
 

Magistrát města České Budějovice   
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím   

 

 
 

Budvar aréna – bezpečnost v hledišti  

 

 

 „Žádost o poskytnutí informací – týkající se bezpečnosti diváků v hledišti Budvar arény“ 

 

 
 

K požadovanému sděluje povinný subjekt následující.  

 

Budvar aréna byla v roce 2002 zkolaudovaná na základě dvou kolaudačních rozhodnutí.  

 

V průběhu let bylo průběžně upozorňováno na nedostatky Budvar arény, a to jak ze strany provozovatele, tak ze strany 

sportovních klubů, které v Budvar aréně trénují, a také i ze stran veřejnosti:  

 

- nedostatečná kapacita vnitřních tzv. „suchých sportovišť“ a zázemí pro potřeby mládežnických oddílů (tělocvičny, 

rozcvičovny, klubovny…);  

- nedostatečná kapacita sociálních zařízení a míst pro občerstvení;  

- nedostatečná skladovací kapacita;  

- nedostatky vyplývající z průběžně se zpřísňující legislativou.  

 

Na základě výše uvedených požadavků se průběžně vedou diskuse na téma, jak tyto nedostatky odstranit. Podklady pro 

zadání tak vždy zahrnují požadavek na to, aby se nezasahovalo do hlavní budovy, jako do největšího samostatného 

požárního úseku. Takto by se nemusela doplňovat protipožární technologie, která by tak úpravy zásadně prodražila. 

Vznikají tedy průběžně studie na možné rozšíření, případně rekonstrukce Budvar arény:  

 

- zvětšení tréninkové haly směrem do ulice F. A. Gerstnera;  

- přístavba tribuny „C“ (podél řeky Vltavy), rozšiřuje se prostor občerstvení diváků a zvyšuje se kapacita sociálních 

zařízení, tato přístavba nabízí i možnost vybudování skyboxů nad stávající tribunou „C“;  

- propojení tribuny „D“ s letním kinem, tato studie počítala s tím, že v nově vzniklém prostoru budou vytvořena „suchá 

sportoviště“ pro přípravu mládežnických sportovců a sklady, zároveň by zde byl vybudován větší prostor pro občerstvení s 

vyšší kapacitou pro sociální zařízení, tento prostor by mohl sloužit během letní sezóny pro potřeby sousedního letního kina 

a v měsících září až duben by sloužil Budvar aréně.  

 

Celková rekonstrukce, která by vyřešila všechny vnitřní nedostatky budovy, byla průběžně zamítána z důvodu vysoké 

finanční náročnosti.  

 

Studie tedy vznikají tak, aby dostavby mohly být realizovány v etapách, nebyly finančně náročné jako celková 

rekonstrukce a zároveň minimálně zasáhly do provozu Budvar arény. 

                  


