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Otevřením přístavby ostravské ČEZ ARÉNY byl letos po několika
desetiletích úspěšně dokončen kompoziční koncept celého
areálu. Zajímavá, atypicky řešená stavba elegantně dotváří
severozápadní část komplexu. 

Přístavba ostravské arény
Ing. arch. Radim Václavík

Koneãná podoba dostavovaného komple-
xu âEZ ARÉNY byla modelována s úmyslem
nekonkurovat pÛvodní hmotû a ani v˘raznû
nemûnit stávající kompoziãní principy, 
ba naopak se pÛvodní koncepci vûdomû pod-
fiídit. Zejména podoba ubytovny je ovlivnûna
mimofiádnû nároãn˘mi a stísnûn˘mi pomûry
staveni‰tû, kdy se musel nároãn˘ stavební
program investora vmûstnat takfika na centi-
metr do území, které bylo k dispozici. 

Objem nové mûstské sportovní haly 
je „ukryt” do horizontální podnoÏe, vytvofiené
terasou hlavního objektu arény. Nová hala
odráÏí vnitfiní dynamiku sportovního zápolení,
proto se forma jednoduché statické hmoty

smûrem od pÛvodní stavby zvedá a dyna-
mizuje. Koncept graduje objektem ubytovny,
kter˘ svou jednoduchou formou na halu nava-
zuje. Hmota ubytovny se uvolÀuje od podnoÏe
komplexu arény a zvedá se k nebi. Pokojová
ãást se smûrem od nové haly zvedá
a odlehãuje, koncept graduje sklonem stfie‰ní
roviny. 

Sportovní hala má prioritnû slouÏit jako
druhá tréninková ledová plocha, nicménû 
je navrÏena jako multifunkãní, tedy schopná
poskytnout prostor pro témûfi jakoukoliv spor-
tovní ãinnost. Obestavûn˘ prostor haly ãiní 
61 500 m3 a ubytovny 11 270 m3 . Hala 

je vybavena ledovou plochou, pojme 
700 náv‰tûvníkÛ, z toho 504 na tribunû.
Samozfiejmostí jsou ‰atny a sanitární zázemí
pro hráãe i náv‰tûvníky, vãetnû zázemí pfií-
stupného pro imobilní osoby. 

Zajímavû fie‰en˘ je objekt Sport baru, kter˘
je tvofien˘ velkorysou zasklenou terasou, 
visutou na severní ‰títové stûnû dovnitfi haly -
podél ‰títové stûny tak vzniká jak˘si vzná‰ející
se ochoz, kter˘ umoÏÀuje tû‰it se z v˘hledu
pfiímo na hrací plochu, vÛãi níÏ se vlastní

Noční pohled na sportovní přístavbu ostravské arény.

Interiér haly s proskleným Sport barem.

Model arény s přístavbou, která citlivě dotváří severozápadní část komplexu.
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hmota baru vymezuje jako obfií displej
s dynamick˘m vysunutím okrajov˘ch ãástí.
Toto vysunutí umocÀuje prostorov˘ úãinek
kompozice a nabízí nejlep‰í v˘hledy do haly.
Dynamická hmota baru se prolamuje i ven, 
do exteriéru. Vych˘lení ãásti ‰títové stûny 
tak umoÏÀuje opustit pravoúhl˘ koncept pro-
storu a vzniklá „trhlina“ souãasnû propou‰tí
dovnitfi proud svûtla. Koncepce Sport baru 
tak oÏivuje a dynamizuje cel˘ prostor haly.

Materiálové fie‰ení fasád odpovídá hlavní
stavbû multifunkãní arény. Jde o kombinaci
monolitického betonu, trapézového plechu
a skla. Interiéry stavby jsou fie‰eny velmi jed-
nodu‰e a drsnû. Stavba si na nic nehraje. 

Materiálové řešení fasád odpovídá hlavní hale

Hlavní vstup do přístavby.

Pohled na střechu a severní vychýlenou část štítové stěny.

Konstrukce střechy.Koncepce přístavby - pohledy.
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Je to úãelová továrna na sport. V prostorách
s mechanickou zátûÏí jsou na stûnách pouÏity
betonové stûrky bez barevného nátûru v kom-
binaci s pozinkovan˘mi zámeãnick˘mi kon-
strukcemi. 

Tato povrchová úprava vyplynula z konzul-
tací s provozovatelem, s cílem vytvofiit provoz-
nû odoln˘ povrch bez zv˘‰en˘ch nárokÛ 
na údrÏbu.

Koneãná materiálová podoba byla
v procesu pfiípravy stavby neustále smûrována
k cenovû levnûj‰ím fie‰ením. V˘sledkem 

je realizace na pomyslné hranû v˘razového
materiálového vyjádfiení obsahu i funkce 
stavby.

Konstrukční řešení

Nosná ocelová konstrukce pfiistavované
haly je fie‰ena systémem vetknutého pfiíhrado-
vého rámu promûnné konstrukãní v˘‰ky. Kon-
strukce stfiechy je bezvaznicová, stfie‰ní plá‰È
je uloÏen˘ na nosném pozinkovaném trapézo-
vém plechu TR 200*420*0.88, vyná‰en˘ vaz-
níky. Horní pás vazníku je z uzavfien˘ch svafio-
van˘ch válcovan˘ch profilÛ 2*U200 ocel

S355, spodní pás z obdélníkov˘ch trubek pro-
filÛ VHP z oceli S355 a diagonály obdélníko-
v˘ch trubek VHP z oceli S355. Stûnov˘ plá‰È 
je skládan˘ z v˘plní minerální vaty. ·títové
sloupy v ose 2 tvofií tenkostûnné uzavfiené pro-
fily TP480*160*5. ·títové sloupy (sloupy
barové ãásti) v ose 11a 13 jsou ze svafiova-
n˘ch válcovan˘ch profilÛ 2*U260.

Stabilitu ocelové konstrukce haly zaji‰Èují
v podélném smûru v boãních stûnách stûnová
ztuÏidla z trubek ∅127*4 mm a rovnûÏ 
TR ∅ 108*4 mm kotvená do hlavních sloupÛ
haly. V pfiíãném smûru je zaji‰tûna stabilita
konstrukce tuhostí pfiíãné vazby a ve ‰títov˘ch
stûnách stûnov˘mi ztuÏidly z trubek ∅114*
4 mm, TR ∅ 108*4 mm a TR ∅ 89*4 mm kot-
vená do hlavních sloupÛ haly. Obvodov˘ plá‰È
sportovi‰tû tvofií kazety z pozinkovaného, lako-
vaného plechu, izolaãní minerální vlna 
120 mm a vertikálnû pokládan˘ vnûj‰í profilo-
van˘ pozinkovan˘ lakovan˘ plech svûtle ‰edé
barvy.
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Detail propojení s ubytovnou.

Detail upevnění markýzy nad pokladnami.

Dynamická hmota baru se prolamuje i do exteriéru.
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