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Úvod – základní údaje  
 
Manuál soustřeďuje podklady pro realizaci extraligového zimního stadionu optimální 

kapacity 5000 diváků. Uvedená kapacita vychází z velikosti, která je reálná z hlediska základ-

ního využití  tj. návštěvnosti, ekonomie provozu i nároků na jednotlivé akce. Doporučené vyba-

vení zahrnuje především druhou ledovou plochu pro tréninkové využití a výchovu dorostu       

a žáků. 

Požadavky stanovené v tomto manuálu je třeba chápat jako nadstavbu platné legislati-

vy /zákony, vyhlášky, normy/. Tato nadstavba vyplynula z potřeby stanovení standardů extrali-

gy ČR a jejím obsahovým garantem je svaz ledního hokeje ČR. Na základě splnění požadav-

ků těchto standardů a příslušných homologačních tabulek bude jeho zadavatel - svaz - stano-

vovat od roku 2009 závazné podmínky a termín jejich splnění pro jednotlivé ligové kluby, jako 

technickou podmínku setrvání ve vrcholné hokejové soutěži ČR.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUÁL PRO REALIZACE A REKONSTRUKCE STADIONŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH 
STANDARD VYSOKÉ ÚROVNĚ ZÁPASŮ EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE 2      

 Obsah             
 
1 .  Základní aspekty plánování, kriteria pro výběr staveniště   
 1.1 Umístění a orientace v sídlení struktuře       
 1.2 Závazné podmínky dle schválené ÚPD       
 1.3  Plošné nároky stavby           
 1.4 Dopravní vazby         
 1.5 Inženýrsko geologické podmínky území 
 1.6 Podmínky a nároky na systémy technické infrastruktury     
 1.7 Vliv na životní prostředí a udržitelný rozvoj       
 1.8 Vyhodnocení společenských a sociálních dopadů stavby     
  1.9   Požadavky na víceúčelové využití    
 1.10   Ekonomické aspekty výstavby  
 1.11 Rekonstrukce - kriteria proveditelnosti 
  
2. Principy urbanistického řešení stavby  
 2.1 Situování objektu a osazení do terénu  
 2.2 Provozní zásady nástupu do haly              

 a/ Nástupy diváků  
 b/ Nástupy sportovců, rozhodčích a technických týmů mužstev 
 c/ Nástupy sportující veřejnosti  

  d/ Provozní vstupy  
 2.3 Dopravní řešení  

 a/ Doprava vyvolaná stavbou  
 b/ Doprava vyvolaná provozem areálu 
 c/ Doprava v klidu  
 d/ Doprava v havarijních situacích  
 e/ Obslužná doprava a zásobování 
 

3. Rozdělení objektu do funkčních celků 
 3.1 Úsek pro sportovce a zázemí sportovního oddílu - hlavní hala 

 a/ Šatny hráčů „A“          
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 a/ Koncepce technologie chlazení a rozvodů 
 b/ Vodní hospodářství a nakládání s ledem      
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  f/ Bezpečnost provozu 
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 a/ Poloha stanoviště rolby 
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 4.4 Osvětlení ledové plochy  
 4.5   Informační prvky - tabule, kostka, reklamní pásy, etc. 

 a/ Kostka a informační pás 
 b/ Vnitřní TV informační systém 
 c/ Jednotný čas 

  d/ Video rozhodčí 
 e/ Jednotná světelná, obrazová a zvuková režie  
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  b/ Klimatizace 
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  a/ Seznam podkladů 
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  c/ Rozdělení do požárních úseků 
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  i/ Požární voda 
  j/ Zásahové cesty, příjezdy,  nástupní plochy  
  k/ Přenosné hasicí přístroje 
  l/ Technická a technologická zařízení stavby 
  m/ Požadavky na požárně bezpečnostní zařízení 
  n/ Bezpečnostní značky 
 5.7 Řešení bezbariérového provozu 
 5.8 Bezpečnostní systémy  
  a/ Evakuační rozhlasový systém 
  b/ Elektrický zabezpečovací systém (EZS) 
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1 .                             ZÁKLADNÍ ASPEKTY PLÁNOVÁNÍ,  
                     KRITÉRIA PRO VÝBĚR STAVENIŠTĚ  
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1.1   Umístění a orientace v sídlení struktuře    

Volba plochy pro výstavbu bývá ve většině případů prověřována dlouhodobě, územ-

ním plánem, strategickými záměry a potřebami investora. Současné trendy udržitelné výstavby  

a restrukturalizace ekonomiky otvírají v posledním desetiletí možnosti nových lokalit  

v centrálních zónách měst nebo na jejich okraji. Jedná se především o přestavbové plochy 

bývalých průmyslových areálů /tzv. brownfields/ nebo zařízení dopravní infrastruktury - nákla-

dová nádraží, doky etc.  

Využitelnost lokality a její umístění je třeba zodpovědně posoudit minimálně z hlediska 

parametrů uvedených v kapitolách 1.2 – 1.11. Stanovení priorit uvedených parametrů předsta-

vuje nejdůležitější fázi přípravy celého realizačního procesu a mělo by být podloženo seriozně 

zpracovanou studií proveditelnosti v několika variantách.  

 

1.2 Závazné podmínky dle schválené ÚPD  
Závazné podmínky na zájmových lokalitách pro výstavbu haly je třeba pečlivě zvažo-

vat již v předstihu, během procesu tvorby územního plánu, resp. jeho změn tak, aby 

s dostatečnou rezervou vyhovovaly stavebním požadavkům haly. Jedná se zejména o násle-

dující podmínky : 

• míra využití pozemku 
• výšková hladina zástavby individuálně dle zvolené technologie a terénních vlivů  

• nároky na dopravní a technickou infrastrukturu 

• zařazení ploch do kategorie veřejně prospěšného zájmu, resp. opatření  

• plošné rezervy pro řešení dopravy v klidu  

 

1.3 Plošné nároky stavby  
Pro účely volby lokality a úvodní urbanistické koncepce je v mnoha případech třeba 

znát předběžné objemové a plošné parametry stavby. Z uvedených důvodů je součástí manu-

álu seznam základních plošných nároků stavby o kapacitě 5000 diváků. Plošné nároky stavby 

jsou specifikovány pro základní stavební program haly se 4 nadzemními podlažími, doplňko-

vou funkcí ubytování /40 lůžek/ a posilovny s regenerací využitelných veřejností. 

Zastavěná plocha                    9 500 m2 

Obestavěný prostor                170 000 m3 

Plochy pro dopravu v klidu - parkování na jedné úrovni     18 900 m2 

Pěší a rozptylové plochy                    9 700 m2 

Vodní plochy a plochy zeleně dle lokality a podmínek ÚPO   
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1.4   Dopravní vazby        

Dopravní vazby lokality je třeba hodnotit z hlediska všech druhů dopravy a pro celou 

spádovou oblast /kraj/. Znamená to dobrou časovou dostupnost k terminálům vlakové, autobu-

sové dopravy, případně letecké dopravy s kvalitním propojení na MHD. Tento požadavek bude 

hrát významnou roli především u zařízení multifunkčního charakteru, která budou využívána 

vedle sportovních aktivit i pro akce širšího významu /koncerty, festivaly, přehlídky a další/.  

Důležitým prvkem kvalitní lokality pro výstavbu je pěší propojení areálu haly s centrální 

zónou města, významným souborem občanského vybavení. Toto propojení by mělo mít cha-

rakter rekreačně oddechového typu se zapojením dalších funkcí - pěší a cyklistické stezky, 

zeleň, vodní plochy, občanská vybavenost.    

   

1.5   Inženýrsko geologické podmínky území 
Kromě standardních inženýrsko geologických parametrů je třeba zhodnotit rovněž 

možnosti revitalizace konkrétní lokality ve spojení s realizací významné stavby občanské vyba-

venosti /využití ploch brownfields/. 

Nevhodná území :  

• plochy s vysokou hladinou spodní vody 

• poddolovaná území 

• nevhodná expozice vůči obytné zástavbě     

    

1.6 Podmínky a nároky na systémy technické infrastruktury  
 Nároky na systémy technické infrastruktury vycházejí z předběžné bilance nároků za-

mýšlené stavby a jejího stavebního programu. Protože nároky na media a technickou infra-

strukturu se mohou lišit dle zvolené technologie a celkové koncepce TZB, jsou uvedeny pouze 

základní parametry budovy obvyklého stavebního programu a obestavěného prostoru dle kapi-

toly 1.3. 

 Tepelná bilance budovy / rok             10 800 GJ/rok 

 Potřeby elektro NN / rok mimo vytápění   4 700 MWh/rok  

 Bilance potřeby vody / rok     24 500 m3/rok 

 Specifické požadavky jsou kladeny především na následující systémy a zřízení technic-

ké infrastruktury :    

 a/ Technologie chlazení - dle zvolené technologie zejména nároky na bezpečnostní 

odstupy, ochranná pásma /čpavek - technologii nelze umísťovat pod shromažďovací prostory/. 

Perspektivní trend spočívá ve využití ekologických technologií např. na bázi glykolu.  

 b/ Vytápění - zvýšené nároky na potřebu energie pro vytápění lze řešit kombinací 

s technologií chlazení, využitím odpadního tepla, nebo napojením na centrální zdroj. 

Zásadním kriteriem pro řešení vytápění je přesné stanovení provozního režimu vytá-

pěných a nevytápěných prostor. 
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 c/ Odvod splaškových a povrchových vod z vlastního objektu a parkovišť, který mů-

že podle místních geologických podmínek vyvolat například potřebu realizace plošně nároč-

ných retenčních nádrží. 

 d/ Vodní hospodářství - je zásadně členěno na vodu pitnou a užitkovou a dále vodu 

technologickou /pro potřeby tvorby ledu/. Pitná a užitková voda jsou obvykle čerpány ze stan-

dardních místních zdrojů, obvykle městský vodovod. Ke zvážení je využití dešťových vod pro 

hygienické zázemí haly - toalety. Toto řešení představuje významnou úsporu v dlouhodobém  

horizontu avšak zvýšené pořizovací a provozní nároky /dvojí vedení, údržba rozvodů a zaříze-

ní, zabarvení vody a sanitárních zařízení/. 

 e/ Distribuce a rozvody NN - mohou zvláště v případě multifunkčních zařízení vyvo-

lat z důvodů měření spotřeby nárok na realizace nových distribučních trafostanic.  

 Dodávka elektrické energie pro základní obvody je vždy zajištěna ve třetím stupni a je-

jím zdrojem je distribuční síť VN transformovaná v objektu na NN. Dodávka elektrické energie 

pro potřeby požárního zabezpečení budovy musí být zajištěna v prvním stupni a jejím zdrojem 

je dieselagregát instalovaný v samostatné místnosti. Standardně lze počítat s výkonem cca 

250 kVA. Dodávka elektrické energie pro bezpečnostní osvětlení musí být také zajištěna 

v prvním stupni a jejím zdrojem jsou akumulátorové baterie (UPS). Výkon tohoto zdroje by se 

měl pohybovat okolo 30 kVA. 

 Měření spotřeby el. energie - objekt mívá vždy jedno souhrnné měření spotřeby instalo-

vané na VN části trafostanice. Pro vybrané části objektu, které je možné pronajmout 

(restaurace, bufety, shop), bývají v hlavním rozvaděči instalovány podružné elektroměry. 

 f/ Vzduchotechnika - dimenze vzduchotechnických zařízení a jejich technologie  

se obvykle promítá do hmoty navržené budovy a má rovněž výrazný vliv na hlukovou bilanci 

provozu haly. 

 g/ Využití technologií pracujících na bázi využití zbytkových energií, tepla a úsporné-

ho hospodaření s medii. 

 h/ Osvětlení a ozvučení haly, televizní přenosy do veřejné sítě a v rámci haly zajiště-

ní požadavků na audiovizuální techniku a efekty.  

Společnou podmínkou pro vytápění, vodovod, elektrorozvody a další media je důsled-

né zajištění podružného měření tak, aby bylo možno bezproblémově kontrolovat provozní spo-

třeby více provozovatelů. 

 

1.7 Vliv na životní prostředí a udržitelný rozvoj 
 Faktory a provozní nároky haly, které kladou zvýšené nároky na životní prostředí 
a udržitelný rozvoj území : 

• hluk - při výstavbě a za provozu 

• dopravní zátěž - při výstavbě a za provozu  

• použité stavební technologie 
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• nakládání se splaškovými a dešťovými vodami 

• nakládání s odpady 

• nároky na energie a media 

• zábory ZPF 

• nárazové zvýšení koncentrace osob v dané oblasti  

 Přínosné vlivy na životní prostředí a udržitelný rozvoj : 

• koncentrace více aktivit v území do multifunkčního centra  

• revitalizace nevyužité lokality a z toho vyplývající ochrana ZPF, tento efekt platí i 

pro případ kvalitní rekonstrukce stávajících haly  

 

1.8  Vyhodnocení společenských a sociálních dopadů stavby 
  Výstavba nákladných sportovních zařízení přináší jednoznačně pozitivní sociální a spo-

lečenské dopady pouze v případě, že je realizována na základě dlouhodobé společenské po-

ptávky. Tato poptávka musí vycházet především z místa, kde se stavba realizuje, a jeho spá-

dové oblasti. Ve většině případů se jedná o destinace, kde úspěšně pracuje sportovní klub       

s dlouhodobou tradicí přesahující několik generací.  

 Pro hodnocení společenských a sociálních dopadů stavby je třeba zvážit řadu kriterií, 

která se vztahují nejen k fázi projektové přípravy a výstavby, ale i celému období trvání provo-

zu stavby. Patří k nim mimo jiné :  

• kvalita stavebního programu a provozního scénáře budovy 

• zajištění subjektu provozovatele  

• efekt zkvalitnění stávající urbanistické struktury vlivem realizace stavby 

• ekonomické oživení území, tvorba pracovních míst, rozvoj lidských zdrojů  

 

1.9   Požadavky na víceúčelové využití  
   Víceúčelové využití výrazně přispívá k pozitivním hodnotám ekonomického modelu  

stavby a podporuje vícezdrojové financování. Z širokého spektra možností jmenujme několik 

typických aktivit, které optimálně zapadají do konceptu víceúčelové haly : 

• Sportovní aktivity veřejnosti - fitness, regenerace, víceúčelová sportovní hala 

• Vybavení pro koncerty, výstavní a kulturní akce    

• Ubytovna, hotel 

• Vybavení pro filmovou projekci  

• Restaurace a kluby se stálým provozem - i v období mimo zápasy a další akce 

 

1.10  Ekonomické aspekty výstavby  
• Stavební program a z něj vyplývají finanční objem výstavby 

• Finanční zdroje 
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• Požadavky APK - LH 

• Doba realizace stavby 

• Provozní náklady  

• Doba životnosti morální a fyzické  

• Vedlejší vlivy  

 

1.11   Rekonstrukce - kriteria proveditelnosti 
    V rámci přípravy pro výstavbu je nutno v prvé řadě vyhodnotit stav ploch, stavebních 

objektů a jejich výhledové možnosti ve vztahu k požadavkům homologačních tabulek. 

K hodnotícím kriteriím výstavby patří zejména : 

 a/ Hodnota lokality a stávajících ploch a objektů /reálná cena pozemku, dynamika a 

trendy urbanistického rozvoje lokality, tradice umístění sportovní stavby/.  

 b/ Reálné možnosti stavby a jejího konstrukčního stavu uspokojit nároky stavebního 

programu a požadavků homologace /světlé výšky, rozpony, statické vlastnosti konstrukcí/ 

včetně vyhodnocení více variant haly – monofunkční, víceúčelová. 

 c/ Posouzení ekonomického modelu rekonstrukce. 

 d/ Společenské a sociální přínosy pro danou lokalitu a spádovou oblast.  
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2.         PRINCIPY URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY 
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2.1 Situování objektu a osazení do terénu   
Diagramy prezentují základní principy osazení objektu do terénu, respektive úpravy  

okolí a terénu. V případě  stávajících objektů je třeba sledovat především zajištění resp. opti-

malizaci provozních potřeb budovy. 

 Nově navržené budovy, bez ohledu na architektonické ztvárnění, by měly splňovat bez 

výjimek bezchybné provozní požadavky. 

 

2.2 Provozní zásady nástupu do haly              
a/ Nástupy diváků  
 Prostor pro nástup by měl bez kolize navazovat na zdroj dopravní obslužnosti, hromad-

nou dopravou, a současně umožňovat bezpečný rozptyl diváků a jejich snadnou orientaci. 

V diagramu je uveden příklad nástupu do haly, který tento požadavek splňuje.  Způsob a volba 

pojetí budou do jisté míry ovlivněny provozní koncepcí haly /multifunkční, monofunkční/ a reži-

mem jejího využívání. Dalším faktorem u  je terénní uspořádání pozemku .  

b/ Nástupy sportovců, rozhodčích a technické podpory  mužstev 
 Oddělené od nástupů veřejnosti, s přímou vazbou na úsek pro sportovce a zázemí  

sportovního oddílu. 

c/ Nástupy sportující veřejnosti  
 Do kategorie sportující veřejnosti je třeba zahrnout všechny druhy aktivit, které vyžadují 

vstup na hrací plochu. Princip dvou oddělených úrovní nástupů pro diváky a sportovce zůstává  

zachován.   

d/ Provozní vstupy  
 Vazba na hospodářský dvůr, technologické a provozní zázemí. Minimální kontakt se 

vstupy diváků, sportující veřejnosti a sportovců.  

 

2.3 Dopravní řešení  
a/ Doprava vyvolaná stavbou  
 Během výstavby je nutno očekávat nárůst osobní i nákladní dopravy. Dopravní zátěž lze 

významně omezit pečlivým návrhem bilance zemních prací i volbou konstrukčního systému. 

Velký důraz na přípravu dopravního řešení stavby a jeho koordinaci je třeba klást v případě 

volby stavebního pozemku typu „brownfields“, kde je vysoká pravděpodobnost nutnosti odtě-

žení kontaminovaného podloží.  
b/ Doprava vyvolaná provozem areálu  
 Vlastní řešení dopravní obslužnosti areálu je třeba řešit optimální kombinací všech do-

stupných dopravních systémů tak, aby nedocházelo při nárazových akcích k zahlcení navazu-

jících dopravních zařízení a ploch. Požadavky na individuální dopravu se mohou velice lišit 

podle typu akce a spádové oblasti ze které jsou její návštěvníci. Nabídka dopravních možnos-

tí, která je odlišná dle typu lokality a její dopravní infrastruktury se může v čase výrazně mě-
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nit  /realizace dálnice nebo rychlostní komunikace, realizace nebo prodloužení linky metra, 

zapojení železnice do systému MHD, etc /.  

 Napojení na komunikační síť je optimální realizovat jako účelovou komunikaci napoje-

ním na sběrnou komunikaci vyššího významu. Místní komunikační systém kolem haly navrhu-

jeme tak, aby budova byla plně objízdná pro případ požáru nebo jiné havárie. Obslužný komu-

nikační systém musím mít dostatečnou propustnost, aby dokázal obsloužit nárazovou doprav-

ní zátěž při nárazovém opuštění areálu po ukončení velkých akcí.  

 Pokud v místě není zastávka nebo terminál MHD, zřizujeme je v minimálních docházko-

vých vzdálenostech.   

c/ Doprava v klidu 
 Vedle splnění požadavků na počet parkovacích míst, které stanoví norma, je třeba pečli-

vě zvážit dislokaci ploch pro parkování a jejich případné rozdělení na několik samostatných 

zón podle možnosti území, předepsané docházkové vzdálenosti a způsobů využití. 

• zaměstnanci 
• návštěvníci a diváci, osoby s omezenou schopností pohybu 

• VIP, rozhodčí 
• parkování účinkujících, techniky a obsluhy, při akcích přenášených televizí 

d/ Doprava v havarijních situacích  
 Kvalita dopravy v havarijních situacích je určena především správně dimenzovanými 

úniky a navazujícími rozptylovými plochami.  

 Vlastní plochy pro heliport se obvykle nenavrhují. Jako součást havarijního plánování by 

měl být vypracován standardní postup pro dostupnost těchto prostředků /dislokace plochy, 

dosažitelnost, zajištění průjezdu/. 

e/ Obslužná doprava a zásobování 
Obslužná doprava a zásobování jsou zásadně navrženy do oddělených prostor hospo-

dářského dvora. Tento prostor se navrhuje mimo zóny pohybu diváků a pokud možno i spor-

tovců. Prostor hospodářského dvora by měl být dostatečný pro odstavení kamionů pro závoz 

audiovizuální technicky, eventuelně dalších prostředků pro komerční akce, výstavy, prezenta-

ce, koncerty etc.  

V rámci řešení dopravní obslužnosti je nutné počítat s tím, že technologické zařízení 

pro provoz haly (např. kompresory, tlakové nádoby apod.) dožije dříve, než zbytek stavby. 

Protože se jedná o rozměrná a těžká zařízení, je nutné počítat s transportními cestami a otvo-

ry uvnitř stavby a možností nakládky jeřábem na nákladní auto nebo návěs v prostorách hos-

podářského dvora. 
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3.         ROZDĚLENÍ OBJEKTU DO FUNKČNÍCH CELKŮ   
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3.1 Úsek pro sportovce a zázemí sportovního oddílu    
Kvalita provozního celku zázemí je vnímána pouze uzavřenou skupinou uživatelů,  

nicméně její standard může výrazně ovlivnit ekonomii provozu celé haly. Podle kvality zázemí  

a nabízených služeb bude hala v optimální míře využívána i nad rámec extraligy ČR, ale i pro 

mezinárodní turnaje, campy a další sportovní a kulturní akce.  

Vybavení a standard zázemí patří k celkům, které lze dobudovávat postupně, avšak  

v návrhu novostavby i rekonstrukce je třeba v předstihu uvažovat s cílovým stavem a stanovit 

dílčí realizační etapy.  

 

a/ Šatny hráčů „A“          

 Poloha poblíž vertikální komunikace do VIP a media centra. Z diagramu vyplývají mini-

mální dimenze provozů tvořících a navazující na šatny „A“. Jejich dimenze jsou závazné pro  

novostavby i rekonstrukce : 

Šatna        60 m2 

Převlékárna       20 m2 

Sprchy        20 m2 

WC             8 m2 

      Masér         15 m2 

   Lékař             

   Trenéři              

   Vedoucí              

   Rozcvičovna            

   Doporučené vybavení  
   Regenerace         50 m2   

   Prádelna        

   Sušárna        

   Klub           

b/ Mix. zóna                        
Poloha 

Přímá vazba na - šatny hosté, šatny oddílu, šatny pro ostatní sporty, komunikace do 

zóny medií a VIP. 

Plocha                120 m2   

c/ Šatny hosté           
 Poloha poblíž šaten „A“ s rovnocennou vzdáleností vstupu na ledovou plochu. 

Minimální rozměry        50 m2 

Trenér         10 m2 

Masér        12 m2 

Sprchy, WC        20 m2     
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d/   Ošetřovna, doping           
   Poloha v kontaktu s mix. zónou a šatnami hráčů „A“, ošetřovna s bez kolizním přístu-

pem sanitního vozidla v rámci provozních vstupů.    

   Ošetřovna 
   Plocha         30 m2 

V případě rekonstrukce nebo realizace multifunkční haly je třeba zvážit, podle staveb-

ního a provozního programu a reálné kapacity návštěvníků a účinkujících, rozdělení, případně 

zvýšení dimenzí ošetřovny, případně zajištění ploch pro zřízení mobilní ošetřovny pro nárazo-

vé akce /koncerty, soutěže, hromadné sportování veřejnosti/. 

Doping 
   Plocha         35m2 

   Vybavení - čekárna, odběrní boxy - otevřené /min. 2/, místo komisaře, zázemí   

e/ Doplňkové služby - posilovna, regenerace  
 Posilovna, regenerace - přednostně sloužící sportovcům.                      
 Poloha v kontaktu s mix. zónou. Zařízení přednostně slouží sportovcům. Maximální vari-

abilitu a efektivní využití podporuje samostatný vstup a možnost provozně oddělit od mix zóny 

v době zápasů. Jako součást bloku posilovny mohou být variabilně další aktivity provozně pří-

stupné přes společnou recepci a zázemí. Diagram uvádí příklad modelového uspořádání těch-

to aktivit a jejich dimenze odpovídající širšímu využití včetně veřejnosti :  

Recepce, vstup, zázemí        48 m2 

Šatny - posilovna, regenerace, spinning      92 m2    

Posilovna            147 m2 

Sauna, regenerace       120 m2 

Spinning        192 m2 

f/ Rozhodčí, zaměstnanci  
 Poloha na úrovni ledové plochy 

 Šatny rozhodčích a vedení zápasů minimálně dvě, vybavení : 
 Šatna skříňková 

 Prostor pro zápisy 

 Hygienické zázemí - v rámci šatny 

 Šatny zaměstnanců dle velikosti provozu, rozdělení pro muže a ženy, vybavení : 
 Šatna skříňková 

 Hygienické zázemí  

 Společná denní místnost 

 Kancelář 

 Prostory pro pořadatele - poblíž hlavního vjezdu na plochu a dispečera vybavení : 

 Denní místnost  

 Hygienické zázemí přístupné ze společné chodby pro muže a ženy 
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3.2 Tréninková hala - druhá ledová plocha     

 Realizace druhé ledové plochy se doporučuje především u zařízení víceúčelového cha-

rakteru tak, aby bylo možné bez přerušení realizovat běžný tréninkový program i v případě 

akcí a zápasů.  

 Pro multifunkční haly homologované pro extraligu ČR je druhá ledová plocha povinná.  

 S ohledem na úzkou provázanost by mělo být spojení mezi oběma plochami zásadně 

na jedné úrovni a kryté. Do komunikačního prostoru je vhodné umísťovat společně využívaná 

zařízení a provozy : 

a/ Trenéři 
b/ Rozcvičovna 
c/ Krasobruslaři 
d/ Šatny žáků a hokejové školy 
e/ Blok pro bruslení veřejnosti  
 Šatna pro hobby hokej        

 Broušení bruslí       

 Hygienické zázemí      

 Občerstvení        

f/ Rolba, sněhová jáma, dílna, místnost ledařů, sklady   
 

3.3 Úsek pro veřejnost a diváky                                       
 Prostory jsou přístupné výhradně přes vstupní halu - haly, které zajišťují recepční služby 

pro veškeré aktivity. V případě multifunkčních zařízení s provozy, které fungují bez přerušení 

nebo denně mimo běžnou provozní dobu haly /hotel, ubytovna, restaurace, sportování veřej-

nosti/ je třeba zjistit stálý provoz.  

a/ Vstupní hala diváků  
 Poloha  

 Úroveň hlavního pěšího nástupu s vazbou na příjezd autobusu, parking, zastávky MHD. 

Přímá vazba na provozy akreditace, občerstvení, ochozy se vstupy na plochu, regulovaně ko-

munikace do VIP a mix. zóny.  

 Vybavení, standard, dimenze 

 Hala             550 m2 

 Recepce včetně kanceláře a zázemí         50 m2    

 Dostupné hygienické zázemí společné i pro hlediště     160 m2   

b/      Vstupní hala veřejnosti se vstupem na plochu /koncert, kulturní společenské akce, 
bruslení veřejnosti/ 

 U nových hal s důrazem na multifunkční využití. 

 Poloha  

 Úroveň ledové plochy s dostatečným počtem únikových cest a dosažitelností ošetřovny.  
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Vybavení, standard, dimenze  

Hala          550 m2 

Recepce včetně kanceláře a zázemí      40 m2 

Občerstvení včetně zázemí       65 m2   

Šatna                    55 m2   

Hygienické zázemí                  75 m2  

 Recepce vstupní haly veřejnosti s přímým vstupem na plochu musí variantně plnit funkci 

pokladny pro některé akce a aktivity pro veřejnost.  
c/ Informační centrum, pokladny, akreditace                      
 Informační centrum 
 Poloha 
 Úroveň hlavního pěšího nástupu diváků s vazbou na hlavní vstupní halu diváků. Podle 

provozního režimu a rozsahu vybavení haly je možno provozovat infocentrum i mimo provoz 

haly ve vazbě na fanshop, eventuelně pokladnu. 

Plocha infocentra sdruženého s pokladnou včetně zázemí  150 m2  

   Pokladny - hlavní hala  
Poloha  

Úroveň hlavního pěšího nástupu diváků, s vazbou na hlavní vstupní halu diváků.  

Dimenze pokladen a jejich zázemí jsou závislé na kapacitě haly, systému distribuce 

vstupenek a jejich kontroly.  

Akreditace 
Optimálně součást hlavní vstupní haly s přímou vazbou na zónu VIP a medií. 

d/   Tribuny           
Dimenze tribun znázorňuje diagram D11. Prostorově nadstandardní řešení jsou eko-

nomicky zdůvodnitelná především v případě multifunkčních zařízení. Zásadním kvalitativním 

kriteriem, vedle dimenzí sedadel a průchodů, je dodržení křivky viditelnosti a požadavků po-

žární ochrany. Celková kapacita tribun, která bude požadována v rámci homologace stadionu : 

Rekonstrukce - pro halu s počtem 5000 diváků jsou závazné poměry rozdělení na 

3500 míst k sezení a 1500 míst k stání. 

Novostavba - musí splňovat poměr 4500 míst k sezení a 500 míst k stání. Místa ke 

stání jsou uvažována prioritně pro fankluby a jejich polohu je třeba volit na krátkých čelech 

haly nebo tak, aby stojící diváci nenarušovali viditelnost pro místa k sezení. 

Sklopné sedáky v šířkách 500, resp. 600mm musí mít po sklopení max. šířku 260mm. 

Sedáky se navrhují plastové nebo čalouněné se spodkem sklopného dílu děrovaným 

(akustická úprava).  

e/ Vstupy na tribuny  
 Vstupy na tribuny jsou radiálně umístěny po obvodu hlavního ochozu. Jejich počty         

a prostupnost jsou závislé prvořadě na bezpečnosti diváků z hlediska úniků a požárního řešení 

stavby. Tribuny musí splňovat minimálně tyto parametry :  
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• Dle tvaru ochozu haly vzdálenost mezi vstupy 18- 22 míst 

• Šířka řady optimálně 800 mm /min. 750 mm/ 

• Výška dle tvaru ochozu a křivky viditelnosti 

f/ Hygienické zázemí          
 Poloha 

 Po obvodu ochozu hlavního nástupu diváků.  

 V závislosti na rozsahu a provozních potřebách haly je vhodné sdružovat hygienické 

zázemí do bloků, zahrnujících vždy komplexní vybavení pro ženy, muže, včetně kabin osob se 

sníženou schopností pohybu, babyboxů a navazujících servisních prostor hygienického záze-

mí pro personál. Samostatné bloky hygienického zázemí se umísťují podle provozních potřeb 

haly tak, aby mohly plnit svou funkci i pro provozy fungující v samostatném režimu mimo hlav-

ní provozní dobu haly. Uvedené údaje odpovídají kapacitě 5000 diváků. Ve vztahu k hygienic-

kým směrnicím je účelné kapacitu vždy mírně navýšit.  

Celková plocha bloků hygienického zázemí       cca  380 m2   
g/   Zázemí pro matky s dětmi  
   Poloha 

   Hlavní ochoz v návaznosti na hygienická zařízení, občerstvení a hlavní vstupní halu.  

   Plocha            24m2 
h/  Občerstvení - bufety                         
  Poloha  

  Po obvodu ochozu hlavní nástupní úrovně diváků. Provozní vazba na hospodářský 

vstup a sklady mimo trasy hlavních nástupů diváků. Optimální provozní model je zajištění ob-

čerstvení jedním provozovatelem, což snižuje plošné požadavky na šatny, sklady, přípravny         

a další servisní prostory.  

  Optimální počet je dán kapacitou stadionu a časem 2 x respektive 3 x 20 min vyhraze-

ným pro zakoupení občerstvení. Při kapacitě cca 5000 míst jej představuje kapacita 32 výdej-

ních míst pro vyhrazený čas za předpokladu obsloužení zákazníka do ½ minuty. 

   Plocha 

Plocha včetně zázemí pro kapacitu 5000 míst     380 m2 

Odbytová plocha pro kapacitu 5000 míst    397 m2 

Vybavení  

Náhledové monitory přenosu utkání. 

Podle provozní a architektonické koncepce s možností zajištění stravovacích služeb 

pro ubytování /min. oddělená zóna jako součást hlavní odbytové plochy/, a to i mimo provoz 

hlavní haly. 

Variabilní uspořádání prostor pro konference přednášky i mimo provoz hlavní haly. 

i/ Občerstvení - restaurace  
 Poloha  

 Na úrovni ochozu hlavní nástupní úrovně diváků. Optimální je zajištění samostatného 
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vstupu nebo možnosti provozu nezávislého na provozu haly. Z uvedených důvodů je třeba 

zajistit snadnou dostupnost navazujících provozů - sklady, WC, plochy pro catering, letní re-

staurační terasa, etc.  

 Plocha zázemí           90 m2   

 Odbytová plocha         160 m2 

 Kapacita a standard jsou závislé na celkové koncepci haly. V případě monofunkční haly 

je doporučen klubový charakter. Multifunkční hala bude klást větší nároky na plochy případně 

další vybavení / salonek, bar, snídárna pro ubytování/.  

j/ Doplňkové  služby - obchody 
 Poloha  

 V úrovni hlavního vstupu diváků, výhodná je návaznost na hlavní ochoz a občerstvení, 

případně některé vstupní průčelí. Obchody a další aktivity je vhodné umísťovat po naplnění 

potřeb základních funkcí /a– i/ oboustranně po celém obvodu hlavního ochozu. Zásadním limi-

tem tohoto řešení je reálnost ekonomie provozu a využití možností rozšíření příjmů klubu . 

 Plocha funshopu pro základní stavební program    170 m2 

 

3.4 Úsek VIP                                       
Zóna VIP je chápana jako uzavřený celek, který slouží pro významné hosty, návštěv-

níky a vlastní aktéry akcí a jejich blízké. Rozsah potřeb této skupiny návštěvníků osciluje mezi 

potřebami matek s dětmi /manželky hráčů a účinkujících/ až po požadavky návštěvníků, kteří  

mají diplomatický status. Toto široké rozpětí klade vysoké nároky na celkovou organizaci pro-

storu a jeho provozní a architektonickou kvalitu.  

 Zóna VIP se skládá v zásadě z hlavního komunikačního ochozu a na něj navazujících 

tribun, salonků, VIP restaurace, cateringu  a hygienického zázemí. Konkrétní podoba VIP pat-

ra je závislá na individuelním architektonickém řešení resp. kombinaci a poměru zastoupení 

těchto základních provozů. Doplňkové vybavení tvoří především samostatné prostory pro 

manželky hráčů, včetně vybavení pro jejich děti.  

 Provozní úroveň je při uvažované kapacitě 5000 diváků optimálně situována v jednom 

podlaží tak, aby bylo možno zajistit její oddělení od ostatních provozů. Horizontální komuni-

kační ochoz může podle dimenzí zóny VIP probíhat po celém obvodu haly.  

a/ Vstup, komunikace, parking  
 Poloha je zásadně v co nejkratší vazbě na hlavní vstupní halu, akreditaci a v bezkolizní 

dosažitelnosti vertikálních komunikací. Další provozy, které jsou dosažitelné v rámci uzavřené-

ho režimu VIP, jsou šatny „A“ a úsek medií včetně pressroom. V případě více vertikálních vstu-

pů do zóny VIP je třeba zajistit v rámci režimu provozu a ostrahy objektu přesný systém kont-

roly pohybu a přístupu jednotlivých skupin návštěvníků do této zóny. .  

b/ Tribuny                                  
 Rozsah, prostorové uspořádání a navazující provozy  jsou znázorněny v diagramu D13. 
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 Tribuny jsou přístupné z prostor „Sky boxů“, hlavního ochozu úrovně VIP a z prostor 

jednotlivých salonků. Mohou se lišit vybavením, dimenzemi, typem sedadel /optimálně čalou-

něná šířky min. 600 mm s područkami/, avšak vždy při dodržení obecných požadavků na po-

žární bezpečnost a viditelnost.  

c/ „Sky  Boxy“ 
 Poloha, počet  

 Po obvodu ochozu haly v úrovni VIP se zajištěním variabilního přístupu k veškerému 

vybavení zóny VIP.  Počty boxů ani jejich vybavení nejsou závazné a závisí na individuálních 

možnostech klubu, stavu členské základny, sponzorech a mnoha dalších faktorech.  

 Pro reprezentaci a společenský život hokejového klubu a jeho vedení je účelné zajistit 

alespoň minimální počet boxů ve vhodné kombinaci s dalším vybavením VIP zóny.  

 Vybavení  

 Standardní vybavení - salonek, kuchyňka, tribuna oddělená od prostoru hlavní haly skle-

něnou skládací stěnou a prosklenými dveřmi. 

 Vyšší standard vybavení - salonek, kuchyňka, vlastní hygienické příslušenství, tribuna 

oddělená od prostoru hlavní haly skleněnou skládací stěnou a prosklenými dveřmi. 

 Příklady uspořádání viz. diagramy D14 a D15.     
d/ Hygienické zázemí  
 Hygienické zázemí úrovně VIP musí zajistit komplexní hygienický servis pro všechny 

provozy VIP patra - „Sky boxy“ bez hygienického příslušenství, VIP restauraci a salonky, včet-

ně příležitostných hostů VIP zóny.        
e/ Zázemí pro manželky hráčů s dětmi  
 Realizuje se formou samostatného salonku a na něj navazujícího dětského koutku         

s příslušným vybavením pro pobyt dětí /u nově realizovaných hal s možností přístupu na ote-

vřenou terasu/. 

f/ Občerstvení patra - VIP restaurace 
 Občerstvení VIP patra je zajišťováno provozem VIP restaurace, která se umísťuje cent-

rálně na obvodu hlavního ochozu s přímým kontaktem na tribuny a současně v blízkosti salon-

ků a hygienického zázemí. Provoz restaurace je vertikálně napojen a zásobován výrobky         

z centrální kuchyně. Občerstvení je podáváno formou rautových akci.  

Dalším gastroprovozem VIP patra může být pohotovostní zázemí pro Sky-boxy / cate-

ring/ sloužící jako provozní zázemí pro obsluhu rezervovaných loží abonentů. Zázemí umož-

ňuje předzásobit tyto Sky-boxy nápoji a průběžně doplňovat občerstvením dle stanovených 

pravidel. Provoz zahrnuje sklady nápojů, chlazené sklady výrobků, umývárnu skla, expedici 

občerstvení do Sky-boxů a zázemí personálu.  
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3.5 Úsek medií                                                                   
Poloha  

Poslední nadzemní podlaží v dobré dosažitelnosti vertikálních komunikací do zóny 

VIP, šatnového zázemí mužstev „A“, případně šatny účinkujících.  

Blok medií plní jednak funkci technickou v rámci audiovizuálních přenosů  jednotlivých 

akcí a dále funkci společenskou ve formě brífinků během akcí a v rámci jejich vyhodnocení. 

V případě realizace multifunkčního objektu je třeba dimenzovat tyto provozní bloky, zejména 

konferenční prostory tak, aby byly využitelné samostatně včetně zajištění servisu občerstvení 

a hygienického zázemí.  

Technické zázemí úseku medií dále zahrnuje, mimo pracoviště pro audiovizuální zpra-

cování dat, TV přenosů a prostor pro novináře, rovněž provozy pro řízení vlastní hry a zajištění 

bezpečnostních a koordinačních potřeb jednotlivých akcí.  

Plochy základních provozních celků úseku médií  

Pressroom          60 m2 

Salonek, přípravna         60 m2 

Prostor a tribuna novinářů :     140 m2 

Komentátoři, TV kamery, včetně zázemí    100 m2 

Videorozhodčí           5 m2 

Bezpečnostní agentura         15m2 

Detašované pracoviště regionální TV – studio   

   

3.6 Obrazová a zvuková režie 

 Poloha  

 V kontaktu s centrálou bezpečnostní agentury, umístění v úrovni sekce medií nebo jako 

její samostatná součást. 

 Provoz dispečinku zajišťuje koordinační a kontrolní činnost veškerých světelných zvuko-

vých a audiovizuálních efektů, včetně režie multimediálních pásů a kostky, centrálu evakuační 

rozhlasu . 

Centrální režie haly včetně zázemí       70 m2 

 

3.7 Centrální dispečink objektu - hlavní velín 
 Poloha 

 Mimo prostor hlavní haly, v kontaktu s technologickým zázemím a hospodářským dvo-

rem.  

Provoz dispečinku zajišťuje koordinační a kontrolní činnost veškerých provozních          

a bezpečnostních systémů haly na úrovni hlavního inženýra objektu, správy serveru a dat. 

Úroveň přístupu k jednotlivým systémům je zásadně koordinována v rámci jednotné koncepce 
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centrálního systému ostrahy a ochrany objektu.     

 Pokud je vytvořen integrovaný systém dispečerského řízení pro areál, je vhodné vytvořit 

velín s nepřetržitou obsluhou (1 pracovník EZS + kamerový systém + cardkey a 1 pracovník 

technologie + EPS) a přilehlou pracovnu hlavního inženýra s možností jednacích prostor pro 

cca 10 osob. Jeden pracovník bezpečnostní služby provádí pochůzkovou kontrolu objektů. 

Kontrolu technologií provádí dispečer TZB. V personálním obsazení je nutné počítat při nepře-

tržitém provozu s 5-ti osobami na jednu pozici na velínu. 

 

3.8  Technologické zázemí  
 Poloha 

 Mimo prostor hlavní haly, v kontaktu s hospodářským dvorem. Pro technologické záze-

mí (chlazení, vytápění) je nejvhodnější umístění v úrovni hrací plochy, tedy na podlaží 0.  

 Určující jsou následující důvody: 

 - Hmotnost zařízení - statické namáhání základů. Ležatá akumulační nádrž s objemem 

10 m3 má s izolací a vystrojením hmotnost 14 000 kg a je uložena na dvou sedlech. 

 - Oddilatování základů točivých strojů od zbytku stavební konstrukce - pístové kompre-

sory a pístové motory jsou zdrojem dynamického namáhání základů - běžně kolem 3% static-

kého zatížení. 

 - Potrubní rozvody energií a kabelové trasy je možné v technickém podlaží vést bez 

podhledů až do míst, kde jsou stavebně připraveny stoupací trasy - např. šachty v souběhu 

s výtahy. To umožňuje vizuální kontrolu a při poruchách snadno detekovatelné místo poškoze-

ní a následné opravy bez demontáží podhledů. 

 

3.9  Skladové zázemí  
 Poloha  

   V prostoru pod hledištěm hlavní haly , v kontaktu s hospodářským dvorem a prostorem 

pro vjezd kamionů. V případě multifunkční arény je třeba počítat s výraznou plochou pro ulože-

ní mobiliáře pro sezení na ploše. 

   Plocha          300 m2 
   Pro provoz technického zázemí (ne sportovního!) je nutné vytvořit prostor dílny 

s plochou cca 20 m2, se společnou funkcí strojní a elektro údržby. Dále navazující sklad spo-

třebních a provozních dílů pro technologická zařízení stavby (filtry pro VZT, základní armatury, 

maziva a čistící prostředky atd.) s možností umístění regálových sestav, rovněž s plochou cca 

20 m2. 
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4.                       HRACÍ PLOCHA A VYBAVENÍ PRO HRU 
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4.1  Ledová plocha - hřiště               
Parametry hrací plochy a jejího příslušenství stanoví závazné požadavky IIHF.  Pro 

přehlednost a komplexnost manuálu  jsou zapracovány  do oddílu grafických diagramů poža-

davky stanované IIHF pro technické parametry hrací plochy, včetně doprovodných textových 

komentářů.   

a/   Rozměry ledové plochy        
V rámci homologace a posuzování jednotlivých stadionů bude požadováno pro rekon-

strukce i novostavby rozměr min. v rozmezí  šířka 26,00 – 30,00 m,  délka  56,00 – 61,00 m.  
b/   Hrazení   
   Výška 117-122 cm měřeno od ledové plochy .       
c/   Dělící prvky - ochranná skla 
  Umístění nad hrazením na koncích hřiště. Výška 160-200 cm, rozvinutí 400 cm před 

brankovou čáru ve směru ke střednímu pásmu. Minimální výška na dlouhých stranách hřiště 

80 cm, s výjimkou prostoru před hráčskými lavicemi.  

 

4.2 Technologie ledové plochy 
Základní okruhy problematiky technologie ledové plochy, které mají  limitující vliv na celkovou 

úroveň technického standardu haly jsou uvedeny v následujících bodech.  

a/  Koncepce technologie chlazení a rozvodů 
 Standardně je možná volba chlazení s přímým odparem chladiva (NH3) v trubkovnici 

pod ledovou plochou nebo s nepřímým odparem, kdy se primární chladivo odpařuje ve výpar-

nících a ochlazuje cirkulující sekundární chladící látku. 

 Chlazení přímým odparem chladiva 
 Jednoduchá, technologicky velice dobře zpracovaná a dlouhodobě odzkoušená metoda. 

Kompresory odsávají odpařené plynné chladivo přímo z trubkovnice plochy a po komprimaci  

a kondenzaci je kapalné chladivo skladováno ve vysokotlakém sběrači. Přes nastřikovací ar-

matury je udržována hladina chladiva v nízkotlakém sběrači, ze kterého je chladivo čerpáno 

hermetickými čerpadly do trubkovnice. Zde se při nízkém tlaku chladivo odpaří a teplo pro od-

paření (výparné teplo) je odebíráno z okolí. Protože podloží je izolováno, je teplo odebíráno 

z betonu nad trubkovnicí - tedy z ledové plochy. 

 Výhody 
   Odpadá sekundární chladící okruh s výparníky, kompenzací objemové roztažnosti         a 

oběhovými čerpadly. Je nižší elektrický příkon strojovny chlazení o příkon oběhových čerpadel 

sekundárních okruhů (řádově desítky kW). Odpadají mohutně dimenzované potrubní rozvody 

sekundárního chladiva – průtoky se běžně podle chladícího výkonu a teplotního spádu pohy-

bují mezi 100 – 250 m3/h. Z výše uvedených důvodů nízká investiční náročnost a nižší pro-

vozní náklady. 
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Nevýhody 

 V zařízení je až řádově větší množství primárního chladiva – většinou čpavku. Výkon 

chlazení je dán množstvím odpařeného čpavku (to závisí na tlaku v trubkovnici a teplotě) – 

obtížná regulace teploty ledu. Nelze použít plastová potrubí např. na trubkovnici ledové plochy 

(při +25°C je přetlak čpavku v trubkách cca 10 bar). Při malém požadovaném výkonu zařízení 

dochází k nerovnoměrnému zachlazování plochy. Potrubní rozvody primárního chladiva 

nejsou omezeny na strojovnu chlazení, potrubí jsou vedena i prostorami technického podlaží  

a podél ledové plochy, na potrubí je mnohonásobně větší počet montážních spojů (trubkovnice 

ledové ploch je z cca 20 000 m ocelových trubek, spojených svařováním). Čpavek jako použí-

vané chladivo je ve větší koncentraci prudce toxický a výbušný. Postupem času se trubkovnice 

v ploše zanáší kompresorovým olejem a produkty jeho degradace a tím klesá výkon a účin-

nost zařízení.  
 Chlazení nepřímé 
 Je prakticky rozšířením předchozího způsobu chlazení, kdy odpar v trubkovnici ledové 

plochy je nahrazen odparem primárního chladiva ve výparníku (většinou polosvařovaný desko-

vý výměník) a odparem je ochlazována sekundární chladonosná látka. Odpařené chladivo je 

odsáváno kompresory. Při vhodném řešení technologie lze minimalizovat obsah primárního 

chladiva z tisíců na desítky kilogramů. Veškerá technologie chlazení je umístěna v jedné stro-

jovně, která může být vybavena jednak havarijním větráním (odvede páry chladiva mimo ob-

jekt) a dále i stacionárním zařízením pro likvidaci chladiva (např. systém zkrápění a vodní mlhy 

pro čpavek). Zchlazená sekundární chladonosná látka je čerpána do trubkovnice pod ledovou 

plochou. Výkon zařízení je možné regulovat kvalitativně i kvantitativně změnami teploty chladi-

va a řízením množství chladiva podle referenčních teplot na povrchu plochy (pod ledem). Jako 

sekundární chladivo se používají vodní směsi organických látek s protikorozními aditivy, které 

jsou biologicky odbouratelné a nejsou při malém požití prudce jedovaté. 

 Výhody 

 Je možné velice přesně regulovat teplotu ledu podle požadavků různých sportů (hokej, 

krasobruslení). Zařízení má minimalizovaný obsah primárního chladiva, to je soustředěno 

v jedné prostoře. Při úniku sekundárního chladiva nehrozí ekologická havárie. Celý sekundární 

okruh pracuje na mnohem nižších tlakových úrovních, než okruh primární – typicky PN 6 na 

rozdíl od primárního okruhu PN 25/40. Trubkovnice ledové plochy lze vyrobit i z jiných materiá-

lů, než je ocel. Pozor na výrazné snížení prostupu tepla stěnou trubky u plastů! 

 Nevýhody 

 Vyšší investiční a provozní náročnost. Nutné počítat nejen s náklady na čerpací práci, 

ale také na údržbu velkých čerpadel. Nižší účinnost zařízení s ohledem na vložený sekundární 

okruh a tím nutnost pracovat s vyšší výparnou teplotou primárního chladiva ve výparnících - 

nutný vyšší výkon kompresorů. Sekundární chladivo „stárne“ a je nutná jeho periodická výmě-

na. 
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b/   Vodní hospodářství a nakládání s ledem 
   Je nutné rozdělit na okruhy pitné vody a užitkové vody. Jako užitkovou vodu je vhodné 

použít dešťovou vodu ze střech haly a zázemí. Její roční objem bude v podmínkách ČR cca 

1000 m3 ze střech uvažované typové haly. Protože je rozložení dešťových srážek v průběhu 

roku nerovnoměrné, je vhodné počítat již při stavbě s vybudováním záchytné akumulační ná-

drže v úrovni základů haly. V případě nedostatku užitkové vody se okruh doplňuje pitnou vo-

dou z řadu. 

 Pro přípravu a úpravu ledu je nutné použití vody s kvalitou „demivoda“. Při použití ne-

změkčené vody dochází při sublimaci ledu k „vymrzání“ minerálních látek na povrchu ledu. Při 

úpravě ledu jsou tyto minerály uklizeny do sněžné jámy. V případě, že se voda ze sněžné já-

my recirkuluje pro úpravu ledu, dochází k postupnému nárůstu tvrdosti až do stavu, kdy voda 

pro výrobu ledu složením připomíná minerálku. 

 Pro úpravu ledu je nutné použití demineralizované vody, změkčené např. reverzní os-

mozou. Tuto vodu je možné recirkulovat. Je nutné si uvědomit, že demivoda je značně agre-

sivní ke kovovým materiálům, veškeré rozvody této vody musí být provedeny v plastu nebo 

nerezu (včetně zásobních nádrží a výměníků pro její ohřev). 

 Při ohřevu teplé vody pro spotřebu je vhodný dvoustupňový ohřev. V 1. stupni je možné 

využití např. zjevného tepla stlačených par chladiva za kompresory nebo kondenzačního tepla 

chladiva pro předehřev TUV. Dohřev TUV je nutné provádět již topnou vodou ze zdroje tepla 

s vyšší úrovní. Několik důležitých upozornění: 

Vzhledem ke nárazovosti odběru TUV je nutné počítat s přiměřeně velkou akumulací TUV 

v úrovni 55°C. Pro akumulaci odpadního tepla pro předehřev TUV je nutné navrhnout akumu-

laci tak, aby pracovala ve 24-hodinovém cyklu. Při využívání tepla z chladiva je nutné vložit 

mezi okruhy chladiva a TUV nízkotlaký bezpečnostní okruh. 
c/   Nakládání s odpadním teplem  
Standard těchto systémů a celková jejich koncepce mají též zásadní vliv na ekonomii stavby         

a jejího provozu. Současné trendy výstavby preferují řešení nákladnější na pořízení, ale 

s výraznými úsporami energie a provozních nákladů.   

Odpadní teplo z chladicího zařízení se využívá ve dvou teplotních hladinách : 

Vysokopotenciální teplotní hladina – využití tepla z přehřátých par chladiva na výtlaku kom-

presorů. Využití pro ohřev (předehřev) vody pro rolbu, dále pro ohřev TUV. 

Nízkopotenciální teplotní hladina – využití tepla kondenzačního. Využití pro rozpouštění 

sněhu a ledu ve sněžné jámě, k ohřevu podloží ledové plochy, k předehřevu vody, případně 

lze využít toto teplo k ohřevu vody např. pro bazén, je-li tento v blízkosti. Toto teplo lze také 

převést na vyšší teplotní úroveň pomocí tepelného čerpadla.  

Koncepce využití odpadního tepla se řeší komplexně v koordinaci s navazujícími profesemi, tj. 

především s vytápěním objektu a s přípravou TUV. U využívání odpadního tepla je nutno počí-

tat s tím, že toto teplo je k dispozici pouze při provozu chladicího zařízení, tudíž je nutno mít 
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k dispozici alternativní zdroje. 

d/   Strojovna chlazení  
Poloha – na obvodu haly nejlépe s hlavními vraty do dvora, případně do hlavní mani-

pulační chodby. Na strojovnu navazuje velín (s přímým východem do volného prostoru – ne 

přes strojovnu), dle možnosti i silová rozvodna.  

e/   Obsluha chladicího zařízení – automatizace chladicího zařízení  
Chladicí zařízení je plnoautomatické – bezobslužné, pouze s periodickým dozorem. 

Obsluha musí být seznámena se zařízením a náležitě zaškolena. Kompresory mají vlastní řídi-

cí a monitorovací systém. Součásti chladicího zařízení bývá nadřazený řídicí systém. Dle zvo-

lené řídící veličiny je řízen chod všech aparátu zařízení, tj. počet a výkon jednotlivých kompre-

sorů, chod kondenzátorů, čerpadel, apod. Řídicí systém dále umožňuje nastavení různých 

provozních režimů, tj. např. provozovaní ledové plochy s různou teplotou ledu dle časového 

využití ledové plochy (zápas, trénink, bruslení, apod.). Všechny potřebné provozní stavy jsou 

monitorovány a archivovány. Provozní a havarijní stavy lze sledovat i vzdáleně přes internet. 

Takto lze vzdáleně sledovat provoz zařízení, případně lze operativně reagovat na případné 

havarijní stavy. 

f/   Bezpečnost provozu  
Bezpečnosti provozu chladicího zařízení je věnována maximální bezpečnost. Jednotli-

vé komponenty chladicího zařízení jsou vybaveny potřebnými jistícími prvky, které chrání zaří-

zení proti nežádoucím stavům. Prostory, ve kterých se nachází zařízení obsahující chladivo      

a dále navazující okruhy na okruh chladiva, jsou vybaveny analyzátory úniku chladiva. Strojov-

na chlazení je vybavena havarijním osvětlením a větráním s vývodem mimo halu do volného 

prostoru.   

 

4.3 Rolba, sněhová jáma                                   
a/ Poloha stanoviště rolby 
   Optimálně v návaznosti na technologický blok a dílny ledařů, se samostatným vstupem 

z hospodářského dvora.  

b/   Sněhová  jáma 
   Poloha - v prostoru pro vjezd, resp. parkování rolby. Pro minimalizaci potřeby vody             

a její další využití pro provoz rolby je účelné umístit v blízkosti úpravnu a zařízení na zpětné  

čištění a úpravu vody ze sněhové jámy. 

   Úpravnu vody pro úpravu ledu je vhodné umístit u sněžné jámy z důvodu minimalizace 

rozvodů upravené vody. Kromě úpravny musí blok zařízení obsahovat i přečerpávací a filtrační 

stanici recirkulované vody (pozor, nutné použít filtry s hustotou síta cca 50 mikron) a výměníky 

pro ohřev vody při plnění do rolby. 
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4.4  Osvětlení ledové plochy  
Osvětlení ledové plochy je nutno koncipovat podle základních funkcí haly, které mohou 

zahrnovat různé aktivity :  sportovní aktivity /hokej, krasobruslení/, kulturní aktivity, výstavy, 

prezentace, filmová a divadelní představení. 

 Pro potřeby APK - LH musí zařízení splňovat tyto parametry osvětlení : 

 Hokej extraliga :        700 lx v horizontální rovině 

 Hokej TV přenosy :     1400 lx v horizontální rovině   

 Detailní popis řešení osvětlení včetně příslušných předpisů, norem a popisu jednotlivých 

režimů osvětlení a jejich technického zajištění je obsahem kapitoly  5.1. K uvedené problemati-

ce a jejím technickým vazbám se vztahují dále kapitoly  4.5, 5.2 a 5.3. 

 

4.5 Informační prvky - tabule, kostka, reklamní pásy etc. 
a/ Kostka a informační pás 
 Velkoplošný zobrazovač (kostka) umístěný nad hrací plochou umožňuje během utkání 

či jiné společenské nebo kulturní akce poskytnout obraz a jiné informace dostatečně viditelné 

ze všech míst hlediště. Díky své variabilní konstrukci a systému zavěšení na motorizovaných 

tazích je možno tento zobrazovač přizpůsobit potřebám akce. Je možno dle potřeby, např, 

v režimu „koncert“ kostku přestavět na jednu souvislou plochu a umístit v zadní části jeviště. 

 Pro oživení atmosféry a efektní sdělování obsahu je možno halu vybavit světelným 

informačním pásem po celém obvodu haly. 

 Audiovizuální obsah zobrazovaný na kostce a informačním pásu je odbavován ze spe-

ciální stanice, která také zpracovává údaje časomíry při sportovních utkáních. Pracoviště pro 

ovládání zobrazení kostky a informačního pásu je umístěno v AV režii . 
b/ Vnitřní TV informační systém 

 Pro efektivní šíření informací během kulturních a sportovních a jiných akcí, je navržen 

TV informační okruh. Umožňuje na LCD panelech rozmístěných v prostorách haly zobrazovat 

libovolný obsah složený z textových informací, animací, videa apod. Je možno v reálném čase 

zobrazovat aktuální dění na hrací ploše, vysílat záznamy, reklamní klipy, aktuální informace    

o programu, organizační sdělení apod. Systém je vzhledem k vlastnostem současných LCD 

zobrazovačů navržen pro zobrazování ve vyšším rozlišení, než poskytuje běžný TV signál. 

Výsledkem je čistější obraz a čitelnější textové informace. Vysílání TV informačního systému 

je možno provádět ve více kanálech, což ve spojení s dálkovým  zobrazení vybraného kanálu 

na konkrétní obrazovce umožňuje rozdělení stadionu na zóny, kde mohou být distribuovány ve 

stejném čase různé informace.   
c/ Jednotný čas 
 Jednotný čas se přepokládá s DCF řízením. Hlavní hodiny jsou umístěny v servrovně. 

Podružné hodiny jsou převážně osazeny na chodbách a na dalších vybraných místech. V ně-

kterých prostorách budou umístěny oboustranné hodiny. V prostoru šaten hráčů a v místnos-
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tech trenérů jsou umístěny digitální hodiny řízené z časomíry. Účelem tohoto řešení je mož-

nost zobrazovat čas přestávek, utkání atp. Signál od časomíry bude dále poskytován pro pře-

nosové vozy televizních stanic.    
d/ Videorozhodčí 

Pracoviště videorozhodčího je vybaveno videorekordéry se záznamem kamer pevně 

umístěnými nad brankami, volitelné kamery používané pro TV vysílání a výsledného obrazu 

z TV režie. Videorozhodčí má tedy k dispozici čtyři obrazy, které jsou zaznamenávány a dále 

má k dispozici další videorekordér, kde si může pomocí přepínače zvolit kterýkoliv z těchto 

obrazů do vlastního sestřihu. 
e/ Jednotná světelná, obrazová a zvuková režie 

Světelná, zvuková a obrazová režie bude řešena v prostoru nejvyššího NP s optimál-

ním výhledem do prostoru haly. Místnost režie je vybavena dvojitou podlahou pro snadné           

a variabilní provedení slaboproudých rozvodů. V této režii je soustředěno veškeré ovládání 

audiovizuálních technologií haly. Jsou zde svedeny obrazové, zvukové a řídící linky. TV režie 

zpracovává signál z kamer rozmístěných v prostoru haly, případně kamer ve studiu určeném 

pro natáčení rozhovorů. TV režie je vybavena pracovištěm pro korekci obrazu, on line střižnou,  

titulkovacím a grafickým pracovištěm, pracovištěm pro zpomalené opakované záběry (slow 

motion), pracovištěm pro vkládání příspěvků a pořizování záznamu na různá media a zvuko-

vým pracovištěm. Výsledný sestřih je možno dále distribuovat na pracoviště obsluhy kostky           

a informačního pásu, do interního TV informačního systému,  či pro potřeby vysílání kabelové, 

internetové, regionální nebo jiné televizní stanice. 

Součástí TV režie je pracoviště obsluhy kostky a informačního pásu. Pracoviště je vy-

baveno zařízením, které umožňuje zobrazovat na kostce živý přenos ze sportovního utkání, 

předtočené spoty a další informace, např, hrací době, stavu utkání, výsledky apod. 

Další součástí je osvětlovací režie. Z tohoto pracoviště je možno řídit efektové osvětle-

ní haly, komunikovat s obsluhou sledovacích reflektorů a taky ovládat zatmívací systém pro-

vozního osvětlení haly. 

Pro ovládání ozvučovacího systému haly a mixáž zvuku je v režii také umístěno praco-

viště obsluhy ozvučení haly – zvukaře. Je vybaveno mixážním pultem, který zpracovává audio 

signál z drátových i bezdrátových mikrofonů pro mluvené slovo nebo snímání hudebních ná-

strojů. Dále je možno použít přehrávač CD, MD, případně MGF kazet, pro profesionální odba-

vování hudebních skladeb či zvukových upoutávek je pracoviště vybaveno pracovní stanicí      

s přehrávačem zvukových souborů. Zvuk je možno dále upravovat pomocí dynamických nebo 

efektových procesorů.  Smíchaný zvukový signál je možno posílat do ozvučovacího systému 

haly, TV informačního okruhu, apod. Dále je možno ze zvukového pultu posílat signál ve více 

kanálech do monitorovacích boxů. Přípojný audio panel se vstupy a výstupy je mobilní, tj. je 

možno ho umístit dle potřeby produkce. Je také možno posílat zvukový signál do šaten, na 

komentátorská pracoviště apod. 

Součástí režie je také místo pro režiséra vybavené interkomem, který v případě vět-
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ších akcí může snadno koordinovat všechny zúčastněné složky. Interkomem je propojena re-

žie se studiem, pracoviště kameramanů, komentátorské pracoviště, šatny, a pomocí bezdráto-

vé technologie také s dalšími zúčastněnými osobami. 

Přímo navazující součást je rozvodna režie. Zde jsou vyvedeny veškeré audio video      

a datové linky přímo související se systémem. V rackových skříních jsou umístěny přepojovací 

pole, maticové přepínače, pracovní stanice, distribuce napájení včetně záložního zdroje pro 

celou TV režii s výdrží 30min a návazností na přívod proudu ze záložního generátoru. 
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5.      PROVOZNÍ, TECHNOLOGICKÉ  
             A TECHNICKÉ ZÁSADY 
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5.1   Osvětlení 
a/ Provozní osvětlení 
 Osvětlení má být navrženo podle charakteru místnosti, požadované intenzity osvětlení E

[lx] a vnějších vlivů. Hodnoty intenzity osvětlení se navrhují podle platných ČSN  a event. dal-

ších požadavků investora na danou místnost či prostor. Převážnou část osvětlovací soustavy 

tvoří vždy zářivková svítidla nebo svítidla s kompaktními zdroji. Výzbroj zářivkových svítidel 

musí obsahovat elektronické předřadníky. Osvětlovací soustavy by měly být rozděleny na dílčí 

části v souvislosti s plošným účelem využití prostoru nebo v souvislosti s provozem objektu.  

b/ Hlavní osvětlení haly /ledové plochy/ 
 Zajišťuje základní světelné podmínky pro provoz haly. Osvětlení musí splňovat intenzitu 

osvětlení E [lx]. Hodnoty intenzity osvětlení se navrhují podle platné ČSN EN 12193 Světlo          

a osvětlení – osvětlení sportovišť viz následující tabulky.  
 Hokej lední uvnitř  

 
 

Hokej lední uvnitř - požadavky na osvětlení pro TV přenos 

 Úroveň soutěže 
Třída osvětlení 

I. II. III. 

 Mezinárodní a ná-
rodní x     

 Krajská x x   

 Místní x x x 
 Nácvik   x x 

Maximální 
vzdálenost (m) 

Osvětlenost (lux) Uniformita 
R Tc Hlavní ka-

mera 
Vedlejší 
kamera 

Vertikální  Horizontální 
U1 U2 U1 U2 

25 1000 700 0,5 0,6 0,3 0,5 65(1)  4000(2) 
75 1400 1000 0,6 0,7 0,4 0,6 65(1)  4000(2) 
150 1750 1250 0,6 0,7 0,4 0,6 65(1)  4000(2) 

Vysvětlivky: 
U1  Celková rovnoměrnost osvětlenosti 
U2  Průměrná rovnoměrnost osvětlenosti 
R   Index věrnosti barev 
Tc   Barevné podání 

Třída Vodorovná osvětlenost Index podání barev 
Eav Ix Emin/Eav 

I. 750 0,7 60 
II. 500 0,7 60 
III. 200 0,7 20 
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 Hlavní osvětlení ledové plochy je možné řešit výbojkovými svítidly nebo zářivkovými 

lineárními svítidly. Obě varianty mají své přednosti. Rozdíly mezi oběma způsoby osvětlení je 

nutné zvážit s ohledem na projektovanou halu a požadavky provozovatele.  

 Výbojkové osvětlení bývá řešeno soustavou metalhalogenidových výbojek se zdroji 

v rozmezí od 400-2000W dle velikosti haly. Svítidla se kotví ke konstrukci pochozích lávek, 

vedenými nad hrací plochou. Svítidla jsou napájena tak, aby je bylo možné ovládat v různých 

režimech. Svítidla jsou vybavena tvrzeným ochranným sklem a doplněna stmívací žaluzií. 

Stmívací žaluzie umožňuje tzv „okamžitou tmu“. Pro osvětlení tribun se používají halogenové 

reflektory. 
 Zářivkové osvětlení bývá řešeno zářivkovými svítidly s vysoce účinným leštěným reflek-

torem, se zdroji 2x 80W T5, svítidla jsou vybavena stmívatelným elektronickým předřadníkem 

a jsou instalována na světelné liště. Plynulým nastavením anebo využitím předvolených hod-

not je možné volit intenzitu podle okamžitých požadavků od minima po maximální hodnotu. 

Ovládání a nastavování osvětlení je řízeno systémem DALI, nebo odpovídajícím . 

 Hlavní osvětlení bývá ovládáno z místnosti režie, velína a od rolbařů. Děleno bývá dle 

požadavku uživatele do následujících ovládacích režimů : 

•  Režim hlavní osvětlení - mezinárodní zápasy, TV přenosy   

•  Režim osvětlení liga - ligové zápasy, tréninky 

•  Režim údržba ledu 

•  Režim osvětlení tribun - kulturní akce  

•  Režim zastínění svítidel /rychlá tma/  

 Ovládání osvětlení v hale bude řešeno ze světelné režie nebo centrální z velína. 

c/ Nouzové  osvětlení 
    Nouzové osvětlení musí být navrženo dle ČSN EN 1838 36 0553 Světlo a osvětlení – 

Nouzové osvětlení. Má soužit k označení únikových směrů a východů z jednotlivých 

prostor objektu a k zajištění alespoň orientačního osvětlení po dobu náběhu dieselagregátu  

při výpadku elektrické energie. Řešeno je samostatnými autonomními nouzovými svítidly 

s centralizovaným systémem kontroly a řízení testů. 
d/ Bezpečnostní osvětlení 

Bezpečnostní osvětlení pro účastníky musí být navrženo dle ČSN EN 12193 Světlo a 

osvětlení – Osvětlení sportovišť. Slouží k osvětlení hrací plochy při výpadku elektrické energie. 

Při tomto výpadku budou svítit halogenové reflektory napájené přes UPS.  
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5.2 Elektroinstalace 
a/  Obecné zásady 
 V technickém zázemí objektu v 1.NP, popřípadě 1.PP, bývá umístěna hlavní rozvodna. 

Z této rozvodny jsou vedeny hlavní kabelové trasy, které jsou ukončeny stoupacími vedeními 

v místech centrálních schodišť. Tím jsou jednotlivá podlaží haly rozdělena na čtvrtiny, kde jsou 

samostatné místnosti rozvoden NN s podružnými rozvaděči. Provedení napájecích rozvodů je 

vždy řešeno dle požadavků požární zprávy. V únikových cestách a ve shromažďovacích pro-

storech nehořlavými samozhášivými bezhalogenovými kabely a konstrukcemi omezujícími 

tvorbu dýmu při hoření a bude v souladu s ČSN. V ostatních prostorech jsou použity klasické 

kabely typu CYKY. Hlavní napájecí trasy jsou řešeny tak, že jsou vedeny mimo únikové cesty 

a shromažďovací prostory. 

 Napájení zařízení, která jsou určena pro požární zabezpečení musí být provedena ne-

hořlavými samozhášivými bezhalogenovými kabely a nosnými konstrukcemi zajišťujícími 

funkčnost při požáru uloženými v samostatných trasách tak, aby byla maximálně omezena 

možnost poškození těchto kabelů.  

b/ Rozvaděče 

 V hlavní rozvodně NN je instalován hlavní rozvaděč objektu, který je sestaven 

z oceloplechových skříní. Do rozvaděče jsou připojeny přívody jednotlivých transformátorů, 

popřípadě přívod z kogenerační jednotky. Vzhledem k možnosti instalace kogenerační jednot-

ky se doporučuje provozovat oba transformátory v paralelním chodu. 

Provozní rozvaděče pro jednotlivé celky (1/4 podlaží) jsou instalovány v elektrorozvodných      

a jedná se o oceloplechové skříňové rozvaděče. V případě, že tyto rozvaděče není možné 

umístit do samostatných místností, mohou být instalovány na chodbách. V tomto případě musí 

svým provedením respektovat požadavky požární zprávy. 

V hlavním rozvaděči je monitorován pro nadřazený systém měření a regulace stav jednotlivých 

jističů, v podružných rozvaděčích pak stav hlavních vypínačů a jističů osvětlení.  

c/ Zásuvkové skříně 
 V multifunkčních halách by měly být instalovány zásuvkové skříně, pro možné připojení 

kulturní akce. Každá z těchto skříní by měla obsahovat 4ks zásuvek 3+N+PE 125A. 

Na fasádě objektu by měla být instalována zásuvková skříň pro připojení přenosového televiz-

ního vozu. Tato skříň by měla obsahovat následující zásuvky 2ks 230V/16A, 2ks 32A 3+N+PE 

a 2ks 63A 3+N+PE. 

d/ Ochrana před bleskem /hromosvod/ 
 Objekty zimních stadionů jsou zařazen do třídy LPS II. (systém ochrany před bleskem). 

Ochrana před bleskem (hromosvod) musí být navržen dle následujících norem : 

ČSNEN62505-1 Ochrana před bleskem Část1: Obecné principy 

ČSNEN62505-2 Ochrana před bleskem Část2: Řízení rizika 

ČSNEN62505-3 Ochrana před bleskem Část3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života 



 

MANUÁL PRO REALIZACE A REKONSTRUKCE STADIONŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH 
STANDARD VYSOKÉ ÚROVNĚ ZÁPASŮ EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE    39  

ČSNEN62505-4 Ochrana před bleskem Část4 : Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.

 Vnitřní systém ochrany před bleskem 
Vnitřní ochrana před bleskem musí být provedena ekvipotenciálním pospojováním a přepěťo-

vým ochranným zařízením. 

 Vnější systém ochrany před bleskem 
Používá se systém mřížové soustavy s velikostí ok W 10x10m. Svody jsou řešeny jako náhod-

né a tvoří armování monolitických sloupů po obvodu haly. Připojení na zkušební svorky se 

zemnící soustavou je realizováno na střeše objektu. 

Uzemňovací soustava musí být provedena jako základová mřížová  provedená tuhým páskem 

FeZn 30x4mm. Zemní odpor nesmí být vyšší než 10 Ohmů.  

 

5.3    Ozvučení, audiovizuální technika, slaboproudá zařízení 
   V následujících kapitolách je uveden základní přehled slaboproudých systémů, které  

slouží k zajištění základních i nadstandardních služeb a funkcí haly.  

a/ Ozvučení 
 Ozvučovací systém by měly být vzhledem k požadavkům na variabilitu a vzhledem ke 

specifickým akustickým podmínkám navržen jako multifunkční. Příklady základních režimů 

provozu lze specifikovat jako : aréna, koncert, sport, etc. Je nutno, aby tento systém splňoval 

všechny požadavky norem EN 60849 a ISO 3382 co se týče pokrytí a srozumitelnosti mluve-

ného slova.   
 Zvukové režie musí být napojena na evakuační rozhlas, EPS, EZS, jednotný čas, rozvo-

dy nn a telefonní ústřednu. V případě napojení na evakuační rozhlas, musí ozvučovací systém 

haly automaticky přebírat evakuační hlášení, která budou mít vyšší prioritu, než kterýkoliv jiný 

zvukový zdroj v režii. Konkrétní možnosti systému jsou závislé od individuelního návrhu          

a požadavků provozovatele. 

b/ Efektové osvětlení 
Pro speciální vizuální efekty a dotváření atmosféry při sportovních a kulturních akcích je 

účelné vybavit halu efektovým osvětlením. Jedná se o inteligentní světla, která lze digitálně 

ovládat a volitelně měnit barvu tvar a polohu jednotlivých světel.  

Světla také umožňují projekci standardních i speciálně vyrobených tvarů a obrazců. 

Jsou upevněná na speciální příhradové konstrukci zavěšené nad hrací plochou na konstrukci 

střechy. Systém dále doplňují sledovací reflektory, které je možno díky stativům libovolně 

umístit. Světelný park je obsluhován z AV režie pomocí řídícího pultu.  
c/ Rozvod STA 
 Standardem pro příjem a rozvody je digitální vysílání, splňující normu EN 50 117 pro 

digitální přenosy s tlumením stíněním minimálně 90 dB v rozsahu 30 – 1750 MHz. 

d/ Identifikační systém a turnikety 
 Možné varianty řešení : 

• Systém přenosných čteček čárového kódu. Čtečky čárového kódu jsou bezdrátově při-
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pojeny na řídící elektroniku. Tato řídící elektronika je připojena k hlavnímu serveru po-

kladního systému, který podává informace o prodaných vstupenkách na jednotlivé dny a 

přijímá informace o počtu prošlých lidí (informace o obsazení stadionu).  Popsaná kon-

cepce umožňuje integrovat rovněž prvky bezpečnostní - rozdělení objektu do kontrolo-

vatelných zón.  

• Kombinace elektronických systémů se vstupy přes turnikety v závislosti na provozních 

potřebách a možnostech klubu /hlavní vstupy pro veřejnost - turnikety, ostatní zóny sys-

témem čárového kódu/.  

e/ Telefonní ústředna 
 Telefonní ústředna je obvykle instalována v místnosti serveru nebo její blízkosti. Mini-

mální počet poboček není stanoven, závisí na individuálním řešení haly. Při návrhu počtu po-

boček je třeba počítat s jejich rozmístěním u některých vchodů a závor na parkovišti etc. Připo-

jení do veřejné telefonní sítě je předmětem individuálních možností. Pro přívod el. energie je 

doporučen kabel CYKY, s napojením na náhradní zdroj. 
f/  Napojení - vstup operátorů 
  Jednotlivé vstupy operátorů pro poskytování svých služeb ve víceúčelové hale bude 

předmětem jednání mezi operátorem a provozovatelem haly.  

  Požadavek plného pokrytí v celém areálu je chápán jako standardní. 
g/  Vjezdový systém do areálu haly  
   Systém sloužící ke kontrole a identifikaci vozidel do podzemních, respektive VIP par-

kovišť. Jedna z variant je osazení elektromechanickou závorou s vládáním tlačítky Otevři – 

Stop – Zavři z prostoru místnosti ostrahy a čtecím zařízením pro klienty s kartou. K aktivním 

bezpečnostním  prvků patří infrazávora k detekci vozidla.    
h/  Kamerová technika 

Pro snímání sportovních utkání a jiných akcí za účelem zobrazení na velkoplošném 

zobrazovači - kostce, přenosu do TV informačního okruhu nebo záznamu jsou k dispozici pro-

fesionální TV kamery. Část kamer je vybavena studiovým příslušenstvím, část zařízením pro 

bezdrátový přenos obrazu a k dispozici je také dálkově řízená pohybová kamera.  

i/   Vnitřní TV informační systém 
Pro efektivní šíření informací během kulturních a sportovních a jiných akcí je navržen 

TV informační okruh. Umožňuje na LCD panelech rozmístěných v prostorách haly zobrazovat 

libovolný obsah složený z textových informací, animací, videa apod. Je možno v reálném čase 

zobrazovat aktuální dění na hrací ploše, vysílat záznamy, reklamní klipy, aktuální informace o 

programu, organizační sdělení apod. Systém je vzhledem k vlastnostem současných LCD 

zobrazovačů navržen pro zobrazování ve vyšším rozlišení, než poskytuje běžný TV signál. 

Výsledkem je čistější obraz a čitelnější textové informace. Vysílání TV informačního systému 

je možno provádět ve více kanálech, což ve spojení s dálkovým ovládáním jednotlivých zobra-

zovačů umožňuje řídit vysílaný obsah dle jejich umístění. 
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j/   TV studio 
Zřizuje se pro potřeby TV produkce. Umožňuje natáčení rozhovorů s hráči, umělci či 

VIP apod. Studio je vybaveno klíčovacím pozadím, studiovým osvětlením a potřebnými rozvo-

dy pro propojení s režií. Do TV studia jsou přivedeny také stmívané silnoproudé linky pro halo-

genová studiová světla. Stmívače jsou umístěny v prostorách rozvodny, řízení stmívačů je pro-

váděno zvláštním ovládacím pultem z AV režie. Studio je vybaveno čtecím zařízením ke ka-

meře. 

 

5.4  Větrání, klimatizace, vzduchotechnika 
a/ Vzduchotechnika  
 Manuál přepokládá výhledový standard stadionů jako převážně vytápěných a klimatizo-

vaných. Tento standard odpovídá současným trendům a výrazně zvyšuje možnosti haly pro 

její víceúčelové využití. Vzduchotechnika řeší návrh větracích a klimatizačních zařízení pro 

vnitřní prostory sportovní haly. Návrh zařízení vychází z dispozičního členění objektu                        

a z požadavku na vytvoření optimálního mikroklimatu jak pro diváky‚ tak i pro sportovce a pří-

padné účinkující na ploše. Navržené zařízení řešící klimatizaci kotle multifunkční arény řeší    

za a)přívod minimálního hygienického množství vzduchu pro návštěvníky a odvod tepelné zá-

těže, za b)mikroklimatické podmínky nad ledovou plochou - to znamená ustálenou teplotu           

a proudění ve vrstvě nad ledovou plochou a za c)ochranu konstrukce před rosením vlivem 

sálání povrchů od ledové plochy. Ostatní prostory haly se řeší standardním způsobem, 

s ohledem na jejich využití.  

Návrh vzduchotechnických a klimatizačních zařízení vychází ze zadání obsazenosti 

multifunkční haly. Pro venkovní extrémní podmínky‚ dle hygienických předpisů, je možno pou-

žít cirkulaci vzduchu při venkovních teplotách nižších než 0°C a vyšších jak 26°C. Podíl čers-

tvého vzduchu nesmí při tom klesnout pod 50% celkového množství. Uvažované množství 

vzduchu na jednoho návštěvníka je cca 30m3/hod. 

 Z těchto důvodů upozorňujeme na volbu vhodné skladby programu v celoročním ob-

dobí tak ‚ aby nedocházelo k zařazování extrémně náročných programů na větrání (např. mo-

tokros) v zimním období, kdy provozování zařízení jako plně čerstvovzdušné při extrémních 

podnulových teplotách je energeticky náročné a v případě poddimenzovaných výměníků VZT           

i nemožné. Klimatizační zařízení musí být navržena na maximální počty obsazení diváky           

v případě multifunkčního využití s možností operativního snížení vzduchového výkonu pomocí 

motorů s frekvenčním měničem podle skutečného počtu přítomných diváků – nutností pak jsou 

regulovatelné koncové distribuční elementy.  

K zamezení vzniku mlhy nad ledovou plochou je třeba‚ aby v kritickém období vyšší 

vzdušné venkovní vlhkosti se ani z důvodů energetických úspor hala nevětrala venkovním ne-

upraveným vzduchem. Halu je třeba větrat odvlhčeným vzduchem tak, aby se při provozu                

s cirkulací snížil i podíl vlhkosti produkované od diváků. Vhodná je kombinace s absorpčními 
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odvlhčovacími  jednotkami, které zajistí požadovanou vlhkost v prostoru i v době, kdy hala ne-

ní obsazena diváky - tréninky, veřejné bruslení, útlumový provoz. 

Různé úsporné režimy a varianty provozu vzduchotechniky je třeba volit podle ročního 

období‚ druhu programu a obsazenosti haly.  

b/ klimatizace 
 Pro dodávky chlazené vody pro klimatizování (typicky 6/12°C) je možné použít dva zá-

kladní zdroje chladu:  

• odběr z okruhů primárního nebo sekundárního chladiva ve strojovně chlazení 

• osazení samostatných chladících strojů pro klimatizaci na bázi kompresorového 

chlazení 

• v případě dostupnosti vysokopotenciálního levného tepla použít absorpčních 

chladících jednotek 

 Zařízení lze kombinovat, např. při použití kogeneračních jednotek, lze základní zatížení 

klimatizace krýt absorpční jednotkou, která využívá teplo z KJ a špičkovat kompresorovým 

chlazením. 

 
5.5  Vytápění  

Zásobování teplem zahrnuje pokrytí požadavků (zdroje tepla) ústředního vytápění, 

dodávku tepla pro vzduchotechniku, ohřev teplé vody užitkové a ohřev vody pro technologické 

účely - plnění rolby, sněhovou jámu a pod. 

Součástí souboru jsou všechny náležitosti přenosu, rozvodu a distribuce tepla a chla-

du do místa spotřeby (místností a technologií), včetně zařízení pro využití odpadního tepla 

z provozu chladících zařízení pro výrobu ledu, pro klimatizaci a z VZT /rekuperace/. 

Prostory sprch, část šaten, kde je předpoklad styku bosých nohou s podlahou, bude 

vybaveno podlahovým vytápěním. Konstrukční provedení skladeb jednotlivých podlahových 

konstrukcí a kladení potrubí bude odpovídat stavebnímu řešení a účelům užití jednotlivých 

místností. Základní pokrytí distribuce tepla do objektu je možno realizovat systémem klasic-

kých otopných ploch. Otopný systém musí být realizován v souladu s požadavky vy-

hl.č.151/2001Sb. Jednotlivé otopné plochy jsou vybaveny termostatickou regulací. Část do-

dávky tepla pro pokrytí tepelných ztrát jednotlivých místností je možno pokrýt systémem VZT. 

Jedná se o prostory s velkými objemy a zvýšeným výskytem osob - hlavní hala, halové ochozy 

apod. 

 Při řešení zdrojové části energetického hospodářství by při dostupnosti zemního plynu 

mělo být posouzení, zda je možné osazení kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu 

elektřiny a tepla. Při jejich dimenzování je nutné vycházet z reálných potřeb tepla v areálu, 

resp. uvažovat i o možnostech dodávky tepla mimo areál stadionu. Průměrná roční produkce 

tepla je vždy vyšší, než je průměrná spotřeba elektrické energie při chodu chladících strojů. Je 

nutné optimalizovat velikost jednotky tak, aby byl maximalizován její roční provozní fond. Ne-
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lze kopírovat skladbu zdrojů z jiných lokalit, vždy je nutné řešit konkrétní případ formou tech-

nicko – investiční analýzy. Při správném návrhu je návratnost kogeneračních jednotek v úrovni 

3 – 5 roků provozu. V analýze se nesmí zapomenout na provozní náklady KJ, zejména na 

spotřebu olejů, zapalovacích svíček a také na střední opravy zařízení. 

 Trendem při návrhu musí být maximalizace výroby elektrické energie a tepla, které lze 

spotřebovat v areálu stadionu a jeho okolí. Pouze špičkové potřeby elektrické energie krýt 

z veřejné sítě, maximalizovat prodej tepla okolním zákazníkům. 

 Pro krytí špičkových potřeb tepla je vhodné využít místní soustavu centrálního zásobo-

vání teplem (pokud existuje) nebo je krýt vlastním zdrojem tepla - teplovodní kotelna. Pro zvý-

šení energetické a exergetické účinnosti zařízení je vhodné snižovat teploty teplovodních okru-

hů (typicky 80/60°C a níže). 

 Nízkopotenciální teplo  
 Jedná se zejména o využití tepla z kondenzace par primárního chladiva. Tepelný výkon 

je dán jako součet chladícího výkonu a elektrického příkonu kompresorů (typicky pro jednu 

ledovou plochu cca 600 kW). Teplo je možné využívat přímo (např. pro ohřev podloží ledové 

plochy, vyhřívání venkovních přístupových koridorů pro diváky) nebo zvýšit jeho parametry 

pomocí tepelných čerpadel (TČ) a využít ho pak jako středněpotenciální teplo. 

 Středněpotenciální teplo 
 Jedná se o teplo v teplotní úrovni do 50°C. Lze sem zahrnout teplo z TČ, chlazení pali-

vové směsi z kogenerací, teplo ve vratném potrubí z vysokoteplotních okruhů a teplo 

z primárních zdrojových okruhů, jehož parametry byly sníženy. 

Zde je využití již mnohem širší. Je vhodné ho využít pro podlahová vytápění v prostorách ša-

ten sportovců a účinkujících, pro ohřevy sněžné jámy, předehřevy TUV a ohřevy rehabilitač-

ních bazénů atd. Je nutné si uvědomit, že z kondenzace primárního chladiva je vyproduková-

no tolik tepla, že bez dodávek do okolí stadionu v teplotní úrovni např. 55/40°C je nemožné ho 

využít ze 100%. 

 Vysokopotenciální teplo 
 Je nakupováno ze soustavy CZT nebo vyráběno ve vlastním zdroji tepla. Jeho využití je 

primárně pro okruhy vzduchotechnických zařízení, menší část se spotřebuje pro okruhy vytá-

pění s otopnými tělesy. Další spotřeba tohoto tepla je při dohřevu TUV (zde pamatovat na nut-

nost hygienizace proti B. Legionella při teplotě 75°C/1x za týden - dáno rozlehlostí rozvodů 

TUV v hale). 

Veškerá zařízení, která spotřebovávají vysokopotenciální teplo, je nutné navrhovat na co nej-

nižší vstupní teploty, které by rozhodně neměly překročit 95°C, optimálně 80°C. 

 Akumulace tepla 
 Veškeré zdrojové kapacity je nutné provozovat v optimálním režimu. Např. kogenerace 

je vhodné provozovat nepřetržitě při plném výkonu, tepelná čerpadla při plném výkonu            

a v oblasti platnosti nízkého tarifu v elektrizační síti, ohřev TUV s malým příkonem a rovnoměr-

ně, strojovna chlazení podle požadavků ledových ploch atd. Tyto podmínky vyvolávají nutnost 
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použití akumulací tepla v různých teplotních úrovních. U všech akumulací je nutné počítat 

s 24-hodinovým režimem nebo s režimem minimální doby chodu, kterou předepisují výrobci 

(jako příklad - velké tepelné čerpadlo nelze startovat 10x za den). 

 Elektrická energie 
 Předpokládá se napojení na distribuční soustavu VN (22 nebo 35 kV) s vlastní trafosta-

nicí. Ideálně je vhodné osazení 3 ks transformátorů VN/0,4 kV se zapojením, které umožňuje 

jejich paralelní chod. 2 trafa se předpokládají funkční, třetí jako rezerva. Paralelní chod sice 

zvyšuje požadavky na proudové zatížení NN sběren (zkratové proudy), ale zvyšuje spolehli-

vost systému. Mnohem jednodušší je i vyvedení elektrického výkonu kogeneračních jednotek, 

pokud jsou instalovány. Kogenerační jednotky je pak možné použít i jako náhradní zdroj elek-

trické energie pro vybrané okruhy a spotřebiče na stadionech, protože jsou všechny okruhy 

napojeny na jeden systém sběren 0,4 kV. 

V NN rozvodně je nutné řešit i zapojení nouzového zdroje elektrické energie, který může pra-

covat pouze do vydělených nouzových okruhů. Jinou alternativou je zásobování nouzových 

okruhů z příslušně dimenzovaných UPS. 

 
5.6   Požárně bezpečnostní řešení  
a/  Seznam podkladů  
 Pro zpracování požárně bezpečnostního řešení jsou nezbytné tyto ČSN a zákonné 

předpisy: 

 ČSN 73 08 02 – Nevýrobní objekty 

 ČSN 73 08 10 – Společná ustanovení 

 ČSN 73 08 18 – Obsazení objektu osobami 

 ČSN 73 08 21 – Stavební konstrukce 

 ČSN 73 08 24 – Výhřevnost látek 

 ČSN 73 08 31 – Shromažďovací prostory 

 ČSN 73 08 72 – Ochrana VZT zařízení 

 ČSN 73 08 73 – Zásobování požární vodou 

 vyhl. č. 137/98  Sb. – Obecné technické podmínky pro výstavbu v platném znění 

 vyhl. č. 26/98 – Obecné technické podmínky pro výstavbu v hl.m.Praze 

 vyhl. č. 23/2008 Sb - o technických  podmínkách požární ochrany staveb  

b/ Popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí 
 Popis má obsahovat základní údaje o stavbě a to v tomto členění : 

•   zatřídění konstrukčního systému 

 DP1 – nehořlavý 

 DP2 – smíšený 

 DP3 – hořlavý 
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• požární výšku objektu, která se měří od úrovně podlahy prvního nadzemního pod-

laží k úrovni podlahy posledního užitného nadzemního podlaží; požární úsek v prostoru haly 

s tribunami, má zpravidla požární výšku h = 10,0 m. Ostatní části objektu se posuzují podle 

počtu přilehlých podlaží. 

• popis stavebních konstrukcí co do druhu a povrchové úpravy konstrukcí 

• popis jednotlivých prostor - způsob využití 

• počet podlaží v ochozech 

• počet osob na ploše 
• počet osob na tribunách 

 Zatřídění objektu z hlediska hodnocení shromažďovacích prostorů : 
• stanoví se výšková poloha (VP)  shromažďovacího prostoru (dále  jen SP) 

 VP 1 (do požární výšky objektu 9 m a prostory v 1.PP) 
  VP 2 (do požární výšky objektu  9 m - 30 m a prostory ve 2.PP) 

  VP3  (při požární výšce > 30 m  a prostory ve 3.PP) 

  SP v tribunovém prostoru může zasahovat od VP1 až zpravidla do VP2 

• velikost shromažďovacího prostoru 

  Určí se velikost SP a to z tabulky A.1 ČSN 730831 a to dělením projektovaného 

počtu  osob s počtem osob uvedených v tabulce pro daný prostor.  Shromažďovací prostor pro 

sportovní hlediště se zatřiďuje již od 200 osob. 

c/  Rozdělení do požárních úseků 
 Rozdělení objektu do požárních úseků, které musí být provedeno v souladu s ČSN 

730802 a ČSN 730831 s ohledem na dispoziční řešení objektu a je třeba provést důsledné 

oddělení shromažďovacích prostor od ostatních prostor a to vč. místností úklidů, skladů, tech-

nických místností, chráněných únikových cest tak, jak taxativně stanoví výše citované ČSN           

a zejména čl. 5.3.2ČSN 730802. 

d/  Požární riziko, stanovení SPB, mezní velikosti 
  Provede se výpočet požárního rizika a to především pro variantu s nejvyšším rizikem, 

tou je varianta výstavní při nahodilém požárním zatížení 60 kg/m2. 

 Při jednoúčelovém využití 
 hokejová hala - nahodilé požární zatížení = 10 kg/m2 

 koncertní hala - nahodilé požární zatížení =25 kg/m2 

 Kontrola mezních rozměrů požárního úseku 
 Provede se kontrola mezních rozměrů požárních úseků s normovými hodnotami. Při 

nehořlavém konstrukčním systému nebývá problém s mezní plochou požárního úseku, problé-

my začínají při smíšeném konstrukčním systému a při hořlavém konstrukčním systému. Při 

výpočtu se zohlední požárně bezpečnostní systémy, zejména instalace SOZ (samočinného 

odvětracího zařízení). 

e/ Stavebních konstrukce 
 Stavební konstrukce se dimenzují v návaznosti na stanoveném stupni požární bezpeč-
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nosti požárního úseku a jsou dány normovými hodnotami v minutách. Bez ohledu na stupeň 

požární bezpečnosti však vyhl.č. 23/2008 Sb. přímo určuje minimální stupně požární bezpeč-

nosti pro nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu a nosné konstrukce střech a to v § 19, 

odst. 8 a hodnoty musí být dvojnásobné oproti předpokládané době evakuace, minimálně 15 

min. pokud je v SP do 2500 osob, pokud jev SP více osob, musí být uvedené konstrukce odol-

nosti minimálně 30 minut. 

f/ Stavební hmoty, povrchové úpravy konstrukcí 
 Nejvyšší dovolený index šíření plamene na povrchových úpravách stěn a podhledů ve 

shromažďovacích prostorech a na únikových cestách ze shromažďovacích prostorů smí být 

maximálně :  

 stěny is =  75 mm/min. (tř.reakce na oheň C)  

 podhledy is =  50 mm/min. (tř.reakce na oheň B) 

 podlahy is =  75 mm/min. (tř.reakce na oheň C) 

 Nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti hmot použitých na povrchové úpravy se vztahuje 

jak na vlastní materiál povrchové úpravy, tak i na konstrukční části jimiž je povrch upevněn 

(podkladní lišty, profily, zavěšené rošty, závěsy podhledů atd.), na vrstvu tepelné a zvukové 

izolace pod povrchovou vrstvou stěn, popř. na volné závěsy před povrchem stěny. Použité 

materiály nesmí vyvíjet při požáru kouř o vysoké hustotě nebo toxicitě - tzn. vyloučit zcela pou-

žití plastů a jim podobných hmot. Pro zabránění proudění plynů a šíření plamenů ve svislém 

směru, nesmí být případné dutiny mezi povrchovou úpravou (obkladem stěny)  a stěnou pro-

storu spojité (nepřerušené) v délce max. 3 m. Oddělující materiál musí být nehořlavý. 

 Prosklené plochy musí být zaskleny materiálem, který při požáru jako hořící neodkapá-

vá ani neodpadává (podle ČSN 73 0865), např. sklem nebo atestovaným polykarbonátem. 

Svítidla zasklená plasty nepřekročí plošně rozměr 15% požárního úseku. 

g/ Evakuace, počty únikových cest 
 Pro velikost shromažďovacího prostoru jsou dány minimální počty východů z tohoto pro-

storu a to :  

 do 2 SP  2 východy 

 nad 2 SP do 4 SP 3 východy 

 nad 4 SP do 6 SP 4 východy 

 nad 6 SP  5 východů 

 Nejmenší započitatelná šířka únikového východu je 1,1 m. Umístění sousedních úniko-

vých východů a jejich vzájemná vzdálenost však vždy musí být větší než trojnásobek součtu 

šířek k nim směřujících východů. Šířky úniku jsou dány počty osob k nim směřujících a počty 

osob jsou dány skutečnými počty sedadel na tribunách násobené součinitelem 1,1. 

 Délky úniku na tribunách se měří ve skutečné ose úniku. Délky pro jeden směr úniku 

nesmí překročit délku stanovenou dle ČSN 730802, tab. č. 18. 

Současně se posoudí podmínky evakuace a norma na shromažďovací prostory má jiný vzorec 

než ČSN 730802. 
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 Tribuny  
 Úniky z prostoru jsou hodnoceny dle ČSN 730831, příloha D. Pro přehlednost se prosto-

ry tribun rozdělí na únikové sekce a stanoví se velikost rozptylového prostoru dané sekce tri-

buny tak, aby nedošlo při evakuaci k zastavení pohybu unikajících osob. Takto se posoudí 

každý východ z tribuny do ochozů.  
 Vybavení únikových cest  
 Únikové cesty se označují značkami ČSN ISO 3864. 

Nouzové osvětlení musí být instalováno ve všech prostorách shromažďovacího prostoru, 

zvláště v místech s rozdílnou výškovou úrovní podlah. 

 Ve shromažďovacím prostoru musí značky svítit po celou dobu provozu shromažďova-

cího prostoru. 

 Při provozu jako zatemnění kina, v šeru, musí po vyhlášení požárního poplachu svítit 

bílé povšechné osvětlení stálé barvy a intenzity.  

 Dveře na únikových cestách ze shromažďovacího prostoru musí být vybaveny paniko-

vým kováním a musí se otevírat ve směru úniku.  

 Protože z vyšších pater sportovní haly je třeba dimenzovat úniky osob v těchto podlaží, 

navrhují se pro úniky chráněné únikové cesty. Délka úniku po nechráněné únikové cestě do 

volna zpravidla nevyhoví. Chráněné únikové cesty se navrhují s přetlakovým větráním a tyto 

cesty kapacitně vyhoví pro počty osob. Jsou to cesty typu „B“  nebo „C“. 

 - CHUC „B“  
větrány přetlakově s patnáctinásobnou výměnou vzduchu za hodinu s max. přetlakem 

nejméně 25 Pa, přetlak nesmí přesáhnout 100 Pa, doba činnosti minimálně 60 minut, 

dveře do CHUC jsou opatřeny samozavíračem a jsou v provedení jako kouřotěsné, na 

únikových cestách musí být instalováno nouzové osvětlení buď autonomními svítidly 

nebo z náhradního zdroje /dieselagregát/, doba činnosti nouzového osvětlení 60 min., 

na únikových cestách nesmí být umístěny rozvaděče a volně vedené kabely, na úniko-

vých cestách nesmí být žádné požární zatížení s výjimkou dřevěných konstrukcí dveří 

a madel, dveře na únikových cestách ze shromažďovacího musí být opatřeny průhledy 

velikosti min. 0,06 m2. 

h/ Odstupy, vnější vlivy 
 Při proskleném provedení obvodového pláště a požárním zatížení v ochozech vyplývá 

odstupová vzdálenost v řádu 10,5 m – vyhoví, v odstupové vzdálenosti se nesmí nacházet jiné 

objekty. Současně se posoudí, zda navrhovaný objekt nebude stát v požárně nebezpečném 

prostoru jiného stávajícího objektu. 
i/ Požární voda 
 Vnější voda 
 S ohledem na velikost požárního úseku se dimenze vnějšího potrubí požární vody di-

menzuje v rozmezí DN 150 až DN 200, max. vzdálenost od objektu 100 m, mezi sebou max. 

vzdálenost 200 m. 
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 Vnitřní voda 
 Řeší se hydrantovým systémem D, skříně budou vybaveny stálotvarou hadicí délky          

30 m a třípolohovou proudnicí průměr 10 mm. Umístění hydrantů se stanoví tak, aby skutečná 

trasa vedení hadice dosáhla do každé místnosti v objektu. 
j/ Zásahové cesty, příjezdy, nástupní plochy  
 Příjezdy k objektu musí být řešeny po obslužných zpevněných komunikacích zpevně-

ných pro únosnost 80 kN na nápravu min. průjezdná šíře je 3 m, minimální možná podjezdná 

výška 4,1 m. Nástupní plochy se stanoví u vstupů do objektu, nejvhodněji u chráněných úniko-

vých cest. 

 Jako zásahových cest může být využito CHUC „B“, jsou přetlakově větrané, avšak po-

kud budou sloužit jako zásahová cesta, musí se počítat s 50% kapacitou pro evakuaci osob 

z objektu. 
k/ Přenosné hasicí přístroje 
 Jsou stanovovány normovými počty a současně musí být v souladu s vyhl. č. 23/2008 

Sb. příloha č. 4. 

Hasicí přístroje se umísťují na viditelná místa, max. 1,5 m nad úrovní podlahy. 

l/ Technická a technologická zařízení stavby 
 Elektrické silové rozvody : 
 Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu 

zabezpečení objektů budou mít zajištěnou dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezá-

vislých napájecích zdrojů, z nichž každý bude mít takový výkon, aby při přerušení dodávky      

z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje 

druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj bude samočinné. Trvalou dodávku elektrické ener-

gie z druhého zdroje zpravidla zajišťuje dieselagregát nebo kogenerační jednotka. Elektrická 

zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektů musí být připojena samostatným vede-

ním z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče u transformátorů a to tak, aby zůstala 

funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení, např.

(zařízení EPS, SOZ, domácího - evakuačního rozhlasu a navazující zařízení) buď: 

• vedením v omítce s krytím alespoň 10 mm 

• vedením v samostatných žlabech, popř. na lávkách - vodiče nebo svazky vodičů 

musí zajišťovat funkčnost minimálně po dobu trvání požáru, (kabely zkoušené 

dle IEC 60 331). Kabely zajišťující funkci požárně bezpečnostních zařízení musí 

být s dobou funkčnosti 60 min. 

 Ostatní elektrické rozvody : 
Nově stanoví vyhl. č. 23/2008 Sb., příloha 2 a kabely ve shromažďovacích prostorách 

musí být druhu B2ca, s1, d0. Veškeré prostupy kabelů přes požární stěny a stropy musí být 

utěsněny v celé tlouštce prostupující konstrukce požární ucpávkou s odolností jako má tato 

konstrukce – nejvýše však 60 min. Pro ucpávky smí být užito hmot stupně hořlavosti nejvýše 

C1 (třída reakce na oheň C). 
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 Potrubní rozvody : 
 Ve shromažďovacích prostorech SP nesmí procházet volně vedená potrubí pro rozvod 

hořlavých nebo toxických látek, svodná potrubí dešťové vody a kanalizace vedená ve shro-

mažďovacím prostoru nebo CHUC nesmí být z plastů.  
 Vzduchotechnika : 
 Strojovny tvoří samostatné požární úseky a rozvod VZT potrubí se na hranicích požárně 

dělících konstrukcí opatřuje protipožárními klapkami, požární klapky budou ovládány EPS. 

PPK musí být opatřeny všechny rozměry potrubí které stupují do shromažďovacích prostor 

(hala, ochozy, restaurace).  

 VZT potrubí VZT zařízení obsluhující přetlaky a větrání chráněných únikových cest musí 

být samostatné a mimo prostory CHUC musí být vedeno jako chráněné s odolností  a bez po-

žárních klapek. 

  Chlazení : 
 Strojovny chlazení nesmí být umístěny pod shromažďovacím prostorem, tvoří samostat-

né požární úseky a pro rozvod chladicího média plati ČSN 730802, kap. Potrubní rozvody 

           Prostupy požárně dělícími konstrukcemi : 
  Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických potrubních rozvodů, kabe-

lových a jiných elektrických rozvodů apod. požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny 

tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. 

   Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004, a to v těchto přípa-

dech: 

    a) požární odolnosti EI 

  aa) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň Baž F, světlého průřezu přes 8 000 

mm2 (EI-UU nebo EI-CU) 

  ab) potrubí s trvalou náplni vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na 

oheň Baž F, světlého průřezu přes 15000 mm2 (EI-UC) 

   ac) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu čí jiných ne-

hořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň Baž F, světlého 

průřezu přes 12000 mm2 (EI-UC) 

  ad) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud 

tyto rozvody prostupuji jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich 

celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 12.9.2. 

a), b) ČSN 730802:2000 

     b) požární odolnosti E-C/U, nebo U/C apod., a to ve všech případech uvede-

ných v   bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukci klasifikace EW. 

   Potrubí podle bodů a), b), která prostupují požárně dělicími konstrukcemi do shromaž-

ďovacího prostoru podle ČSN 73 0831 musí být utěsněno podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004 i 

v případech, kde mají větší světlou průřezovou plochu než je polovina hodnot uvedených v 

bodech  a), b) (např. potrubí podle aa) o větším průřezu než 4 000 mm2). 
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 Prostupy požárně dělící konstrukci dvou a více potrubí podle bodů a), b), umístěné 

vedle sebe, se utěsňuji podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004 bez ohledu na jejich světlou průře-

zovou plochu, pokud mezi nimi je menší vzdálenost než deset průměrů potrubí (např. potrubí 

podle aa) o průměru 30 mm a 50 mm, která mají mezi sebou vzdálenost 0,4 m, musí být těs-

něna v souladu s 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004). 

 Trubní rozvody v chráničkách musí být tmeleny mezi chráničkou a potrubím.  

 Prostupy technologií do objektu z vnějšího prostředí musí být plynotěsné. 

m/ Požadavky na požárně bezpečnostní zařízení, způsob a důvod vybavení stavby 
vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzá-
jemných vazeb 
 EPS  
 Musí být instalována, automatické hlásiče se umísťují ve všech prostorách s požárním 

rizikem a i v prostorách bez požárního rizika, na chodbách a vstupech do CHUC se osazují 

manuální hlásiče, u vstupů do CHUC „B“ se umísťují tlačítka pro spouštění požárního větrání s 

označením „Požární větrání“;  ve VZT potrubí se umísťují tepelné hlásiče nastavené na mezní 

teplotu 60°C (vypínání odtahů VZT po dosažení této teploty), ústředna EPS se umísťuje v 

místnosti se stálou službou 

 SHZ  
 Ppožadavek je dán ČSN 730802, čl. 6.6.10 a) a ČSN 730831, čl. 5.1.3 c, zpravidla se 

instaluje pro zvětšení mezních rozměrů požárního úseku 

 SOZ  
 Musí být instalováno pro shromažďovací prostory 

 Evakuační rozhlas  

 Musí být instalován dle ČSN 730831, napájení musí být zálohované, bude instalován ve 

všech prostorách, v případě hlášení požáru musí mít zařízení možnost odpojit probíhající pro-

dukci a spustí prostřednictvím EPS nouzové hlášení, vstup zařízení s mikrofonní stanicí bude i 

v prostoru se stálou službou  

 Náhradní zdroj 
 Navrhuje se UPS, dieselagregát nebo kogenerační jednotka 

 Nouzové osvětlení  
 Doba činnosti min. 60 min. Intenzita nouzového osvětlení se navrhuje v souladu s ČSN 

EN 1838. Nouzové osvětlení musí být na všech navazujících únikových cestách, ve strojov-

nách, v technických prostorech a v požární ústředně. Nouzové osvětlení musí zajistit, aby se 

osoby ve shromažďovacích prostorech i ostatních prostorech a na komunikacích v případě 

výpadku provozního elektrického osvětlení bezpečně orientovaly a jednoznačně byly směrová-

ny k nejbližšímu únikovému východu na volné prostranství, směr úniku je určen pomocí pikto-

gramů (napojených na systém nouzového osvětlení). Minimální doba funkce nouzového osvět-

lení v CHÚC „B„ musí být 60 min. (ČSN 73 0802). Napájení může být řešeno variantně buď 

jako autonomní baterie nebo napojením na DA, v tom případě musí být pro případ doby nájez-
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du výkonu instalována UPS. 

 Evakuační výtahy   

 Pokud není z objektu východ z každého podlaží na volný terén, musí být instalovány 

evakuační výtahy. 

 Ústředna EPS v případě signálu  „požár“ zajistí tyto funkce : 

• automaticky spustí přetlakové větrání CHUC „B“ 

• vypne provozní VZT – přívody  

• uzavře protipožární klapky VZT potrubí do shromažďovacího prostoru  

• bude-li provoz zatemnění rozsvítí světlo v prostoru 

• přeruší hudební nebo jinou produkci a spustí hlášení s oznámením ohrožení 

• otevře východové dveře haly 

• otevře dveře sloužící k přívodu vzduchu k SOZ 

• spustí požární rolety v ohroženém prostoru (např. bufety, šatny pro veřejnost) 

• odstaví strojovnu chlazení z provozu a spustí havarijní větrání strojovny 

• otevře SOZ ve střeše 

n/ Bezpečnostní značky 
 V jednotlivých požárních úsecích se v souladu s čl. 9.16. ČSN 73 0802 označují podle 

ČSN ISO 38 64 směry úniku. Stejné značky se umísťují i v průběhu únikových cest (CHÚC B) 

až po výstup do volna.  

 Značkami se označují věcné prostředky požární ochrany (přenosné hasící přístroje, 

ovládání SOZ) a uzávěry jednotlivých medií (elektro, voda). 

 Značky pro únik a evakuaci osob musí být viditelné i při přerušení dodávky el. energie 

po dobu nutnou k bezpečnému opuštění objektu (§ 2, odst. 4 nařízení vlády č. 11/2002). 

 Rozměry značky vzhledem ke vzdálenosti pozorování musí odpovídat čl.10,ČSN ISO38 

64. Provedení značek musí splňovat požadavky: 

 ČSN 01 8013 – požární tabulky 

 ČSN ISO 38 64 – bezpečnostní barvy a bezpečností značky 

 

5.7   Řešení bezbariérového provozu 
Všechny komunikace a plochy komplexu haly musí být řešeny jako bezbariérové. 

Vertikální propojení mezi jednotlivými nadzemními podlažími jsou zajištěny výtahy, 

včetně propojení s parkovištěm a zajištění únikových cest.  

Dle příslušné platné vyhlášky /369/2001 Sb./ o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace musí být  

řešeny i WC pro invalidy. Pro invalidní občany je navržena i část tribun včetně předpokláda-

ných míst na ploše v průběhu kulturních akcí. Základní pohyb pohybově postižených musí být 

řešen i z parkoviště a hlavních nástupních proudů do haly. Jedná se především o řešení po-

vrchů, příčné a podélné sklony komunikací . 
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5.8  Bezpečnostní systémy  
a/ Evakuační rozhlasový systém 
 V celé budově jsou osazeny jak podhledové tak i nástěnné reproduktory, zajišťující po-

žadovanou slyšitelnost poplachových hlášení. VIP kluby, salonky a administrativní prostory 

jsou navíc vybaveny otočnými regulátory, umožňující potlačení zvukového přednesu a naopak 

hlasité poplachové hlášení.  

 V prostoru hokejové haly je možno kombinovat poplachový systém  s ozvučovacím sys-

témem haly. 

 Rozhlasový systém musí být navržen na patřičnou technickou a výkonovou vybavenost 

dle ČSN a počtu připojených reproduktorů. Celý systém je svázán se systémem EPS, pro 

možnost bezobslužného řízení evakuace.  

b/ Elektrický zabezpečovací systém (EZS) 
 Zařízení EZS je účelné zřizovat v celém objektu. Ústředna EZS je umístěna v místnosti 

ostrahy spolu se signalizací poplachu. Zabezpečení prostor budovy je obvykle provedeno po-

hybovými čidly a magnetickými kontakty na dveřích.  

Součástí EZS může  být kamerový  systém CCTV . Jednotlivé kamery jsou rozmístěny 

tak0, aby poskytovaly obsluze přehled nad krizovými místy interiéru i exteriéru haly. Kamerový 

systém a EZS jsou svázány tak, aby při vyhlášení poplachu se automaticky zobrazila příslušná 

kamera na monitorovací stanici velínu ostrahy. Celý systém je centrálně řízen a napojen na 

náhradní zdroj. 
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6.                     DOPORUČENÉ KONSTRUKCE A MATERIÁLY 
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6.1  Konstrukce 
   Konstrukční systém je součástí individuelního návrhu haly, který je ovlivněn řadou fak-

torů, které tento manuál nemůže postihnout. Z tohoto důvodu je uveden pouze výčet základ-

ních nároků a problematiky, které jsou na konstrukce haly kladeny z hlediska její prioritní funk-

ce pro vrcholové hokejové soutěže. 

a/   Zakládaní 
   Při požadované kapacitě 5000 diváků je nutno uvažovat se zastavěnou  plochou řádo-

vě 90x105 m. Uvedené plošné dimenze je třeba zohlednit ve vhodném návrhu dilatačních cel-

ků. Specifikum návrhu představuje železobetonová, zpravidla monolitická deska ledové plo-

chy, která je uložena na stabilizovaném, otápěném podloží a celkově oddilatována od ostat-

ních konstrukcí.    

b/  Svislé konstrukce  
  Pro naplnění požadavku počtu diváků a odpovídajícího zázemí vyhoví ve většině přípa-

dů celková výška budovy do 4. NP. Tento požadavek neklade zvláštní nároky na zvolený kon-

strukční systém, je však třeba přihlédnout k rozponům konstrukce zastřešení. 

c/ Vodorovné konstrukce - typická podlaží, galerie a tribuny  
 Pro volbu vodorovného konstrukčního systému platí totéž, co v případě konstrukcí svis-

lých.  

d/  Vodorovné konstrukce zastřešení  
 Maximální rozpony konstrukce zastřešení přepokládají rozměry cca 65 m. Zvolený  kon-

strukční systém musí splňovat nejen základní statické požadavky, ale též následující specifi-

ka : 

•  konstrukční řešení střechy jako uzavřeného jednopláště s celoplošnou parotěsnou 

zábranou a akustickým podhledem  

•  zatížení konstrukce střechy audiovizuální a projekční  technikou cca 4000 kg 

•  možnost servisního přístupu  

•  zajištění křivky viditelnosti TV kamer umístěných eventuelně na galerii 

•  v případě multifunkční haly je třeba počítat s instalací stabilní projekční a jevištní  

techniky 
 

6.2  Nároky na stavební architektonické řešení   
a/   Exteriér 
   Exteriérové ztvárnění haly je předmětem individuelního architektonického návrhu. Ná-

ročný úkol představuje především hmotové a materiálové řešení, většinou velmi lapidárního  

objemu stavby. V řadě případů je možné omezit výraznou hmotu využitím vhodného osazení  

objektu do terénu . Zde je možno využít především využití nepodmíněnost  orientace hrací 

plochy a provozu  ke světovým stranám .  
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b/   Interiér  
   Provozy diváků kladou na architektonické řešení obdobné nároky jako standardní 

prostor občanské výstavby. Podle určení haly - jednoúčelová, multifunkční - lze pracovat v du-

chu pojetí strohé arény s pohledově řešenými konstrukcemi a režnými materiály, nebo v přípa-

dě náročnějšího řešení s trvanlivými obklady a šlechtěnými povrchy.  

  Z hlediska ekonomie výstavby a s ohledem na rozsah stavby je účelné přizpůsobit ná-

ročnost architektonického řešení podle funkčního zaměření jednotlivých prostor. Zvláštní důraz  

je třeba klást na extrémně zatížené provozy pochozí na bruslích.  

 Měřítkem úrovně prostor pro návštěvníky je pak zejména celkové pojetí tribun včetně 

detailního řešení sedadel a servisního zázemí.   

  

6.3  Světlé dimenze místností, komunikací a otvorů 
  Světlé dimenze místností, komunikací a otvorů se řídí příslušnou platnou legislativou. 

Specifické požadavky klade především prostor určený pro sportovce a zázemí sportovního  

oddílu.  

 a/ Šatny hráčů  „A“         

 b/ Mix. zóna          

 c/ Šatny hostů           

 d/ Ošetřovna, doping           

 e/ Doplňkové služby - posilovna, regenerace   

 f/ Hygienické zázemí  

   V uvedených provozech je třeba počítat s minimální světlou výškou otvorů 2100mm 

/hráč na bruslích/. 

 

6.4  Obvodový plášť a střecha  
  Povaha specifické hlavní  funkce haly má do značné míry limitující vliv na pojetí obvo-

dového pláště a střechy. S ohledem na ekonomii a celkovou pohodu provozu je zásadní vytvo-

řit prostor  hlavního „kotle“ haly optimálně bez přímého denního osvětlení. Přímé osvětlení a 

větrání lze realizovat v některých provozech po obvodě hlavního komunikačního ochozu /

respiria, restaurace, salonky, dětské koutky, kuřárny administrativní zázemí, etc. / 
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7.                                                   HOMOLOGACE STADIONŮ 
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7.1  Pověřený subjekt 
Pověřeným subjektem pro „homologaci“ je APK na základě licenčního rádu pro účast 

v Extralize ledního hokeje, a to na základě ustanovení čl. 4. licenčního řádu.  

 

7.2  Kriteria homologace 
 Kriteria homologace budou upravena na základě požadavků a doporučení tohoto manu-

álu. Pro celkové hodnocení je navržen systém homologačních tabulek, které hodnotí standard  

zásadních následujících parametrů haly v členění podle kapitol tohoto manuálu : 

 
 Urbanistické řešení 
 Úsek pro sportovce a zázemí sportovního oddílu – hlavní hala /I. plocha/ 
 Tréninková hala /II.plocha/ 
 Úsek pro veřejnost a diváky 
 Úsek VIP 
 Úsek medií 
 Hrací plocha a vybavení pro hru  
 Technologické vybavení 
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8.                                       DIAGRAMY A GRAFICKÉ PŘÍLOHY  
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        Diagram 01 
 



 

MANUÁL PRO REALIZACE A REKONSTRUKCE STADIONŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH 
STANDARD VYSOKÉ ÚROVNĚ ZÁPASŮ EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE    61  

                 
 

Diagram 02 
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        Diagram 03 
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        Diagram 04 
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        Diagram 05 
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        Diagram 06 
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        Diagram 07 
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        Diagram 08 
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Diagram 09 
 



 

MANUÁL PRO REALIZACE A REKONSTRUKCE STADIONŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH 
STANDARD VYSOKÉ ÚROVNĚ ZÁPASŮ EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE    69  

                 
 
  

                 
 

Diagram 10 
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                       Diagram 11 
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Diagram 12 

                 
Diagram 13 



 

MANUÁL PRO REALIZACE A REKONSTRUKCE STADIONŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH 
STANDARD VYSOKÉ ÚROVNĚ ZÁPASŮ EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE 72      

                 
 

Diagram 14 
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9.                                                         DOKLADOVÉ  PŘÍLOHY  
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9.1    Licenční řád pro účast v Extralize ledního hokeje 
 

Článek 1.  
Podmínky účasti v Extralize ledního hokeje 

1.1.  Právo účasti v Extralize ledního hokeje České republiky (dále jen „ELH“) mají pouze 
 hokejové kluby působící na území České republiky (dále jen „Kluby“), které splňují sou
 časně všechny tyto podmínky:  
 i. jsou členy Českého svazu ledního hokeje, se sídlem Praha 8, Prvního pluku 8-10, 
 PSČ: 186 00 (dále jen „ČSLH“) a mají tak zvláštní registrační číslo, které přiděluje 
 ČSLH,  
 ii. účastní se pouze soutěží, které jsou organizovány a řízeny za podmínek a subjekty 
 dle platného a účinného Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (s výjimkou uvedenou 
 v Článku 1. odst. 1.2. tohoto Licenčního řádu), a 
 iii. splní podmínky účasti v soutěži. 
1.2.  Ustanovení Článku 1. odst. 1.1. bod ii. tohoto Licenčního řádu se netýká případu, kdy 
 se Klub účastní soutěže, jež je organizována Mezinárodní federací ledního hokeje 
 (IIHF).  
1.3.  Podmínkami účasti v soutěži (Článek 1. odst. 1.1. bod iii. tohoto Licenčního řádu)  j s ou 
 podmínky: 
 a) sportovní, 
 b) ekonomické, 
 c) vztahující se ke kvalitě zimního stadionu.  

 
Článek 2.  

Sportovní podmínky 
2.1.  Sportovní podmínky účasti v ELH vyplývají z dosavadních usnesení a jiných dokumentů 
 přijatých Asociací profesionálních klubů ledního hokeje (dále jen „APK“) nebo ČSLH, 
 přičemž tyto nejsou tímto Licenčním řádem dotčeny.  
 

Článek 3.  
Ekonomické podmínky 

3.1.  ELH se mohou účastnit jen Kluby, jimž ekonomická situace dovolí působit v soutěži ta-
 kovým způsobem, aby nedocházelo ke snižování kvality, prestiže a dobré pověsti ELH.  
3.2.  Při stanovování ekonomických podmínek vycházejí Kluby a APK z toho, že kvalitu, 
 prestiž a dobrou pověst ELH může ohrozit zvláště neplnění závazků kteréhokoli Klubu 
 vyplývajících z jeho členství v APK, ze smluv s hráči Klubů, ze smluv s trenéry Klubů, 
 ze smluv s ostatními členy APK a dále neplnění závazků vůči ČSLH (APK, členové 
 APK, hráči Klubů, trenéři Klubů a ČSLH budou dále označováni též jako „Hokejové sub-
 jekty“).   
3.3.  Za účelem zjištění stavu závazků Klubů jsou Kluby povinny předložit řediteli APK vždy 
 do 10. května příslušného kalendářního roku písemnou situační zprávu (dále jen 
 „Situační zpráva“), která musí obsahovat tyto náležitosti:  
  a)  soupis veškerých závazků Klubu po lhůtě splatnosti ke dni 30. dubna pří-
   slušného kalendářního roku, s uvedením jejich výše a údajů (u fyzické oso
   by jméno, příjmení, bydliště (příp. místo podnikání) a identifikační číslo u 
   fyzické osoby, která je podnikatelem, u právnické osoby obchodní firma 
   nebo název, sídlo a identifikační číslo) o věřitelích, 
  b)  čestné prohlášení statutárního orgánu Klubu a generálního manažera Klu-
   bu vůči APK, že veškeré údaje týkající se závazků Klubu obsažené       
   v Situační zprávě jsou pravdivé a úplné, 
  c)  písemné prohlášení Klubu, že pro případ, že by se údaje obsažené  
   v Situační zprávě týkající se závazků Klubu ukázaly jako nepravdivé nebo 
   neúplné, Klub souhlasí s tím, aby představenstvo APK svolalo mimořádnou 
   valnou hromadu APK, na jejímž pořadu jednání bude hlasování o vyloučení 
   Klubu z účasti v ELH, a aby na takové valné hromadě APK bylo hlasováno    
   o vyloučení Klubu z účasti v ELH. 
3.4.  Při jakýchkoli nedostatcích v Situační zprávě vyzve ředitel APK do 10 pracovních dnů 



 

MANUÁL PRO REALIZACE A REKONSTRUKCE STADIONŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH 
STANDARD VYSOKÉ ÚROVNĚ ZÁPASŮ EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE    91  

 od jejího předložení dotčený Klub formou doporučeného dopisu k odstranění nedostat-
 ků. Klub je povinen odstranit veškeré nedostatky ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení 
 výzvy dle předchozí věty.  
3.5.  Po předložení Situační zprávy má každý Klub povinnost postupovat tak, aby ke dni 31. 
 srpna příslušného kalendářního roku nebyl, s výjimkou (i) závazků, o nichž smírčí komi-
 se ČSLH rozhodla tak, že jsou neoprávněné, a (ii) závazků, u kterých Klub namítá jejich 
 neoprávněnost, nebo promlčení za podmínky, že představenstvo APK tyto námitky shle-
 dá odůvodněnými, v prodlení s placením žádného svého závazku vůči Hokejovým subj-
 ektům, který byl uveden v Situační zprávě. O splnění závazků podle tohoto odstavce je 
 Klub povinen písemně informovat ředitele APK do 5. září příslušného kalendářního 
 roku.  
3.6.  Každý Klub je povinen předložit řediteli APK do 20. června příslušného kalendářního 
 roku bankovní záruku vydanou bankou se sídlem na území České republiky nebo po-
 bočkou zahraniční banky, která může na území České republiky vykonávat činnosti 
 podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
 „Banka“), s platností do 19. června následujícího kalendářního roku, kterou se Banka 
 zaručí za závazky Klubu vůči Hokejovým subjektům do výše 7.000.000,- Kč (dále jen 
 „Bankovní záruka“), nebo obdobné ručitelské prohlášení vystavené společností BPA 
 sport marketing a.s., IČ: 250 69 764 (dále jen „Ručitelské prohlášení“). Vzorový závazný 
 text Bankovní záruky je přílohou č. 1 tohoto Licenčního řádu. Jiné způsoby zajištění zá-
 vazků Klubů jsou vyloučeny. Pravidla čerpání z Bankovní záruky jsou přílohou č. 2 toho
 to Licenčního řádu.  
3.7.  V případě, že dojde k čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky, je Klub, jehož 
 závazky byly hrazeny z Bankovní záruky, povinen nejpozději do 30 dnů od čerpání pe-
 něžních prostředků z Bankovní záruky zajistit doplnění Bankovní záruky do její původní  
 plné výše 7.000.000,- Kč a předat řediteli APK dokumenty, které umožní další čerpání 
 z Bankovní záruky do výše 7.000.000,- Kč. V případě čerpání peněžních prostředků 
 z Ručitelského prohlášení je Klub povinen předložit řediteli APK ve lhůtách dle předcho-
 zí věty bankovní záruku obsahující stejné náležitosti jako Bankovní záruka tak, aby sou
 čet zajištění Ručitelským prohlášením a takovou bankovní záruku činil alespoň 
 7.000.000,- Kč.  
3.8.  Sankce.  
3.8.1. Pokud Klub v termínu stanoveném v Článku 3. odst. 3.3. tohoto Licenčního řádu nepřed-
 loží Situační zprávu řediteli APK, je Klub povinen zaplatit APK pokutu ve výši 
 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to do 10 dnů ode dne, kdy k porušení 
 povinnosti předložit Situační zprávu došlo. 
3.8.2. Nepředložení (i) Situační zprávy v termínech stanovených tímto Licenčním řádem či 
 předložení nepravdivé či neúplné Situační zprávy nebo (ii) písemného oznámení o spl-
 nění závazků podle Článku 3. odst. 3.5. tohoto Licenčního řádu či předložení nepravdi-
 vého či neúplného písemného oznámení nebo (iii) Bankovní záruky nebo Ručitelského 
 prohlášení ve stanovené lhůtě podle Článku 3. odst. 3.6. tohoto Licenčního řádu nebo 
 (iv) neodstranění nedostatků Situační zprávy ve lhůtách podle Článku 3. odst. 3.4. toho
 to Licenčního řádu nebo (v) nedoplnění Bankovní záruky nebo Ručitelského prohlášení 
 podle Článku 3. odst. 3.7. tohoto Licenčního řádu může být sankcionováno vyloučením 
 Klubu z účasti v ELH. Za tímto účelem je představenstvo APK povinno neprodleně, nej-
 později však do 14 dnů ode dne, kdy porušení zjistí buď samo, nebo na základě podlo-
 ženého podnětu některého z Klubů či třetí osoby, svolat mimořádnou valnou hromadu 
 APK, na jejímž pořadu jednání bude hlasování o vyloučení dotčeného Klubu z účasti 
 v ELH. V příslušné pozvánce na valnou hromadu APK musí být označen dotčený Klub 
 a povinnost, která nebyla splněna. 
 

Článek 4.  
Podmínky vztahující se ke kvalitě zimního stadionu 

4.1.  Každý Klub ELH je povinen zajistit, že zimní stadion, na kterém příslušný Klub hodlá 
 hrát domácí soutěžní utkání ELH, splní nejpozději 20 kalendářních dnů před zahájením 
 prvního soutěžního utkání v příslušném soutěžním ročníku ELH následující podmínky: 
 a)  musí mít minimální diváckou kapacitu 5000 míst s tím, že z této minimální divác-
  ké kapacity musí být alespoň 3500 míst k sezení; 
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 b)  musí mít zbudován odpovídající VIP klub pro partnery ELH a pro zástupce hos-
  tujícího mužstva vyčlenit minimálně 5 míst; 
 c)  musí mít zbudovány šatny pro hostující tým, splňující tyto parametry: 
  i.  šatna pro hráče - jeden prostor – min. 50 m2, kde bude minimálně 22 míst 
   k sezení pro hráče (v šíři min. 0,8 m) a 2 místa k sezení pro brankáře (v šíři 
   min.1 m); 
  ii.  oddělený uzavřený prostor pro trenéry a vedení týmu - min. 6 m2 (včetně 
   stolu a min. 2 židlí); 
  iii.  oddělený prostor pro maséry (s masérským stolem); 
  iv.  samostatné sprchy – minimálně 4 sprchová stání; v. samostatné WC – mi
   nimálně 2 místa; 
  vi.  veškeré prostory uvedené v bodech i) až v) musí být v jednom průchozím 
   prostoru s odvětráním a vytápěním. 
4.2.  Splnění podmínek uvedených v Článku 4. odst. 4.1. tohoto Licenčního řádu bude před 
 zahájením prvního soutěžního utkání v příslušném soutěžním ročníku ELH předmětem 
 kontroly představenstva APK. Představenstvo APK bude o závěrech takové kontroly 
 informovat nejbližší valnou hromadu APK, která na základě závěrů představenstva APK 
 potvrdí způsobilost jednotlivých zimních stadionů k tomu, aby na nich byla hrána soutěž
 ní utkání ELH, nebo vysloví nezpůsobilost příslušného zimního stadionu. Pokud valná 
 hromada APK vysloví nezpůsobilost zimního stadionu a uloží opatření k nápravě, bude 
 dotčenému Klubu umožněno hrát domácí zápasy na takovém zimním stadionu až po 
 provedení uložených opatření k nápravě.  
4.3.  Bude-li v průběhu příslušného soutěžního ročníku ELH zjištěno, že zimní stadion, na 
 kterém příslušný Klub hodlá hrát domácí soutěžní utkání ELH, přestal splňovat podmín-
 ky uvedené v Článku 4. odst. 4.1. tohoto Licenčního řádu nebo jeho stav jinak vylučuje 
 uspořádání soutěžního utkání ELH, je představenstvo APK oprávněno neprodleně, ne-j
 později však do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti zjistí:  
 (i)  vyslovit nepůsobilost příslušného zimního stadionu k tomu, aby na něm byla hrá-
  na soutěžní utkání ELH,  
 (ii)  uložit dotčenému Klubu opatření k nápravě a  
 iii)  uzavřít příslušný zimní stadion pro veškerá domácí soutěžní utkání ELH dotčené
  ho Klubu, a to do doby odstranění veškerých nedostatků. Ve lhůtě dle předchozí 
  věty je představenstvo APK povinno o veškerých rozhodných skutečnostech in
  formovat všechny Kluby a následně i nejbližší valnou hromadu APK. 
4.4.  Po dobu nezpůsobilosti zimního stadionu je příslušný Klub povinen zajistit si pro svá 
 domácí soutěžní utkání ELH náhradní zimní stadion splňující všechny podmínky dle 
 Článku 4. odst. 4.1. tohoto Licenčního řádu. 
 

Článek 5.  
Prvotní licenční řízení 

5.1.  Klub, který nově splní sportovní podmínky účasti v ELH (viz Článek 2. tohoto Licenčního 
 řádu), může se v následujícím soutěžním ročníku ELH účastnit ELH, jen bude-li mu udě
 lena Licence k účasti v ELH (dále jen „Licence“) v prvotním licenčním řízení podle toho
 to Licenčního řádu.   
5.2.  Prvotní licenční řízení koná a o udělení Licence rozhoduje představenstvo APK na zá
 kladě písemné žádosti příslušného Klubu doručené řediteli APK nejpozději do 10. květ
 na příslušného kalendářního roku a doložené Situační zprávou Klubu a dalšími doku
 menty uvedenými v tomto Licenčním řádu. Pro obsah Situační zprávy a odstraňování 
 jejích případných nedostatků platí ustanovení Článku 3. odst. 3.3. a 3.4. tohoto Licenč-
 ního řádu. 
5.3.  Představenstvo APK v rámci prvotního licenčního řízení přezkoumá, zda Klub žádající o 
 udělení Licence splňuje veškeré podmínky účasti v ELH zakotvené v tomto Licenčním 
 řádu, dalších předpisech APK a předpisech ČSLH. Dospěje-li k závěru, že Klub veškeré 
 podmínky účasti v ELH zakotvené v tomto Licenčním řádu, dalších předpisech APK a 
 předpisech ČSLH splňuje, udělí tomuto Klubu Licenci a tuto skutečnost Klubu písemně 
 oznámí. V případě, že představenstvo APK splnění podmínek pro udělení Licence Klu
 bu neshledá, předloží jeho žádost spolu se všemi podklady a svým stanoviskem ke ko-
 nečnému rozhodnutí valné hromadě APK, kterou za tímto účelem svolá, a dotčený Klub 
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 o tom písemně vyrozumí. Valná hromada APK znovu přezkoumá, zda Klub žádající o 
 udělení Licence splňuje veškeré podmínky účasti v ELH zakotvené v tomto Licenčním 
 řádu, dalších předpisech APK a předpisech ČSLH, a dospěje-li k závěru, že tomu tak je, 
 s konečnou platností rozhodne, že se Klubu Licence uděluje; v opačném případě 
 s konečnou platností rozhodne, že se Klubu Licence neuděluje. Rozhodnutí valné hro
 mady APK o udělení či neudělení Licence se dotčenému Klubu oznámí písemně pouze 
 v případě, nebude-li dotčený Klub přítomen jednání valné hromady APK, která toto roz-
 hodnutí přijme.      
 

Článek 6.  
Potvrzovací licenční řízení 

6.1.  Klub, který se v předchozím soutěžním ročníku ELH účastnil ELH a jehož členství 
 v APK nezaniklo, může se v následujícím soutěžním ročníku ELH účastnit ELH, jen bu-
 de-li mu udělena Licence v potvrzovacím licenčním řízení podle tohoto Licenčního řádu. 
6.2.  Pro potvrzovací licenční řízení platí přiměřeně ustanovení Článku 5. odst. 5.2. a 5.3. 
 tohoto Licenčního řádu. 
 

Článek 7.   
Odebrání Licence 

7.1.  V případě, že některý Klub v průběhu soutěžního ročníku ELH přestane splňovat kterou-
koliv z podmínek účasti v ELH zakotvených v tomto Licenčním řádu, dalších předpisech APK 
či předpisech ČSLH, může valná hromada APK rozhodnout o odebrání Licence tomuto Klubu. 
 
 
9.2   Homologační tabulky  
 Pracovní vzory homologačních tabulek řeší základní kvalitativní problematiku stadionů 

dle čl.  4. licenčního řádu. Obsahové a kvantitativní ukazatele budou dále dopracovány a dle 

požadavků APK průběžně upravovány .  
   
 


