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2. TIPSPORT aréna 

Adresa: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice 

Tel: 466 797 111 – ústředna 

www: www.arena.rfpardubice.cz 

 hokejisté:  www.hcdynamo.cz 

Informace o sektoru pro vozíčkáře z webových stránek HC Dynamo: 
http://www.hcdynamo.cz/zobraz.asp?t=sektor-pro-vozickare 

Parkování: 9x vyhrazeno pro ZTP  
(3x na parkovišti v ulici Labská, 6x na parkovišti u Arény) 

 
PRO DIVÁKY: 
 
Vstupy do budovy: přístupný s dopomocí,  

hlavní vchod, rampa se sklonem 12%, d=4,5m, š=1,4m 
dveře 800mm, samozavírání 
 
přístupný s dopomocí,  
od mostu Pavla Wonky, rampa se sklonem 9%, 
dvouramenná délky 2x5,5m, š=2m 
dveře 780mm, samozavírání 
 
přístupný s dopomocí,  
vstup z parkoviště, dveře 900 mm, samozavírání, práh 
50mm 

 
 přístupný s dopomocí,  

2x od ulice Hradecké, dveře 950mm, samozavírání, za 
dveřmi turnikety a úzká chodba (nedoporučuje se jako 
vstup pro vozíčkáře) 

 
Interiér: přístupný, 

16 míst pro vozíčkáře na severní tribuně 
občerstvení – pulty ve výšce 900mm bez podjezdu 
 

Výtah: přístupný, 
2x u vstupu z parkoviště (dveře samočinně vodorovně 
posuvné 800mm, kabina hl.1400 š.1100) chybí Braillovo 
písmo 
 
přístupný, 
1x u restaurace Hattrick (dveře samočinně vodorovně 
posuvné 900mm, kabina hl.1200 š.1000) chybí Braillovo 
písmo 
 

http://www.arena.rfpardubice.cz/
http://www.hcdynamo.cz/
http://www.hcdynamo.cz/zobraz.asp?t=sektor-pro-vozickare
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WC: přístupné, 
2x na chodbě v prvním patře u občerstvení,  
kabina hl.1700mm š.1850mm, výška mísy 520mm 
 
přístupné, 
1x vedle vrátnice v přízemí,  
kabina hl.1800 š.2000, výška mísy 520mm 
 
přístupné, 
1x v restauraci Hattrick,  
kabina hl.1600 š.1600, výška mísy 530mm 

 
PRO SPORTOVCE: 
 
Vstupy do budovy: přístupný,  

vstup z parkoviště k vrátnici, 
dveře automaticky ovládané 

 
Interiér: přístupný, 

 
WC: přístupné, 

vedle vrátnice v přízemí,  
kabina hl.1800 š.2000, výška mísy 520mm 

 
Sprchy: nejsou bezbariérové 

chybí sedátko a madla, sprchové hlavice jsou na pevno na 
stěnách 

 
Vstup do TIPSPORT arény je pro diváky vozíčkáře přístupný s dopomocí. Interiér 
je přístupný. 
 
Součástí stavby je i restaurace Hattrick. Z ochozu Arény je přístupná výtahem.  
 
Součástí stavby je i oficiální fan shop - obchod se samostatným vstupem 
 přístupný s dopomocí po rampě u hlavního vchodu. 
 
Součástí stavby je i malá hokejová hala pro diváky vozíčkáře přístupná s dopomocí. 
 
Součástí malé hokejové haly je bistro se samostatným vstupem přístupné s 
dopomocí. 
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restaurace Hattrick 

Adresa: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice 

Restaurace je otevřena pouze při pořádání akcí v TIPSPORT aréně. 

Parkování: viz parkování TIPSPORT aréna 
 
Vstup do budovy: přístupný s dopomocí,  

od mostu Pavla Wonky, rampa se sklonem 9%, 
dvouramenná délky 2x5,5m, š=2m 
dveře 780mm, samozavírání 
 

Interiér: přístupný, 
 

Výtah: přístupný, 
1x u restaurace Hattrick (dveře samočinně vodorovně 
posuvné 900mm, kabina hl.1200 š.1000) chybí Braillovo 
písmo 
 

WC: přístupné, 
1x v restauraci Hattrick,  
kabina hl.1600 š.1600, výška mísy 530mm 

 
Vstup do restaurace je pro diváky vozíčkáře přístupný s dopomocí. Interiér je 
přístupný. 
 
 

 
 
 Oficiální fan shop HC Dynamo Pardubice 

Adresa: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice 

www: www.fanshop.hcpce.cz/ 

Parkování: viz parkování TIPSPORT aréna 
 
Vstup do budovy: přístupný s dopomocí, 

rampa se sklonem 12%, d=4,5m, š=1,4m 
dveře 700mm, samozavírání 
 

Interiér: přístupný, 
prodejní pult v=800mm, bez podjezdu 
 

 
Vstup do obchodu je pro vozíčkáře přístupný s dopomocí. Interiér je přístupný. 

  

http://www.fanshop.hcpce.cz/
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 malá hokejová hala, bistro 

Adresa: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice 

Parkování: viz parkování TIPSPORT aréna 
 
 
PRO DIVÁKY: 
 
Vstupy do budovy: přístupný,  

vstup přes TIPSPORT arénu z parkoviště k vrátnici, 
dveře automaticky ovládané 

 
 přístupný, 

z chodníku od parkoviště, dveře dvoukřídlé, křídlo 900mm 
 
 přístupný s dopomocí,  

vstup do bistra, dveře 900mm, samozavírání 
 
 přístupný s dopomocí,  

vstup z boku budovy, vrata dvoukřídlé, křídlo 1250mm 
 
 
Interiér: přístupný, 

mantinel je vysoký 1300mm a nejsou zde vhodná místa 
pro vozíčkáře, sledování sportovních akcí z vozíku je 
obtížné 
Při pořádání koncertů je část mantinelu rozebrána a je 
umožněn vjezd vozíčkářů na plochu. 
 

WC: není bezbariérové 
 
 
PRO SPORTOVCE: 
 
Vstupy do budovy: přístupný,  

vstup přes TIPSPORT arénu z parkoviště k vrátnici, 
dveře automaticky ovládané 

  
Interiér: přístupný, 

 
WC, sprchy: viz TIPSPORT aréna PRO SPORTOVCE 
 
 

 
Malá hokejová hala je pro diváky vozíčkáře přístupná. Sledování sportovních akcí 
je vzhledem k výšce mantinelu obtížné. 
Bistro je přístupné s dopomocí. 
 


