900,- 

  Šatny bezbariérové 19 150,- 2 850,- 

  CELKEM 40  6 000,- 
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Cena materiálu je 6 000 Kč bez DPH. Cena montáže je 20 Kč/ks, tzn. cena celkem za montáž 

je 800 Kč bez DPH.  

Tab. 6: Cena informačních štítků celkem včetně montáže 

  POLOŽKA POČET KUSŮ CENA 

  Materiál 40 6 000,- 

  Práce (20 Kč/ks) 40    800,- 

  CELKEM bez DPH 6 800,- 

  21% DPH 1 428,- 

CELKEM včetně DPH 8 228,- 

Celková cena za nové značení je 8 228 Kč s DPH. Cena zahrnuje materiál i montáž. 
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Závěr 

Analýzou současného stavu sportovních hal ČEZ Aréna v Ostravě a Werk Aréna v Třinci 

bylo dosaženo stanoveného cíle bakalářské práce. ČEZ Aréna byla v práci popsána detailněji,  

byla ukázána riziková místa a příklady správného i špatného řešení. Na základě této analýzy 

bylo navrženo vhodné řešení včetně ekonomického zhodnocení. Řešení vyhovuje aktuálně 

platným právním předpisům a technickým normám, zejména vyhlášce 398/2009 Sb. Také 

byly dodrženy zásady Národního rozvojového programu mobility pro všechny.  

Porovnáním obou arén byly na konkrétních příkladech ukázány rozdílné varianty řešení. 

Třinecká Werk Aréna byla využita jako vhodný objekt pro porovnání, jelikož je postavena 

v souladu s aktuálním normovým prostředím. I přes tento fakt bylo u ní objeveno několik 

nedostatků v řešení, které byly popsány.  

Kromě praktické části obsahuje bakalářská práce i část teoretickou, zabývající se 

problematikou bezbariérového užívání, charakteristikou osob se zdravotním omezením a 

možnostmi jejich sportovního vyžití. Také byl zmíněn Národní rozvojový program mobility 

pro všechny a další předpisy tvořící právní a normové prostředí. 

Použitá fotodokumentace byla vyhotovena autorem práce, přičemž byly fotografie pro lepší 

názornost vloženy do textu a do výkresů analyzovaných sportovních staveb.  

Autor práce si díky zvolenému tématu i v běžném životě všímá různých bezbariérových 

řešení v prostředí, kde se pohybuje. Běžně nachází díky znalosti dané problematiky příklady 

špatného řešení, jako třeba nevhodné hmatové prvky nebo bariéry pro osoby na vozíku. Přesto 

si myslí, že je dnes trend odstraňování bariér na dobré cestě a množství staveb je přístupné 

pro všechny osoby bez rozdílu. A to je jeden z poznatků po zpracování tohoto tématu a 

částečném nahlédnutí do světa lidí, kteří se hůře pohybují nebo orientují než většinová 

společnost, která by jejich potřeby neměla přehlížet. 
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