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1.   PR�VODNÍ   ZPRÁVA 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
1.1) Dosavadní rámcové hodnocení. 
 
Z pr�b�hu i výsledk� „Projektu .... 2003“ vyplývá, že jeho pln�ní rozložené do n�kolika let a 
etap, p�ineslo jednozna�n� pozitivní výsledky. 
Celé hodnocení vychází hlavn� z porovnání dnešního skute�ného stavu s tím, na jaké 
nedobré úrovni byla v�tšina stadión� p�ed nastartováním „Projektu .... 2003“. Ten byl u 
p�evážné v�tšiny natolik špatný, že to velmi výrazn� ovliv�ovalo pr�b�h regulérnosti obou 
sout�ží. 
Na tomto neut�šeném stavu se nejvíce podílely: 
- nejednotné rozm�ry h�iš� a velikosti hrací plochy,  
- délka dob�h� za brankami i ší�ka výb�h� podél pomezních �ar,  
- nedostate�ná kvalita trávník�, 
- malé a špatn� vybavené šatny i ostatní sportovn�-technické zázemí,  
- další nedostatky �ásti stadion�, jako chyb�jící um�lé osv�tlení, nedostate�né divácké 
kapacity i jejich vybavení ap. 
To vše pak bylo v rámci „Projektu ….  2003“ z velké �ásti postupn� odstran�no a navíc se 
tímto vylepšením stadion� zlepšily i další podmínky a z nich p�edevším ty, které se týkají 
jejich celkové bezpe�nosti. 
Na stadionech došlo ke zm�nám i v oblasti zvýšení kulturnosti prost�edí. Tu lze popsat tak, 
že byla provedena celková obnova sportovn�-technického zázemí, zlepšilo se vybavení 
prostor� pro diváky (WC, ob�erstvení, instalace nových seda�ek a pod). Sou�asn� s tím se 
realizovalo i zv�tšení po�tu zakrytých míst pro diváky a bylo vy�ešeno separování 
nep�izp�sobivých divák� do samostatných sektor� pro vlajkonoše host� i domácích.       
Dnešní dosažené výsledky, pak jasn� dokazují správnost nastavení úrovn� všech jednotlivých 
parametr� tohoto úkolu. 
P�esto je t�eba, abychom si všichni znova a te�, p�ed zahájením nového „Projektu .... 2012“,  
uv�domili, co tehdy vyhlášení vlastního programu vyvolalo, za diskuze mezi kluby a �MFS. 
V�tšinou se všichni intenzivn� bránily jeho realizaci a dokonce byly i hledány možnosti, jak 
n�která jeho ustanovení zrušit, nebo obejít pomocí výjimek. Tím se velmi podstatn� zpomalil 
celý pr�b�h a výrazn� narušily o�ekávané výsledky celého „Projektu …. 2003“. Takového 
p�ístupu bychom se m�li, u této nové koncepce „Projektu …. 2012“, zcela jednozna�n� 
vyvarovat. 
 
Zásadní problém spo�íval hlavn� v tom, že se p�estalo brzy dodržovat rozd�lení úkol� do 
jednotlivých etap a tím pak docházelo k tomu, že pln�ní daných úkol� bylo chaotické a 
velice složit� se dal sledovat jeho postup. V d�sledku toho pak vznikaly velké rozdíly 
v celkové úrovni vybavenosti jednotlivých stadion�. Na každém stadionu probíhaly jiné 
práce než bylo t�eba a neda�ilo se udržet míru vybavení v takovém sm�ru, aby bylo možno 
sou�asn� s tím sjednotit i rozdílnou úrove� stavu jednotlivých stadion�. To se pak negativn� 
odrazilo p�i realizaci n�kterých, zcela zásadních postupech p�vodní koncepce..  
Jeden z hlavních úkol� „Projektu .... 2003“, sjednocení velikostí hrací plochy a rozm�r� 
h�išt�, byl  neuvážen� odložen na pozd�jší dobu a to znamenalo tak zásadní porušení celého 
plánu, že málem došlo ke zni�ení vlastního zám�ru. K pot�ebné náprav� došlo až pozd�ji a 
toto opat�ení kone�n� prosp�lo nejen regulérnosti pr�b�hu sout�ží, ale i celé této akce. 
 
Dodnes je však úst�edním motivem n�kterých klub� poukazovat na to, co ti ostatní neplní,  
když to oni postavili na svých stadionech za zna�ných finan�ních a realiza�ních potíží.   
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Žádný klub však nepoukazuje na to, co na jeho stadiónu chybí a dokdy si ty své závady 
skute�n� sám odstraní. 
 
P�es všechny tyto skute�nosti se však musí zcela jednozna�n� konstatovat, že náš 
„Projekt .... 2003“ nejen výrazn� napomohl ke zvýšení regulérnosti a kulturnosti 
prost�edí našich stadion�, ale i k dalšímu rozvoji celého našeho ligového fotbalu.  
Stejn� významn� pak také pomohl našim ligovým klub�m snadn�ji dosáhnout 
parametr� p�edepsaných „Licen�ního �ízení UEFA“ v oblasti „Infrastruktury“. 
 
Sou�asn� s tím vším, je si t�eba uv�domit i tu skute�nost, že „Projekt .... 2003“ nebyl oproti 
p�vodnímu programu, zcela úpln� realizován, nebo� u n�kterých stadion� byla spln�na jen 
snížená kritéria. 
Je však t�eba také p�ipomenout tu skute�nost, že se jenom díky ú�innému a trp�livému 
vyjednávání našich zástupc� s UEFA, poda�ilo �MFS, získat souhlas k realizaci n�kterých 
snížených ukazatel� a použít pak tyto p�i „Licen�ním �ízení“ s kluby I. Gambrinus ligy. 
 
Za úsp�ch lze považovat i to, že se poda�ilo obhájit snížené parametry i pro stadiony II.ligy 
�MFS  na p�evážn� splnitelnou mez, nebránící dalšímu rozvoji. Tím nám bylo umožn�no   
dosáhnout zvýšení regulérnosti i této sout�že. V budoucnu však budeme muset po�ítat se 
srovnáním výchozích podmínek a to už hned p�i další modernizaci stadion� II.ligy �MFS. 
 
D�ležité pro náš ligový fotbal je to, že p�edepsané parametry spl�ují hlavn� ty stadióny, 
na kterých nás budou reprezentovat kluby, hrající v evropských pohárových sout�žích. 
Všichni si však musíme znovu a jednozna�n� ujasnit, že organiza�ní zm�ny provedené oproti 
p�vodním parametr�m „Projektu .... 2003“, snižují úrove� našich stadion� a jsou použitelné 
pouze do�asné. Mohou maximáln� platit ješt� jen tuto sezónu a  v žádném p�ípad� nemohou  
nadále z�stat trvalého charakteru.  
Je proto nutné, všechny tyto nedostatky odstranit už v rámci I. etapy „Projektu .... 2012“! 
K tomu ú�elu a i pro další postupy je, v tomto materiálu p�ipraven nový systém �ešení 
sestavený do návrhu  harmonogramu jednotlivých stadion�,  „Projektu ligové stadiony 
2012“! 
 
1.2) Další postup. 
 
Chceme jist� dokázat, že se v této záležitosti již umíme dostate�n� orientovat. Proto musíme 
i dále d�sledn� postupovat tak, aby se nám poda�ilo naplnit všechny následující ukazatele: 
 
a.) Pokud nebude možno zvýšit kapacitu míst k sezení jinak (nová výstavba, komplexní 
       rekonstrukce) bude nejlépe alespo� u 4. stadion�  I.Gambrinus ligy dosáhnout k roku 
       2012,  min. kapacitu 22.500 krytých míst k sezení a jednat s UEFA o souhlas k jejich 
       využívání pro sout�že UEFA. v kategorii Elite. 
 
b.) Vybudovat nejmén� dva nové stadiony, jeden v �echách a druhý na Morav� v kategorii 
       Elite o kapacit� min. 30.000 míst k sezení, vybavených min. po�tem  22.500 krytých  
       míst umož�ujících ú�ast našich klub� ve všech nejvyšších pohárových sout�ží UEFA;  
 
c.) U ostatních stadion� I.GL., pak ponechat dosažené kapacity podle p�vodních 
       ukazatel� a u nových postupujících p�izp�sobit p�edepsanou kapacitu divák�  
       (2.kategorii pokyn� UEFA) a to na 3 000 míst pro sedící diváky, (3.kategorii) 
       na 8.000 míst pro sedící diváky. 
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d.) U m�stských stadion� II.ligy �MFS dosáhnout k roku 2012 kapacitu min. 
        3.000 sedících divák�. To se týká i stadion� t�ch klub�, u kterých lze 
        p�edpokládat, že budou postupovat v jednotlivých letech do I.GL., ale je 
        t�eba si uv�domit, že tato kapacita (3.tis. míst) limituje možnosti hrát jen  
        n�které vyšší pohárové sout�že UEFA. 
 
e.) Ostatní stadiony II.ligy �MFS by m�li mít kapacitu divák� cca 1.500 
        sedících divák�. (Je však t�eba vytvo�it možnost ochranného pásma pro 
        p�ípadné rozší�ení kapacity až na 3.000 divák�). 
 
f.) Kapacita stadion� �FL a MSFL musí být min. 200 míst k sezení na hlavní 
       tribun�, v�etn� nezbytného vymezení ochranného pásma o velikosti 115x76m 
     . (To bude sloužit v p�ípad� postupu do II.ligy �MFS pro umíst�ní pot�ebné a  
       odpovídající hrací plochy). S další plochou je t�eba uvažovat ješt� na p�ípadné 
       na zv�tšení námi požadované divácké kapacity min. 500 míst.  
 
Poznámka: 
Pokud není stanoveno u jednotlivých kategorií jinak, je u fotbalových stadion�  
t�eba, aby min. 1/3 míst k sezení byla umíst�na na kryté hlavní tribun�. Dále je  
nutné, aby 5% z celkové kapacity divák�, bylo vždy reservováno pro pot�eby  
divák� host�. 
  
g.) prostory pro média  
        (dostate�n� vybavené presscentrum, pracovní místnost, recepce pro všechny 
        akreditace, nezbytné po�ty míst pro píšící noviná�e, komentátorské kabinky 
        pro rozhlas a televizi, dostate�né prostory pro umíst�ní TV kamer, TV studia, 
        WC, separovaný vstup a východ, p�ístup do mix–zóny a nutné zázemí pro 
        fotografy(pracovní místnost, možnost p�ístupu na WC a k ob�erstvení, vstup 
        na hrací plochu) a to vše dostate�n� vybavené v souladu s LM (pultíky, wi-fi 
        a pod.) 
 
h.) vnit�ního i vn�jšího ozvu�ení  
      vnit�ní i vn�jší ozvu�ení stadionu je nezbytným za�ízením, které je nutné pro 
      veškerou komunikaci a �ízení chodu stadionu a to nejen p�i vlastním utkání. 
      Ta vnit�ní se týká všech prostor uvnit� stadionu a to hrací plochy, tribun pro 
      diváky, celého zázemí stadionu, schodiš� a  pr�chod�, VIP ap., vn�jší pak  
       pokrývá prostor od stadionu až po jeho oplocení, hlavn� pro informaci a  
       �ízení divák� v prostoru p�ed a kolem pokladen až ke vstup�m. Hlavním 
       úkolem ozvu�ení je, krom� komunikace s diváky, i organizace p�i �ízené 
       evakuaci stadionu a jeho nezbytná návaznost na monitoring. Ne všechny 
       prostory mohou být vybaveny monitoringem, ale ozvu�ení je všude nutné! 
 
i.) vnit�ního a vn�jšího monitoringu 
       Soub�žn� s instalací monitoringu musí se realizovat v plném rozsahu i 
       kompletní ozvu�ení, bez kterého nelze provozovat zcela funk�ní monitoring! 
       Ke p�evážné v�tšin� kamer, je t�eba p�i�adit reproduktor a to k �ízení všech  
       pot�ebných bezpe�nostních opat�ení. (rozsah a termíny monitoringu budou 
       ur�eny až po schválení samostatného materiálu, který se touto problematikou 
       zaobírá zcela komplexn�). 
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j.) turniket� a retardér�  
       ve všech vstupech do stadionu �i do jiných vstupních objekt�, musí být umíst�ny 
       turnikety nebo jiná vstupní za�ízení (jsou nezbytné pro zprovozn�ní etapy monitoringu,  
       ale i ozvu�ení. Ob� za�ízení budou umíst�ny na konstrukci  turniket�; u budov pak nade 
       dve�mi ostatních vstup�). 
 
k.) ošet�ovny pro diváky  
        (mimo p�vodn� jedné ošet�ovny pro diváky, musí být nyní, podle nového požadavku 
        UEFA, vybaven ošet�ovnou každý sektor, krom� VH a VD)  
 
l.) WC muži  
       jedna záchodová mísa na 200 divák�, jeden pisoár pro 125 divák� 
 
m.) WC ženy 
       jedna záchodová mísa na 200 divák� 
 
n.) ob�erstvení  
       min. jedno v každém sektoru; u VD i VH m�že být ob�erstvení umíst�no i 
       mimo sektor, který je pak obsluhován zvenku, podávacím okénkem, 
 
o.) vstupy a východy, únikové (evakua�ní) východy,  
        p�im��en� po�tu míst pro diváky každého daného sektoru p�íslušné �ásti 
        stadionu, 
 
p.) n�kterých bezpe�nostních opat�ení 
        (nap�. systém jednotného bezpe�nostního zna�ení mezinárodn� uznávanými 
        pictogramy, únikové cesty dle evakua�ního plánu, dostate�né žluté zna�ení 
        všech nezbytných míst, stanovené po�ty p�edepsaných daných typ� seda�ek 
        umíst�ných v jednotlivých �adách, ší�ky pr�chod� a schodiš� ap.)  
 
Kapacity výše uvedeného vybavení stadion� musí být �ešeny podle kategorizace 
dané novým na�ízením „UEFA Stadium Infrastrukture Regulations platným od 
01.07.2007.!“ Pokud máme sou�asný stav t�ch za�ízení, které jsme si již schválili  
ve vyšší kategorii platí pro naše stadiony jednozna�n� ty jsou vyšších parametry. 
 
Na druhé stran� nás nem�že uspokojit, že v�tšina n�kterých nezbytných kapacit je  
prozatím �ešena pomocí tzv. „Organiza�ních opat�ení“. Jejich odstran�ní bude nutno,  
krom� jiného, realizovat bezpodmíne�n� v I.etap� nového „Projektu .... 2012“ 
do konce roku 2007.  
 
Naproti tomu, je však t�eba konstatovat, že se jen pomocí organiza�ních opat�ení 
poda�ilo „Certifikovat“ n�které stadiony tak, aby se na nich mohla hrát všechna  
utkání I.Gambrinus ligy a II.ligy �MFS. Tyto stadiony, jen díky tomu, prošly i 
Licen�ním �ízením v kapitole „Infrastruktura“.  
 
Tento negativní poznatek vybavenosti našich stadion� musí být jednozna�n� 
v nastávajícím období zcela eliminován!  
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1.3.) Pasport fotbalových stadion�: 
 
P�ehled sou�asného stavu vybavenosti všech stadion� bude zpracován dodate�n�, na 
jednotných formulá�ích, platných pro všechna fotbalová h�išt�, až po definitivním schválení 
tohoto materiálu. D�vodem je to, že se výstavba stadion� neustále a rychle vyvíjí a nebylo by 
vhodné, v daném meziobdobí schvalovacího �ízení tohoto materiálu, n�komu upírat dosažené 
úsp�chy p�i modernizaci jejich stadion�! 
P�esto Komise pro bezpe�nost a výstavbu stadion� soub�žn� s tímto materiálem pracuje na 
podkladech pro elektronické zavedení komplexního Pasportu všech vybraných fotbalových 
stadion�. 
 
Výsledné hodnocení bude tvo�it dokument, od kterého se bude odvíjet nastavení základních 
parametr� „Projektu .... 2012“. P�íslušné vzory tabulek pro zpracování jednotných pasport� 
jsou obsaženy v p�íloze tohoto materiálu.) 
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2.  PROJEKT   LIGOVÉ   STADIONY   2012 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Realizací navrhovaného „Projektu ligové stadiony 2012“ by se m�la na všech sledovaných 
stadionech naplnit požadovaná vybavenost. Pomocí ní je možno dosáhnout vybavení našich 
fotbalových stadion� (min.u  I. Gambrinus ligy) až na úrove� srovnatelnou s t�mi, na kterých 
se hrají evropské pohárové sout�že. P�vodní, již spln�né cíle dané „Projektem …. 2003“, se 
nem�ní a plynule navazují na nové standardy vydané UEFA. Ty jsou zohledn�ny v tomto 
novelizovaném návrhu „Projektu …. 2012“! Uvnit� v jeho textu je kladen velký d�raz na 
zvýšení úrovn� a kvality dosavadního vybavení našich stadion�. Náš návrh je sm�rován na 
dosažení podstatn� lepší kulturnosti prost�edí a hlavn� pak na zvýšení bezpe�nosti 
stadion�!  
  
Z hlediska v�cného napln�ní programu se navrhuje rozd�lit nový „Projekt ligové stadiony    
do roku 2012“ takto: 
 
               1.) Stadiony pro I.Gambrinus ligu, 
               2.) Stadiony pro II.ligu �MFS, 
               3.) Stadiony �FL a MSFL (a to s tím zám�rem, že bude t�eba v následujících letech 
                    postupn� doplnit tento materiál i o pasportizaci divizních stadion�, nebo dalších 
                    nižších sout�ží. Fotbal, jako jeden z nejv�tších našich sport� by si jist� zasloužil 
                    mít takovou kompletní evidenci h�iš� a stadion�!). 
 
D�vodem výše uvedeného �len�ní je snadn�jší stanovení i sledování rozsahu vybavení 
jednotlivých skupin stadión� a to hlavn� v p�ípad� postup� klub� do vyšších sout�ží. 
 
Základním dokumentem, od kterého se budou všechna další �ešení odvíjet, je:d�kladn� a 
jednotn� zpracovaný pasport vybraných druh� stadion�.  
Pasport jednotlivých stadion�, všech uvedených kategorií, bude výhradn� založen jen v 
elektronické podob� a na jednotném formulá�i. Bude tak stejn� ve všech položkách, pr�b�žn� 
dopl�ován i soustavn� novelizován a bude po internetu dostupný všem fotbalovým klub�m 
(sb�r podklad� z nižších sout�ží po dohod� s �FL i MSFL již probíhá a bude realizován 
zjednodušenou formou na k tomu vydaném vzoru) 
Výstupy zpracování pasportu za I.Gambrinus ligu a II.ligu �MFS budou v �MFS využívat 
kluby, Výkonný výbor �MFS, Ligové shromážd�ní a p�íslušná odd�lení �MFS. Aktualizace 
pasportu bude neustále udržována prost�ednictvím Komise BVS. 
	ídící komise �FL a MSFL budou mít k dispozici databázi údaj� za všechny další kluby 
nižších sout�ží zú�astn�ných na této pasportizaci. (doporu�uje se, aby i tato �ást byla vedena 
z jednoho centra a to na úrovni Komise BVS �MFS). 
Všechny vstupní údaje za I.Gambrinus ligu a II.ligu �MFS, budou zpracovány Komisí pro 
BVS p�ímo na stadionech za ú�asti zástupc� jednotlivých klub�. Dále pak bude tato �ást 
dopl�ována, p�ímým kontaktem mezi ur�eným pracovníkem klubu a sekretá�em Komise 
BVS.  
U stadion� na nichž se hrají sout�že �FL a MSFL, bude Komise pro BVS spolupracovat na 
zavedení pasportu s ob�mi 	ídícími komisemi a vlastní podklady zpracuje tak, aby i tyto 
údaje mohly být zapsány do jednotného formulá�e vedeného v elektronické podob�. 
Centrální evidence (databáze) bude zajiš�ována prost�ednictvím sekretá�e Komise pro BVS a 
u klub� k tomu ur�enou osobou. 
Všechny nové zm�ny budou okamžit�, po sd�lení od jednotlivých klub� zpracovány tak, aby 
každý druhý následující den, po jejich p�edání na �MFS byly tyto nejnov�jší údaje 
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k dispozici vedení a VV �MFS i  	ídícím komisím �FL a MSFL a uvedeny na webových 
stránkách �MFS. 
Tímto zp�sobem dosáhneme toho, že náš pasport bude neustále živý i aktuální. (nebude      
jej t�eba, vždy po ur�itých cyklech, složit� obnovovat, nebo pracn� vytvá�et celý znova). 
  
2.1.) Stadiony pro I. Gambrinus ligu: 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
a.) Je možno konstatovat, že jsou v naší republice, n�které fotbalové stadiony, které až na 
specifické, nedostatky (nap�.: drobná organiza�ní opat�ení ve vnit�ním vybavení apod.) 
dosahují ve své kategorii srovnatelných parametr� se stejn� velikými stadiony v Evrop�.  
Po odstran�ní všech sou�asných nedostatk� se budou u t�chto stadion�, (až na nov� 
stanovená kriteria o po�tu divák�) zcela bez problém� a snadno plnit, nov� nastavené 
ukazatele, dané „Projektem ligové stadiony 2012“ (nedoporu�uje se uvád�t jejich názvy až 
do doby, než bude provedeno porovnání jejich vybavení s novými údaji „Projektu ...... 2012“, 
novelizovaným Licen�ním manuálem UEFA a také s výsledkem posledního pasportiza�ního 
šet�ení v roce vyhlášení tohoto materiálu).   
                                 
b.) U zbývající v�tšiny fotbalových stadion� bude rozsah úprav zahrnovat vždy n�kolik, od 
sebe se lišících úkol�. Ty také budou vycházet ze skute�ného stavu daného pasportem a    
budou se muset �ešit zvláš� a to samostatn� pro každý stadion. Další postup kompletace  
bude probíhat individuáln� a to vždy jen podle samostatn� vypracovaného harmonogramu 
pro každý ur�itý jednotlivý stadion.! P�itom se musí zcela jednozna�n� respektovat 
hlavní úkoly dané Celkovým harmonogramem  „Projektu .... 2012“. 
 
Úrove� stadion� I. Gambrinus ligy a jejich vybavení pro následující období vychází 
z kategorizace dané tímto materiálem,  Licen�ním manuálem – �ást VII. Infrastruktura  a  z  
P�edpis� UEFA –  infrastruktura stadion� vydaných 2006 (UEFA Stadium Infrastructure 
Regulations. Edition 2006) Tyto kriteria jsou stanovena v úrovni 1.,2.,3., a Elite. 
 
N�která námi nastavená minimální kriteria „Projektu .... 2012“ (2003) spl�ují elitní ukazatele 
výše uvedeného p�edpisu UEFA; n�které jsou také i vyšší, ale protože jsou už p�evážn� 
spln�na a jsou rozhodující pro úrove� našeho fotbalu jako takové, není nutné je zbyte�n� 
snižovat a výše jejich nastavení se proto pokládá za nem�nnou.. Ty druhé, které nemohou mít 
žádnou jinou alternativu, nebo� jsou dány pravidly fotbalu, nejsou v tomto materiálu nijak 
komentovány (rozm�ry branky, náhradní branka, vzdálenost pokutového kopu ap.,). Pokud to 
bude kluby, nebo VV �MFS požadováno, lze o n� tento materiál doplnit. P�edepsané 
ukazatele stadionu se musí splnit tak, aby bylo možno obdržet jednu z certifikací a to bu�:  
stadium category 3., nebo ELITE.! (min. pro domácí sout�že I. GL, je kategorie 2). 
Pokud to bude od zpracovatele požadováno, m�že dokument UEFA Stadium Infrastrukture 
Regulations Editions 2006, po jeho p�ekladu licencovaným p�ekladatelem, tvo�it i jednu z 
p�íloh tohoto materiálu. 
 
Ve všech následujících kapitolách jsou uvedeny kritéria i ukazatele z výše popsaného 
materiálu UEFA a jejich úvodní preambule jsou v kapitole B., této �ásti materiálu. 
Do každé jednotlivé �ásti „Projektu …. 2012“ jsou zahrnuty p�edepsané tabulky a 
odvolávky na p�i�azené jednotlivé �lánky z materiálu UEFA. 
P�estože logika uspo�ádání našeho materiálu je sestavena v jinak postupném �azením 
za sebou (hrací plocha, sportovn�-technické zázemí, diváci a média) než je tomu v 
dokumentu UEFA, obsahuje náš materiál všechna daná ustanovení. 
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Hlavní kriteria fotbalových stadion� pro I. Gambrinus ligu (II. Strukturální kritéria.): 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 
+ hrací plochu a její vybavení: 
 
Rozm�ry h�išt�: 
                               
                        Kategorie                Délka                       Ší�ka                  Dodate�né  
                        stadionu                                                                             požadavky  
                        ______________________________________________________________ 
 
                             1.                      
                                                      100 – 110 m             64 – 75 m                                                                                         
                             2. 
                            ____________________________________________________________ 
                              
                             3.                      105 m                       68 m 
                                                                                                               _______________              
                             Elite                                                                           bez oplocení 
                                                                                                               h�išt�  
   
 a.) rozm�ry hrací plochy: kategorie 2, a 3.;min. 115x76 m, Elite = min.120x80m. 
 b.) rozm�ry h�išt�: Elite i 3. kategorie = musí být jednozna�n� jen 105 x 68 m,                   
 c.) pokud je ligový stadion za�azen jen do kategorie 2., musí mít vždy rozm�ry 
      hrací plochy 115x76 m a rozm�ry h�išt� 105x68 m. Jiná alternativa neexistuje! 
 
- travnatá hrací plocha musí spl�ovat svojí kvalitou kriterium AB, krom� toho musí být rovná  
  a v jedné nivelet�, dále pak vybavena takovým odvod�ovacím systémem, který bude  
  schopen v dostate�né mí�e zajistit pot�ebné vsakování vody, 
- musí vyhovovat všem rozm�r�m a požadavk�m uvedeným v p�edcházejících bodech a – c. 
- p�i první rekonstrukci plochy trávníku je nutné zlepšit kvalitu této plochy, instalací jejího 
  vyh�ívání (lh�ta realizace je prozatím stanovena nejpozd�ji do zahájení sezóny 2008 / 9)  
- pokud bude odsouhlaseno používání um�lého trávníku i pro h�išt� I.Gambrinus ligy, lze 
  provést i tuto zm�nu povrchu hrací plochy, p�i ponechání dosavadní funkce vyh�ívání této 
  plochy; nový um�lý povrch (trávník) musí však mít Licenci UEFA, 
- upravit povrchy výb�h� a dob�h� tak, aby byly rovné, pokud možno celé travnaté 
  (povolené minimum však je 1,5m široký travnatý pruh za brankovými a  pomezními 
  �arami), bez jakýchkoliv p�ekážek (na p�íklad: betonové obrubníky, poz�statky LA 
  disciplin s dosud nezakrytými betonovými �ástmi, jako jsou r�zné druhy obrubník� kolem 
  nich, vrha�ské kruhy �i odvod�ovací kanálky, nezakrytá dosko�išt� nebo ocel. poklopy ap.) 
  Ta všechna zakrytí musí být celé provedeny ve stejné nivelet� se h�íšt�m a dostate�n�  
  p�ekryté um�lým trávníkem, nejlépe III. generace, 
- s položením um�lého trávník� vn� pomezních �ar se zatím neuvažuje. Platí i nadále min. 
  1,5 m široký pruh p�írodního trávníku, (vývoj je odvislý od p�ípadného rozhodnutí UEFA),  
- jsou-li k tomu p�íznivé podmínky, vycházející z velikosti prostoru pro umíst�ní hrací 
  plochy je vhodné, vytvo�it vn� kolem hrací plochy (ta je min. 115x76m), cca 2.m široký  
  pojízdný pás,  
- p�ístup hrá�� a rozhod�ích na hrací plochu je veden krytým, nelépe vysouvacím tunelem o 
  rozm�ru min. š = 2,5 m, v = 2,2 m; délka vysunutí musí být proveditelná až do vzdálenosti 
  7,5 m od nejbližšího sedícího diváka v 1. �ad� p�ilehlého hledišt�, 



 

Zpracoval: Josef   D R Á B,  p�edseda komise pro bezpe�nost a výstavbu stadion� �MFS 
Datum novelizace návrhu k 11. 05. 2007. 

 

11 

- zajistit odpovídající velikost st�ída�ek a jejich p�edepsané umíst�ní (kryté, min. 13 míst 
  k sezení na p�edepsaných seda�kách se zádovým op�radlem vysokým min. 30 cm,  
  situovanými pod hlavní tribunou, od sebe umíst�nými minimáln� ve vzdálenosti 10 m; (to 
  znamená 5m od osy h�išt� na každou stranu), v prostoru mezi st�ída�kami by m�lo být  
  místo pro �tvrtého rozhod�ího. Vzdálenost �ela st�ída�ek od p�ilehlé pomezní �áry je  5 m, 
- podél pomezní �áry (nebo až za reklamními panely) na stran� kde  jsou umíst�ny st�ída�ky 
  musí být vymezen dostate�ný prostor pro rozcvi�ení náhradník�,  
- reklamní panely je t�eba instalovat v p�edepsané výšce (90 cm) a je t�eba jejich umíst�n 
  �ešit do ur�ené vzdálenosti od pomezních �ar (min. 4m), a od brankových �ar (min. 5m za 
  st�edem branky a plynule ubývající až na vzdálenost 3m u  rohového praporku), 
 
d.) další vybavení: 
- instalovat na stadionech min.1.digitální, velkoplošný ukazatel skóre, viditelný ze všech 
  diváckých sektor� uvnit� hledišt� stadionu (pokud na n�j není z n�kterého místa hledišt� 
  vid�t, musí tam být uvnit� osazeny dva ukazatele), 
- zajistit min.1.vedlejší p�ístup na hrací plochu ur�ený jen pro: P-�R, po�adatele, 
  bezpe�nostní službu, nezbytné zam�stnance provozovatele, ale také i pro akreditované 
  fotografy (ti všichni nesmí používat hlavní krytý vstup na hrací plochu, nebo� ten je ur�ený 
  výhradn� jen pro hrá�e, rozhod�í a pro nezbytný doprovod obou družstev pro vyjmenované 
  skupiny je nezbytné dále zajistit zázemí (šatny nebo místo pro jejich soust�ed�ní, dále pak 
  WC a možnost dostupného ob�erstvení,  
- pro fotografy dále pracovní místnost i p�íslušná parkovací místa v dosahu vstupu, 
  jednozna�n� na hrací ploše vymezit prostory pro fotografy (v délce 10 m za ob�mi 
  brankami a 30 m návazn� na n� /p�es roh/ podél pomezních �ar, vždy na té volné polovin�, 
  kde se nepohybují pomezní rozhod�í). Je nutné, tyto prostory min. vybavit nezbytným 
  množstvím mobilních  wi-fi p�ipojovacích míst a to do po�tu podle provedené akreditace, 
- vybavit stadion um�lým osv�tlením hrací plochy o intenzit�, která je uvedená v následující 
  tabulce: 
 
Nové požadavky UEFA na um�lé osv�tlení a náhradní zdroj 
              __________________________________________________________ 
 
               Kategorie          Ev(lx) sm�rem k        Ev(lx) sm�rem k           Náhradní      
               stadionu            stabilním kamerám     mobilním kamerám      zdroj    
               __________________________________________________________  
  
                     1.                 800 – 1400                    500 – 1000                   ---              
 
                     2.                      dtto                                dtto                         min.2/3 
               __________________________________________________________ 
 
                     3.                 1200 – 1400                  800 – 1000                  okamžit� 
                                                                                                                   bez 
                      Elite             min. 1400                      min. 1000                  p�erušení 
                __________________________________________________________ 
- pro plynulé užívání um�lého osv�tlení hrací plochy, je nejlépe instalovat stabilní náhradní 
  zdroj um�lého osv�tlení h�išt�. (m�že být i mobilní, pokud není vlastní musí být smlouva o 
  jeho p�ípadném zap�j�ování) 
  U kategorie 3. a Elite, je nutné zajistit takový náhradní zdroj, který zabezpe�í plynulé 
  osv�tlení bez jeho jakéhokoliv p�erušení,  
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- zajistit dostate�né ozvu�ení hrací plochy, 
- pokud na hrací ploše, bude t�eba �ešit rozvody pro následný monitoring. pak je nezbytné  
  p�edem p�ipravit pot�ebné, s tím spojené práce. Celé �ešení vlastního monitoringu je však 
  p�edm�tem samostatného materiálu. Vlastní monitoring hrací plochy bude však až jeho 
  poslední etapou. 
- u hrací plochy je nutné instalovat p�t stožár� na vyv�šení vlajek, 
- oplocení hrací plochy proti vniknutí na h�išt� je t�eba �ešit u každého stadionu 
  individuáln� nejlépe kombinovaným zp�sobem.  
- u skupiny stadion� Elite, je zcela nep�ípustné instalovat oplocení hrací plochy. 
- pro p�ípad �ízené evakuace sm�rem na hrací plochu musí být stadion vybaven p�íslušným 
  nouzovým osv�tlením. 
                    
 
+ do�ešení vybavení sportovn�-technického zázemí (uvedené ukazatele a dané 
   údaje jsou minimální a zcela nezbytné). 
 

a.) parametry sportovn�-technického zázemí, dosažené „Projektem ligové stadiony 
2003“ se nebudou v žádném p�ípad� snižovat a z�stanou nadále platné v plném 
rozsahu! Podle dosažené výše napln�ní daných  kritérií se ur�uje druh a úrove� 
kategorie stadionu. 

            P�ístup a odchod hrá�� obou tým� do a ven sportovn� technického zázemí  
            stadionu musí mít soukromý, bezpe�ný a dostate�n� od všech chrán�ný vstup, 
            umíst�ný co nejblíže k tomu ur�enému, samostatnému chrán�nému parkovišti. 
 

b.)sportovn�-technické zázemí musí být vybaveno nouzovým osv�tlením všech 
vnit�ních prostor. 

 
      c.) nezbytné vybavení: 
 
           - šatny hrá�� host� a domácích ( 80 m2 – naše kriteria jsou dostate�ná) 
             ob� dv� šatny by m�ly mít vždy stejnou podlahovou plochu o vým��e 
             min.4/80m2, nejlépe v �len�ní 50+12+6+12 m2, tj. vlastní šatna, místnost 
             maséra, WC, sprchy a umývárna. Stejné uspo�ádání i p�edepsanou 
             návaznost provoz� by m�ly všechny šatny jakékoli velikosti (80-150 m2). 
             Sou�ástí šaten m�že být i p�evlékací (�istá šatna) s min. 25. sk�ínkami. 
             Kapacita po�tu hrá�� ve vlastní šatn� by m�la být navržena pro 25 míst na 
             utkání. Pro nekonfliktní provoz je dobré, když na šatnu plynule navazují: 
             místnost maséra (min.12m2), pak WC (2.ks záchod.mís, 3.ks pisoár�,min. 
             6m2), potom sprchy (min. 5.cedník�, 2.umývadla, min.12m2). 
             Šatna domácích pak m�že být ješt� dále vybavena i dalšími prostory jako  
             je kompletní regenerace, klubovna a pod. ( ale musí být možnost tyto další 
             prostory v p�ípad� pot�eby, od sebe min. odd�lit nap�.: uzam�ením dve�í ). 
             D�vodem tohoto opat�ení je zajistit stejné podmínky ob�ma soupe��m 
             v p�ípad�, že oba dva budou na stadionu jako hosté (na p�.: finále poháru). 
             Vybavení šaten mobiliá�em je ur�eno Licen�ním manuálem UEFA na 
             období p�íslušné sezóny (dále pro všechno vybavení jen zkratka:   
             Vybavení viz – LM). 
                       
           - šatna pro rozhod�í (24 – 40 m2, v n�kterých p�ípadech 2. šatny): 
             umíst�né v návaznosti na šatny hrá�� domácích. Nejlépe 2.šatny  



 

Zpracoval: Josef   D R Á B,  p�edseda komise pro bezpe�nost a výstavbu stadion� �MFS 
Datum novelizace návrhu k 11. 05. 2007. 

 

13 

             (2/24m2 + 2/16m2) vybavené sprchami (2ks), WC (1), umývadlo se 
             zrcadlem (1ks).Pro p�ípad, že se jako rozhod�í zú�ast�ují i ženy, je t�eba  
             pro n� zajistit druhou šatnu (16m2) jako tu, kterou v tom p�ípad� bude 
             používat, ta mén� po�etná skupina rozhod�ích. (P�i nezbytné krajní situaci 
             se dá též využít místnost pro delegáty, nebo pro trenéry, pokud tyto místnosti 
             mají uvnit�, krom� WC i sprchu. Delegáty nebo trenéry lze pak i opakovan�, 
             (ale jen pro takový p�ípad), umístit do jiné, p�ibližn� tomu odpovídající 
             místnosti.  
             Vybavení viz – LM,  
 
           - místnost pro delegáty ( 2/16 m2): 
             nejlépe umíst�ná v p�ímé návaznosti na šatnu rozhod�ích, kdy m�že být 
             využita i jako šatna menší skupiny rozhod�ích (nap�. pro ženy). Velikost 
             nesmí být menší n�ž 2/16m2. Uvnit� musí být vybavena WC a umývadlem, 
             (p�ípadn� sprchou pro rozhod�í) Pokud nemá náhradní místnost hygienické 
             za�ízení musí být v jejím dosahu WC s umývadlem, ur�ené po dobu utkání, 
             jen výhradn� pro pot�ebu delegát�.  
             Vybavení viz – LM 
 
           - místnost pro antidoping: ( 3 / 24 m2 ) 
             musí mít t�i, za sebou jednozna�n� navazující prostory: �ekárnu  
             cca12m2,  místnost dopingového inspektora cca 9m2, hygienickou 
             bu�ku cca 3m2, vybavenou 1.WC, 1.sprchou a 1.umývadlem.  
             Do této hygienické bu�ky je p�ístup možný jen z místnosti inspektora 
             ATD. Prostory pro antidoping musí být umíst�ny v blízkosti šaten  
             hrá��. Velikost antidopingu je celkem 3/24m2. (nov� možnost i 20 m2) 
             Vybavení viz – LM,  
  
           - ošet�ovna pro hrá�e a rozhod�í: ( 1 / 20 m2) 
              jedna místnost 1/20m2, vybavená umývadlem s teplou vodou.  
              Vybavení viz – LM,  
 
Sportovn�-technické zázemí stadionu musí být všude vybaveno jednotnými mezinárodn�  
platnými pictogramy (ozna�ení všech místností, únik� a p�ístupových koridor�), rovn�ž  
tak žlutým (nebo jiným výrazným) bezpe�nostním  zna�ením na k tomu ur�ených místech, 
ozvu�ení všech výše uvedených místností musí být z d�vod� bezpe�nosti �ešeno 
samostatnými, jednotliv� ovládanými reproduktory, 
monitoring ve sportovn� – technickém zázemí bude sledovat jen p�ístupové komunikace, 
chodby, vchody (východy) nebo� soukromí hrá��, rozhod�ích, delegát� i ostatních nesmí  
být monitoringem v žádném p�ípad� narušeno. Monitoring jako takový bude soub�žn� s 
„Projektem 2012“, �ešen, samostatným materiálem. 
Všechny p�edcházející uvedené prostory musí být situovány ve zcela bezpe�né zón� hlavní 
tribuny, ve stanovené návaznosti i po�adí; a nesmí mít do nich p�ístup žádná ve�ejnost ani 
noviná�i (vyjímka platí pouze pro média a to jen ke vstupu do mix – zóny po ukon�ení 
utkání). 
d.) parkování:  
Stadion musí být vybaven chrán�ným parkovišt�m pro dva autobusy (pro každý team  
jedno parkovací stání) a 10. stání pro osobní automobily funkcioná�� (rozhod�í, delegát 
policejní velitel, hasi� atd.). Podrobn�ji je popsáno parkování v samostatné kapitole. 
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+ sektory pro diváky (kapacita stadionu): 
           
         Podle nové sm�rnice UEFA platné od 01.07.2007, jsou kriteria pro kapacity divák�  
         stanoveny takto: 
                             ____________________________________________________________ 
 
                              Kategorie stadionu             Požadovaná kapacita 
                             ____________________________________________________________ 
 
                             1.                                           200 míst k sezení 
                             ____________________________________________________________ 
  
                             2. 
                              
                             3.                                           3.000 míst k sezení 
                             ____________________________________________________________ 
 
 
   …                      Elite                                       30.000 míst k sezení, p�i�emž z toho min. 
                                                                           22.500 míst musí být umíst�no na krytých  
                                                                           tribunách. 
                             ___________________________________________________________ 
         
         ( Nasazení ukazatel� o po�tu divák� zcela negativn� ovliv�uje tu skute�nost, že na  
         našich stadionech, u kterých jsme podle p�vodních kriterií UEFA, v rámci 
         p�vodního „Projektu .. 2003“ vycházely z údaj�, u kterých byl stanoven hlavní 
         ukazatel ve výši 10.000 (resp.) 8.000 sedících divák�. Tato kategorie však již není  
         uvád�na v nových Sm�rnicích UEFA a proto navrhujeme, aby pro �MFS byla 
         posunuta hranice pro kategorii 3., až na p�vodních 8.000 míst.(což je p�ípustné!) 
                              
                   -  z hlediska �len�ní hledišt� stadion� na samostatné �ásti je nutné, aby každý z 
                      nich m�l min. 4. zcela samostatné divácké sektory, v jejichž po�tu pak tvo�í 
                      sektory vlajkonoš� host� (VH) i vlajkonoš� domácích (VD) dva úpln� zcela  
                      separované, samostatné celky. 
                    - každý sektor musí mít min. 1. velkoprostorový únikový východ pro �ízenou  
                      evakuaci, dále pak pot�ebný po�et vstup� (min.1) opat�ených retardéry a 
                      turnikety odpovídajících kapacit� jednotlivého sektoru a dále pak ten samý 
                      po�et východ� (min. 1), které svým po�tem musí odpovídat dané kapacit�.  
                   - dále v p�íslušném sektoru musí být p�edepsané množství WC pro muže a ženy, 
                      (1.záchod. mísa pro muže na 200 divák� a 125 pisoár�;  pro ženy pak 1.záchod. 
                      mísa na 200 divák�), 
                   - je nutné, aby každý sektor m�l min. 1.stánek s ob�erstvením, 
                   - vlastní pokladnu (min. 1.samostatné prodejní okénko), která musí být stranou 
                     a  nesmí navazovat p�ímo na vstup do p�edm�tného sektoru. 
 
        - V.I.P.,  
        je samostatný subsektor umíst�ný nejblíže st�edu hlavní tribuny. V tribun�, 
        návazn� p�ímo za místy k sezení pro V.I.P., musí být recep�ní prostor pro 
        ob�erstvení této skupiny divák�. Prostor VIP musí být umíst�n na stejné tribun� 
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        jako jsou situovány šatny a prostory médií.  
        Pro klubové sout�že UEFA musí mít V.I.P., krom� jiného, diváckou kapacitu                      
        jejíž rozsah je stanoven podle níže uvedené tabulky:  
 
                      Kapacita V.I.P., podle nových sm�rnic UEFA platných od 1.7.2007 
                      musí spl�ovat následující kriteria: 
                      ______________________________________________________ 
 
                       Kategorie   Min. po�et       Min. po�et VIP               Zcela odd�lené                                                          
                                                                  seda�ek                           ob�erstvení 
                       stadionu     VIP seda�ek    ur�ených pro hosty          pro VIP  
                       ______________________________________________________ 
                     
                      1.                  50                    20                                          -  
                      _______________________________________________________ 
                       
                      2.                  400                                                                -      
                      ______________________ 
 
                      3.                  750                  200                                         - 
                      ______________________                                       _____________ 
                       
                      Elite             1500                 200                                    400 m2 
                      _______________________________________________________ 
                      
                      Místa k sezení musí být umíst�na na tak široké podest�, aby tato umož�ovala 
                      divák�m V.I.P., pohodlný pr�chod kolem k�esílek, již sedících divák�. 
                      Prostory pro V.I.P., musí být umíst�ny na kryté tribun� a mít sv�j vlastní, 
                      elektronicky zabezpe�ený vstup i samostatný východ, které jsou již od vn�jšku 
                      stadionu odd�lené od ve�ejnosti i ostatních provoz� a sektor�. K vybavení pat�í   
                      i odpovídající po�et WC pro muže a ženy,  
                      Vybavení VIP, viz LM, 
 
        - subsektor imobilních divák�:  
                      musí být umíst�n v míst�, kde t�mto divák�m nem�že nic zakrývat jejich 
                      výhled. Kapacita míst pro imobilní diváky je 3.místa / 1.000 divák�. Pokud je 
                      tato kapacita menší, musí tu být alespo� zachována nezbytná reserva ješt� pro 
                      další pot�ebné plochy (to v p�ípad�, že se tu pro výpo�et používá kriterium,  
                      které vychází z pr�m�rné návšt�vy imobilních divák�). 
                      V prostoru musí být i místa pro doprovod (asistenty), 1. speciální WC / 10 TP,  
                      možnost donášky ob�erstvení a z d�vod� bezpe�nosti zcela separovaný, 
                      samostatný bezbariérový (min.1.) vstup i (min.1.) východ a taky speciáln�  
                      upravenou samostatnou pokladnu,   
                      Vybavení viz LM,  
 
        - ostatní sektory umíst�né na jednotlivých tribunách: 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

        provést odpovídající zkulturn�ní všech WC muž� a žen, jejich vybavení 
                      dostate�ným po�tem záchodových mís a pisoár� odpovídajících kapacit� dané 
                      po�tem míst k sezení v p�íslušném sektoru, nebo postavením zcela nových 
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                      hygienických za�ízení, (minimum dané Licen�ním manuálem je 5.záchod. mís,   
                      8.pisoár� pro muže; a 5.záchod. mís pro ženy na 1 000 divák�), je ideální když 
                      pr�chod divák� používajících obou WC je �ešen jako jednosm�rný!, 
                      Vybavení viz LM, 
 

  - ob�erstvení:  
                opravit, nebo realizovat nové stabilní stánky odpovídající p�íslušným normám 
                EU. Pouze u ob�erstvení je umožn�no, že je lze umístit mezi dva sektory a 
                obsluhovat oba sektory najednou p�es min. dv� samostatná výdejní okénka, 

                      Vybavení viz LM, 
 

  - turnikety a retardéry: 
                      modernizovat, nebo nov� instalovat odpovídající za�ízení, uzp�sobit tomu 
                      samostatné vstupy a východy ze stadionu a ty pak osadit kamerovým systémem 
                      a tzv. vn�jším ozvu�ením samostatnými reproduktory (bez osazení t�chto 
                      reproduktor� není monitoring funk�ní pro �ízení pohybu a sledování divák�) 
                                          
        - pokladny:                    
                      uzp�sobit tak, aby nenavazovaly p�ímo na vstupy do stadión� 
 

  - informa�ní i bezpe�nostní zna�ení:                      
                všechna zna�ení (orienta�ní tabule s rozmíst�ním sektor�, návšt�vních �ád�, 
                jednotných pictogram�), je nezbytné umístit jak na všechny pokladny, tak i na 
                všechny vstupy, 

                                          
  - ošet�ovna  pro diváky: 

                      z�ídit v každém sektoru stabilní a �ádn� vybavenou je novým požadavkem 
                      UEFA. To platí i pro místa zdravotník�. Vše pak viditeln� ozna�it jednotnými 
                      pictogramy!  
                      Vybavení viz – LM, 
 

  - odd�lení sektor�: 
                zcela úpln� odd�lit všechny jednotlivé divácké sektory mezi sebou oplocením 

                      nebránícím výhledu divák� na hrací plochu. Odd�lení provést v celé délce od  
                      vstup� až po místa k sezení. (dtto nap�.: v plexisklu od médií i V.I.P.) Mezi  
                      sektory mohou být pouze p�ísn� st�ežené pr�chody sloužící pro p�ípady �ízené 
                      evakuace stadiónu! 
 

  - velikost stupn� (podesty):       
                optimální výška stupn� je 40 cm, hloubka (ší�ka) stupn� pak 80 cm. Je nutné 

                      neprovád�t umíst�ní seda�ek na nedostate�n� široké stupn� (podesty) menší  
                      než 80 cm (potom chybí pot�ebná pr�chodnost jednotlivých �ad). Pokud není 
                      jiné �ešení je u starších stadion� nezbytné instalovat do t�chto �ad jen seda�ky  
                      se sklopnými sedáky. 
 

  - seda�ky: 
                musí být samostatné, s výškou op�radla nad 30 cm. Rozte�e mezi seda�kami a 
                jejich po�et v jedné �ad� �ešit dle �SN (17. resp. 34 ks). Uvnit� rizikových 
                sektor� dodržet dle Ujednání �MFS s P – �R. (max. 20.míst v jedné �ad�, s 
                ší�kou schodišt� min. 2,0m). To lze realizovat u starších stadion� pouze 
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                v p�ípad�, když pr�chody navazující na toto schodišt� nejsou užší než 2m. 
                Ideální skladba (sestava) pro ší�ku jednoho sektoru je:  
                délka �ady 10m, schodišt� široké 2m, navazující délka �ady 20m, schodišt� 

                      široké 2m, délka �ady 10m. Takto vytvo�ené �len�ní spl�uje po�ty míst 
                      daných �SN (s jednostranným schodišt�m 17, s oboustranným pak 34) 
 

  - bezpe�nostní žluté zna�ení  
                doplnit nedostate�né, nebo úpln� chyb�jící a jednotné zna�ení únikových cest 
                (první a poslední schod, jejich hrany se shora a s �ela t�chto schod�, rámy 
                všech dve�í, ost�ní otvor� jednotlivých pr�chod�, za�átek a konec rampy ap.),   

 
  - piktogramy: 
                p�íchod a odchod divák� �ešit v t�chto koridorech pomocí jednotných 
                mezinárodn� platných pictogram�, 

                                          
  - nouzové osv�tlení: 
                hledišt� a únikových cest je nezbytné! (musí být �ešeno v souladu 
                s evakua�ním plánem, 

             
  - sektory pro vlajkonoše host� i domácích:    
                dokompletovat Tyto sektory musí být dosud odd�leny od ostatních zvlášt� 
                pevným oplocením o výšce min.1,8m. Kapacity hygienických za�ízení musí 
                vycházet z dané normy a být p�izp�sobeny po�tu míst v sektorech VD i VH. 
                Oba sektory musí mít zcela separované vstupy, opat�ené retardéry a turnikety. 
                Dále tu musí být samostatné východy a vedle turniket� malou branku, pro 
                vykázání p�ípadných nep�izp�sobivých divák�, stranou ven mimo vn�jší 
                oplocení stadionu. Každý tento sektor musí mít svoji samostatnou, od t�ch 
                ostatních odd�lenou pokladnu. Ob�erstvení pro vlajkonoše m�že být umíst�no  
                i mimo sektor a obsluhováno zvenku podávacím okénkem. Oba sektory musí 
                být �ešeny tak, aby umož�ovaly p�ípadn� nutný zásah Policie  �R (t.zn. bo�ní 
                vstupy), 

 
  - ozvu�ení: 
                hledišt� jednotlivých sektor�, p�ístupových koridor�, ochoz�, schodiš�, 
                pokladen ap., je bezpodmíne�n� nutné �ešit v koordinaci s monitoringem tak,  
                aby tyto reproduktory pokrývaly min. stejná místa, jako kamery monitoringu 
                (hlavním d�vodem je pot�eba využití možnosti koordinace výstup� informací 
                mezi monitoringem a ozvu�ením, na p�íklad: - v krajním p�ípad�, p�i �ešení  
                nutnosti �ízené evakuace stadionu), 

 
        - monitoring všech �ásti stadionu, je �ešen samostatným materiálem, 
                      Vybavení celé �ásti sektor� - viz LM. 
 
 
+ vybavení sektoru pro média: 
 

- je t�eba separovat prostory médií od ostatních sektor�, p�ístupy do všech prostor� 
        medií by se nem�ly k�ížit s koridory pro diváky, ani s p�ístupy do sektor� V.I.P. a  
        ani hrá�� domácích i host�. M�ly by se tedy, podle možností, postupn� odstranit i  
        sou�asné spole�né soub�hy p�ístup� do médií a V.I.P., 
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     - mix – zóna:  
                      mix-zóna a presscentrum budou jedinými místy, kde m�že docházet ke 
                      kontakt�m médií s hrá�i i funkcioná�� ze st�ída�ky. 
                      Mix – zóna (50 – 150 míst), by m�la být snadno dostupná ze šatem obou  
                      mužstev, od krytého p�ístupu na hrací plochu a od vchodu do sektoru médií. Je 
                      vhodné, když mix-zóna navazuje na presscentrum. To by m�lo být též snadno 
                      p�ístupné, jak ze sektoru médií, tak i ze šaten hrá�� host� i domácích. Pro 
                      bleskové rozhovory se hrá�i by m�l být vyhrazen uzav�ený prostor v míx-zón�. 
                      Vybavení – viz LM                                
                              

- prostor pro píšící noviná�e: 
                je nutné p�i ur�ování nezbytné pot�eby vycházet z následujících tabulek UEFA: 

                    _______________________________________________________________ 
 
                Kategorie       Minimum            Minimální po�et     umíst�ní prostoru tisku 
                stadionu         množství             míst vybavených      
                                      míst k sezení        pultíky na psaní  
                _______________________________________________________________ 
 
                1.                      20                       5 
                _______________________________________ 
 
                2.                      50                       25 
                _______________________________________ 
 
                3.                      100                     50 
                _______________________________________________________________ 
 
                Elite                  200                     100                      v centrální �ásti hlavní 
                                                                                                 tribuny, co nejblíže k šatnám 
                                                                                                 hrá�� a za�ízením médií 
                _______________________________________________________________ 
 
                Po�et stabilních míst pro píšící noviná�e musí být vybaven dostate�ným po�tem 
                (kapacitou) jednotlivých náležitostí odpovídajících skute�né akreditaci.  
 

                      Tato místa by m�la být vybavena samostatnými seda�kami, pultíky na psaní, 
                      dále také jejich osv�tlením pro ve�erní utkání a též odpovídajícím po�tem wi-fi  
                      zásuvek pro p�ipojení notebuk�.  
                      Je vhodné, když je p�ilehlý sektor uzp�soben tak, aby se do jeho �ásti dal  
                      v p�ípad� pot�eby (poháry UEFA), umístit další pot�ebný po�et míst pro 
                      všechny akreditované píšící noviná�e. 
                      Podle požadavk� píšících noviná�� pak do�asn� doplnit takto vzniklá místa,  
                      instalací p�íslušným mobilním vybavením (pultíky, zásuvky, osv�tlení, wi-fi, 
                      ap.)  
                      Takto vzniklé rozší�ení subsektoru pro pot�eby píšících noviná��, musí mít i tu 
                      možnost, být mobiln� odd�leno od zbývající �ásti p�vodního p�ilehlého  
                      sektoru. 
                      Vybavení – viz LM 
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- boxy pro televizní a rozhlasové komentátory: 
 

                Pozice pro umíst�ní komentátorských kabinek pro TV a rozhlas: 
 
                 _________________________________________________________________ 
 
                Kategorie stadionu                Minimální po�et 
                _________________________________________________________________ 
 

1. 2 
                _________________________________________________________________ 
 
                2.                                            5 
                _________________________________________________________________ 
 
                3.                                            25 
                _________________________________________________________________ 
 
                Elite                                        40 
                _________________________________________________________________ 
                
 
                Každá komentátorská kabinka by m�la uvnit� mít t�i místa k sezení! Tyto boxy je     
                t�eba �ešit v blízkosti TV plošiny.  
                Je také možno pro n�která stanovená utkání uvažovat s ur�itým mobilním �ešením,   
                které vychází z po�tu oficiálních akreditací, obdobn�, jako je tomu u míst pro píšící 
                noviná�e. 
                I tyto boxy musí mít pot�ebný po�et zásuvek pro p�ipojení p�íslušné techniky i 
                P�ípadné osv�tlení. 
                Vybavení – viz LM 
 
- posice pro umíst�ní kamery: 
                Jednozna�ná posice pro situování hlavní kamery je na západní (hlavní) tribun� 
                Tato musí být umíst�na v takové výšce nad hrací plochou, která dává záruku, že 
                bude dosaženo optimální kvality obrazu. 
                Musí být situována p�esn� nad st�edovou �arou h�išt� a to v takové výšce, která 
                s rovinou st�edu h�išt� svírá úhel  15 – 20°. 
 
                Na plošinu pro TV – kamery, musí být možno situovat tolik  kamer kolik jich  
                požádá o akreditaci. Dostate�ný prostor není vždy možno zajistit. Podle toho, jak 
                stadion napl�uje požadovanou pot�ebu, bývá za�azen do p�íslušné kategorie. Je  
                však t�eba po�ítat s tím, jedna kamera pot�ebuje pro svoje umíst�ní min. prostor  
                4 m2 (optimáln� 3x2m). 
                Krom� toho, již uvedeného, je dále nezbytné p�esn� vymezit i místa pro stabilní 
                penaltové TV kamery v prostoru za (a nad) ob�mi brankami a to samé pro (nejlépe 
                pojízdné) offside TV kamery, které jsou umíst�né na hlavní tribun� nad prostorem 
                trestného území, Plocha vymezená pro umíst�ní t�chto kamer musí mít dostate�né 
                místo pro popojížd�ní, nebo odpovídající prostor pro stabilní kameru. 
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                    Vymezená plocha pro umíst�ní kamery musí mít následující minimální rozm�ry: 
 
                      _______________________________________________________________ 
 
                      Kategorie stadionu                               Velikost plochy pro umíst�ní kamery  
                      _______________________________________________________________ 
 

1.                                                               4 m2 
                      _______________________________________________________________ 
 
                      2.                                                                 6 m2 
                      _______________________________________________________________ 
 

3.                                                                 10 m2 
_______________________________________________________________ 

  
Elite                                                            12 m2 

                      _______________________________________________________________ 
 
                      Vybavení – viz LM 
 
                                       
- pracovní místnost médií:  
         

                Sektor médií musí mít min. jednu místnost vybavenou psacími stolky a 
                p�ístupy na za�ízení spoj� (wi-fi). 
                Podle sm�rnice UEFA musí mít pracovní místnost min. následující rozm�ry: 
                _______________________________________________________________ 
 
                Kategorie stadionu                             Po�et míst k sezení 
                _______________________________________________________________ 
 
                1.                                                         50 m2 
                _______________________________________________________________  
 
                2.                                                        100 m2 

                      _______________________________________________________________ 
 
                      3.                                                         
                      ___________________________ 
                                                                                  150 m2 
                      Elite 
                      _______________________________________________________________ 

 
                      Pracovišt� by m�lo být rozd�leno na dv� oblasti, bufet s jednoduchým 
                      ob�erstvením a pracovišt� vybavené požadovaným za�ízením pro �innost médií  
                      Toaleta a sociální za�ízení (pro ob� pohlaví) jsou samoz�ejmostí.  
                      Po�et WC je odvozen od celkového po�tu osob pohybujících se uvnit� celého 
                      sektoru médií (min.1 + 1 / 1), 
                      Vybavení viz – LM, 
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- presscentrum:  
 
                      Tento konferen�ní sál musí spl�ovat následující požadavky: 
                     _______________________________________________________________ 
 
                      Kategorie  Požadavky                                                                          Min. po�et  
                      Stadionu                                                                                               míst k                                  
                                                                                                                                   sezení 
                      _______________________________________________________________ 
 
                      1.                 Presscentrum a pracovní místnost mohou být spole�né.   --- 
                      _______________________________________________________________ 
 
                      2.                 V každém p�ípad� musí být jeden konferen�ní sál            50 
                      _________  vybaven p�edepsanými stolky, židlemi (k�esílky),            ________                                                                               
                                          s podiem u p�edsednického stolu a ješt� jedním  
                      3.                 podiem pro umíst�ní  TV kamer, p�ekladatelskou             75 
                      ________    bu�kou a konferen�ní ozvu�ení celého prostoru               ________                                                                                     
 
                      Elite                                                                                                        100 
                      _______________________________________________________________ 
 
                      v�etn� možností p�ipojení na wi-fi, u každého stolku, min.�ty�i telefonní linky. 
                      Vybavení viz – LM, 
 

- TV – studio,  
                 

         Stadion musí mít TV studio, které spl�uje následující požadavky: 
                     _______________________________________________________________ 

 
                Kategorie    Požadovaný  Požadovaný     Další požadavek 
                stadionu      po�et             rozm�r 
                 ______________________________________________________________ 
 
                1.                 1.                   ---                    --- 
                _______________________________________________________________ 
 

                      2.                                      5 m délka x      --- 
                _________   2                  5 m ší�ka x       ______________________________                        
                                                         2, 3 m výška 
                3                                        
                ___________________                            v�etn� výhledu na hrací 
                                                                                  plochu. Jeden uzav�ený 
                Elite                                                           prostor v mix – zón�. 
                _______________________________________________________________ 
                                                                        

                      je vhodné, když na stadionu bude umíst�no alespo� jedno ze  dvou TV studií.  
                      To by m�lo být situováno, pokud možno s výhledem na hrací plochu (1/25m2, 
                      se sv�tlou výškou = 2,3 m), 
                      Vybavení – viz LM 
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- akreditace:  
                      ur�it místnost, nebo prostor (recepci), kde bude  provád�na akreditace  
                      všech skupin médií (1/15m2), 
                      Vybavení – viz LM 
 

- místnost pro fotografy: 
                tu situovat ji tak, aby z ní byl snadný p�ístup na hrací plochu i k WC a  
                ob�erstvení. (pro UEFA 1/50m2; 1/25m2 pro I.GL) Je nezbytné, na hrací  
                ploše p�esn� vymezit prostory, do kterých mohou vstupovat jen 
                fotografové (viz údaje popsané v kapitole hrací plocha), 

                      Vybavení – viz LM 
 
      - žluté, bezpe�nostní zna�ení: 
                      všechny prostory ur�ené pro média je nezbytné vybavit výrazným žlutým 
                      bezpe�nostním zna�ením (rámy dve�í, první a poslední schod apod.) a také 
                      všechny místnosti, chodby, schodišt� ozna�it jednotnými piktogramy, 
                                     

- ozvu�ení:  
                všechny prostory a místnosti uvedené v této �ásti kapitoly musí být  
                ozvu�eny samostatnými reproduktory, 

 
- monitoring: 
                t�chto míst a prostor� bude �ešen samostatný materiálem, 
 
- nouzové osv�tlení: 

                      všechny prostory médií musí být vybaveny nouzovým osv�tlením, 
 
 
+ kontrolní (�ídící) místnost policejního velitele: 
  
  - kontrolní místnost musí vyhovovat následujícím požadavk�m: 
__________________________________________________________________________ 
 
                      Kategorie     Po�adavky 
                      Stadionu 
                      _______________________________________________________________ 
 
                      1.                 --- 
                      _______________________________________________________________ 
 
                      2. 
                      _________ 
 
                      3.                 z kontrolní místnosti musí být dobrý výhled na celé hledišt� a musí 
                      _________  být vybavena moderním komunika�ním za�ízením (viz následující 
                                          text) 
                      Elite 
                      _______________________________________________________________ 
 
                      - kontrolní místnost je výhradn� ur�ena pro ur�eného policejního velitele, 
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                        bezpe�nostního pracovníka klubu a jejich štáb.  
                        Ti jsou zodpov�dní za všechno co je spojené s po�ádáním utkání a za  
                        veškerou bezpe�nost na stadionu, 
                      - tato místnost (min. 1/16m2)  je nezbytným vybavením stadionu.  
                        Pro policejního velitele, bezpe�nostního referenta a jejich doprovod  
                        slouží k maximálnímu možnému výhledu na celou hrací plochu i na  
                        všechny sektory hledišt�, 

                - sou�ástí tohoto prostoru jsou monitorovací panely operátor� a jeden  
                   �ídící hlavní monitor pro policejního velitele, ur�ené pro záznam a 
                   vyhodnocování kamerového systému. 

                         Monitorovat je nezbytné celou hrací plochu, všechny sektory, zvlášt�  
                         pak sektory vlajkonoš� host� i domácích.  
                         Dále jsou p�edm�tem monitoringu rozptylovací plochy kolem ob�erstvení   
                         divák� a jejich WC, p�ístupové koridory do hledišt� a vnit�ní chodby 
                         v prostoru u šaten,  
                         prostor hledišt� VIP a sektoru médií, 
                         zvenku pak prostor kolem pokladen, retardér�,  turniket� se vstupy prostor 
                         u jednotlivých východ� i velkoprostorových evakua�ních východ�. 
                      -  ozvu�ení místnosti musí být provedeno samostatným reproduktorem 
                      -  monitoring umíst�ný v této místnosti musí mít vlastní zcela nezávislý a 
                        funk�ní zdroj elektrické energie! 
    
 
+ bezpe�nostní (kontrolní) kamerový systém  
 

- na bezpe�nostní kamerový systém jsou kladeny následující požadavky UEFA: 
______________________________________________________________________ 
 
                Kategorie   Požadavky                                Dopl�ující požadavky  
                Stadionu 
                ______________________________________________________________ 
 
                1.                ---                                             --- 
                ______________________________________________________________ 
 
                2.                ---                                             --- 
                ______________________________________________________________ 
                                                                                                      
                3.               vybavený uvnit� i venku        Tento uzav�ený okruh televizního  
                ________  stálým uzav�eným okruhem   vysílání musí mít vestav�né za�ízení 
                                  televizního vysílání                na stálé zabírání obrazu na barevném 
                Elite                                                          monitoru v kontrolní místnosti 
                ______________________________________________________________ 
 
                Tento systém slouží k monitorování a záznamu všech diváckých sektor� (od  
                vstup� až po místa k sezení a zpátky ven ze stadionu).  

                      Systém uzav�eného televizního okruhu se stabilními a oto�nými kamerami 
                      monitoringu je hlavn� ur�en pro sledování divák�, ale i veškerý monitoring  
                      všech k tomu ur�ených prostor� a míst. 
                      Propojen je do �ídící místnosti za ú�elem jeho ovládání, s možností sledovat 
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                      z t�chto prostor vizuáln� celé hledišt�, ale i detailn�, pomocí dané techniky  
                      tak, aby umož�ovaly záznam všech incident� a ur�ení  jejich p�vodc�. 
                      Policejní velitel musí mít p�ednostní právo vstupu do rozhlasového za�ízení 
                      stadionu k p�ímému oslovení p�ítomných divák� a to ve všech, nebo jen 
                      v ur�itých sektorech. 
                      Vybavení viz – LM, 
 
+ místnost hlasatele: 
 

              - je vhodné, když jsou místnosti policejního velitele a hlasatele propojeny nebo 
                situovány vedle sebe do p�ímé návaznosti. Tyto dv� místnosti mohou mít 
                spole�ný p�ístupový koridor s V,I.P., nebo jako média, 

                    - zde umíst�né centrum ozvu�ení musí mít, mixážní pult a vlastní samostatný 
                      náhradní zdroj pro ozvu�ení. Dále pak �ídící pult pro ovládání digitální 
                      výsledkové tabule, 
                      Vybavení viz – LM, 
 
                    - ozvu�ení 
                      místnosti hlasatele musí být �ešeno samostatným reproduktorem, 
 
                    - monitoring 
                      je �ešen samostatným materiálem, 
 
                
+ chrán�né parkovací prostory: 
 
    Stadion musí poskytovat podle pokyn� UEFA  parkování, které je uvedeno v následující 
    tabulce: 
                      ______________________________________________________________ 
 
                      Kategorie       Min. parkování v bezpe�. zón�, v blízkosti     Další požadavky 
                      stadionu         stadiónu, v uzav�eném a hlídaném areálu 
                      ______________________________________________________________ 
                                       
                      1.                    20                                                                          --- 
                      ______________________________________________________________ 
 

           2.                   100                                                                        --- 
                      ______________________________________________________________ 

                                                                                            Min. po�et míst  
                      3.                                                                                                 pro parkování                                                                                 
                      _______                                                                                      400 autobus� v 
                                              150                                                                      nejbližším okolí  
                      Elite                                                                                            stadionu 
                      _______________________________________________________________ 
 
                      - nezbytná parkovací místa pro média (p�enosové vozy TV, tisk, rozhlas a 
                        fotografové) 

                - V.I.P. 
                      - rozhod�í a delegáty 
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                      - policejního velitele 
                      - velitele hasi�� 
                      - autobusy hrá�� host� a domácích 
                      - další ostatní ur�ení viz rozpis jednotlivých stadion�, 
 
                      ozvu�ení prostor� chrán�ného parkování musí být �ešeno samostatnými 
                      reproduktory, 
 
                      monitoring t�chto prostor bude �ešen samostatným materiálem, 
 
+ Parkovací plochy pro TV p�enosové a doprovodné vozy: 
 
  Stadion musí mít jeden OB areál pro chrán�né, bezpe�né parkování televizních štáb� a 
  p�enosových voz� k zajiš�ování TV vysílání: 
__________________________________________________________________________ 
 
                      Kategorie stadionu    Situace umíst�ní          Rozm�r prostoru 
                      _______________________________________________________________ 
                                                                        
                      1.                               ----                                min. 100 m2 
                      _______________________________________________________________ 
 
                      2.                               ----                                min. 200 m2 
                      _______________________________________________________________ 
 
                      3.                               ----                                min. 1000 m2 
                      _______________________________________________________________ 
                                                        umíst�ní na té stran� 
                      Elite                          stadionu, kde je             min. 2000 m2 
                                                        hlavní kamera 
                      _______________________________________________________________ 
 
+ ostatní pakování: 
 
                      - v docházkové vzdálenosti do 1,5 km. 
                        Není-li z místa parkování stadion vid�t, je t�eba jednotnými pictogramy 
                        vyzna�it kudy probíhá p�ístupová trasa k tomuto stadionu. 
 
+ krátkodobá organiza�ní opat�ení pro Ligu mistr� a poháry UEFA: 
 
                      - se povolují pouze v p�ípadech pot�eby zv�tšení n�kterých pot�ebných kapacit 
                        nad stávající standard (místa pro píšící noviná�e nebo pro další komentátory  
                        TV a rozhlasu, p�ípadné využití místnosti delegát� pro druhé pohlaví  
                        rozhod�ích ap.) 
  
                      - Jinak je ú�elem „Projektu .... 2012“ v co nejv�tší mí�e eliminovat všechna 
                        dlouhodobá organiza�ní opat�ení! 
 
c.) Všechny podmínky dané „Licen�ním �ízením“ na sezónu 2007/8 a další sezóny v oblasti 
      „Infrastruktury“ 
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               + další léta podle rozpis� UEFA, 
   
d.) Stadiony, na nichž se bude hrát od sezóny 2007/8,  I.Gambrinus liga : 
   
               + pro n� platí bez vyjímek, všechny podmínky dané ustanovením pro 
                  infrastrukturu,( Licen�ní manuál na p�íslušnou sezónu). 
 
               + pokud druholigový klub postupující do I.Gambrinus ligy nebude mít  
                  odpovídající stadion, musí si zajistit náhradní pro celý sout�žní ro�ník. Na 
                  svém stadionu bude mít možnost hrát, až po jeho „Certifikaci pro I.GL“. 
 
               + pro úplnost se uvádí, že v sezón� 2007 – 2008 již nebudou v I.Gambrinus   
                  lize povolena náhradní �ešení a klubu, který nebude mít dostate�n� vybavený   
                  stadion, nebude umožn�no v žádném p�ípad� postoupit do I.Gambrinus ligy! 
 
Realizace cíl� jednotlivých stadion� ur�ených pro I.Gambrinus ligu, bude rozd�lena do šesti 
etap. První by m�la být ukon�ena do 30.06.2007; druhá do 30.06.2008; t�etí do 30.06,2009; 
�tvrtá do 30.06.2010; pátá do 30.06.2011; šestá do 30.06.2012. 
 
e.) Každý stadion I. Gambrinus ligy se bude v rozsahu p�edcházejících ustanovení �ešit 
individuán� podle svého vlastního samostatného harmonogramu. 
 
 
 
2.2.) Stadiony pro II. ligu �MFS 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Pro stadiony II.ligy �MFS platí také ustanovení UEFA Stadium Infrastrukture 
Regulations.  
I tyto stadiony budou �len�ny do �ty�ech skupin 1.; 2.; 3.; a Elite a to podle jejich 
rozsahu vybavení. Stadiony II.ligy musí min. spl�ovat kriteria kategorie 1. 
 
a,) Stadiony pro II.ligu doznají v období do roku 2012 ur�ité zm�ny. Nastavení kritérií  
bude vycházet ze sou�asného stavu, ale nadále budou pokra�ovat jednotlivé etapy  
navržené v tomto materiálu, jako postupné kroky k dosažení pot�ebné úrovn� (to je tedy 
nejlépe parametr� platných pro stadiony pro I.GL., ale jen s nižší kapacitou divák� a 
n�kterým menším vybavením - /kategorie 2/) 
Realizace cíl� jednotlivých stadion� ur�ených pro II.ligu �MFS, bude rozd�lena do šesti 
etap. První by m�la být ukon�ena do 31.12,2007; druhá do 30.06.2008, t�etí do 30.06.2009, 
�tvrtá do 30.06.2010, pátá do 30.06.2011 a šestá do 30.06.2012. 
 
b.) U v�tšiny fotbalových stadion� II.ligy, bude rozsah úprav odlišný, jeden od druhého            
a to podle toho, jaký je jejich výchozí stav. Dané odlišnosti budou vycházet z výsledk� 
nového pasportu a budou se muset �ešit individuáln�, a to každý stadion jen podle svého 
samostatného harmonogramu, vycházejícího z celkové koncepce „Projektu .... 2012“. 
 
Jedná se p�edevším o: 
 
+ vybavení hrací plochy: 
                      
                                       - rozm�ry hrací plochy musí být min. 115 x 76 m; a pro velikost 
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                                         h�išt� jsou ur�eny jen jedny rozm�ry a to 105 x 68 m. 
                                              . 
                                       - je nezbytné zlepšit kvalitu hrací plochy stadion�,  
 
                                       - vy�ešit povrchy výb�h� a dob�h� tak, aby byly rovné, pokud  

                                   možno celé travnaté (minimum je 1,5m široký travnatý pruh  za 
                                   brankovými a pomezními �arami), bez jakýchkoliv p�ekážek  
                                   (nap�.: betonové obrubníky poz�statky LA disciplin, nezakrytými 
                                   betonovými �ástmi, jako jsou r�zné druhy obrubník� kolem nich,  
                                   vrha�ské kruhy �i odvod�ovací kanálky, nezakrytá dosko�išt�  
                                   nebo ocel. poklopy ap.) 

                                       
                                       - reklamní panely instalovat v p�edepsané výšce. Jejich umíst�ní   
                                         �ešit do ur�ené vzdálenosti od pomezních �ar (min. 4m), a od    
                                         brankových �ar (5m za st�edem branky a plynule ubývající až na   
                                         vzdálenost 3m u  rohového praporku), 
 
                                       - vy�ešit vedlejší p�ístup na hrací plochu pro P-�R, po�adatele, 
                                         bezpe�nostní službu, nezbytné zam�stnance provozovatele, ale          
                                         i pro akreditované fotografy (ti všichni nesmí používat krytý  
                                         p�ístup na hrací plochu, nebo� ten je ur�ený jen pro hrá�e, 
                                         rozhod�í a pro nezbytný doprovod obou družstev), 
 
                                       - jednozna�n� vymezit prostory pro fotografy (v délce 10m za  
                                         ob�mi brankami. Na ty budou navazovat další prostory v délce 30m 
                                         umíst�né nap�í� h�išt�, podél pomezních �ar a to na té volné 
                                         polovin�, kde se nepohybují pomezní rozhod�í),  
 
                                       - u klub� aspirujících na postup do I. GL, p�i první rekonstrukci 
                                         trávníku je t�eba instalovat vyh�ívání hrací plochy, p�ípadn�  
                                         sou�asn� realizovat položení um�lého trávníku (pokud bude v té 
                                         dob� rozhodnuto o jeho používání pro I. GL.)  
                                         Také je nezbytné instalovat um�lé osv�tlení hrací plochy s min. 
                                         kapacitou Ev = 1200 lux� a s tím souvisejícím nouzovým 
                                         osv�tlením a pokud možno se stabilním náhradním zdrojem  
                                         um�lého osv�tlení s min. 2/3 kapacitou (Ev = 800 lux�) 
 
                                         ozvu�ení dobudovat, nebo instalovat uvnit� i vn� stadionu, 
 
                                         monitoring není ve II. lize p�edepsán, ale kluby p�ipravující se na  
                                         postup do I.GL., by m�ly o tomto �ešení uvažovat, a to alespo�  
                                         p�ípravou ochranného pásma pro instalaci kabel�. 
 
                                                         
+ do�ešení vybavení sportovn� technického zázemí (min. nezbytné): 
 
                      - šatny hrá�� host� a domácích:  
                                         ob� dv� by m�ly mít stejnou podlahovou plochu (min. 4/60m2, 
                                         u klub� aspirujících na postup do I. GL, je to 4/80m2 a min 25 
                                         míst v šatn�). Nutným p�edpokladem je i stejné uspo�ádání a 
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                                         p�edepsanou návaznost provoz�.(šatna, místnost maséra, WC a 
                                         sprchy. Šatna domácích m�že mít další provozy (regenerace ap), 
                                         ale musí existovat možnost odd�lit je od jejich základní �ásti. 
                                         Vnit�ní vybavení – viz Licen�ní manuál pro p�íslušný sout�žní 
                                         ro�ník (dále jen viz – LM) 
 
                      -šatna pro rozhod�í: 
                                         (2/24m2) vybavené 2.sprchami, 1.WC, 1.umývadlo se zrcadlem 
                                         Pro p�ípad, že jsou rozhod�í  ženy, využívá se jako druhá šatna 
                                         ta, kterou bude používat menší skupina. (Dá se využít šatna 
                                         delegát� pokud tato má krom� WC i sprchu. Delegáty potom,  
                                         lze jako „Organiza�ní opat�ení“ umístit do jiné odpovídající 
                                         místnosti. V tom p�ípad� musí být v dosahu nové šatny i WC s 
                                         umývadlem, které je po dobu utkání ur�eno pouze delegát�m). 
                                         Vybavení viz – LM, 
 
                      - místnost pro delegáty: 
                                         velikost nesmí být menší n�ž 2/16m2. Musí být vybavena WC, 
                                         (po p�ípad� sprchou) a umývadlem Je t�eba ji umístit vedle šatny 
                                         rozhod�ích (možnost 2.šatny rozhod�ích). Místnost delegát� m�že 
                                         být pak jinde, ale musí mít po dobu utkání vlastní WC a umývadlo. 
                                         Vybavení viz – LM, 
 
 
                      - místnost pro antidoping: 
                                         musí mít t�i, za sebou jednozna�n� navazující prostory (3/24m2) 
                                         1.�ekárnu, 2.místnost dopingového inspektora, 3.hygienickou  
                                         bu�ku vybavenou 1.WC, 1.sprchou a 1.umývadlem. Velikost 
                                         ATD nesmí být menší, než 20 m2 (nová kategorizace UEFA) 
                                         Vybavení viz – LM, 
 
                      - ošet�ovna pro hrá�e a rozhod�í: 
                                         jedna místnost 1/20m2 s vybavená 1.umývadlem s teplou a 
                                         studenou vodou,  
                                         Vybavení viz – LM, 
 
                      - ozvu�ení: musí být provedeno do všech prostor sportovn�- 
                                         technického zázemí. 
 
                      - monitoring: není ve II.lize p�edepsán, pro postupující do I.GL. ano! 
                                     
Všechny p�edcházející uvedené prostory musí být situovány v zcela bezpe�né zón�,  
ve stanovené návaznosti a po�adí a nesmí mít do nich p�ístup ve�ejnost ani noviná�i. 
 
 
 
+ vybavení jednotlivých sektor� pro diváky: 
 
                      - vytvo�it min. 4. zcela samostatné divácké sektory, v jejich po�tu    
                        pak tvo�í VH i VD samostatné celky (sektory),  
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                      - V.I.P. je samostatný subsektor umíst�ný v rámci hlavní tribuny. 
                         Vybavení viz – LM, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                      - provést odpovídající zkulturn�ní všech WC muž� a žen, jejich 
                        vybavení dostate�ným po�tem mís a pisoár� odpovídajících kapacit�  
                        dané po�tem míst k sezení v p�íslušném sektoru, nebo postavením 
                        zcela nových hygienických za�ízení, (Licen�ní manuál p�edepisuje  
                        minimum  5.záchod. mís a  8.pisoár� pro muže; 5.záchod. mís pro ženy 
                        na 1 000 divák�), 
                      - opravit, nebo realizovat nová stabilní ob�erstvení odpovídající 
                        p�íslušným normám EU, 
                      - modernizovat, nebo nov� instalovat odpovídající turnikety a retardéry, 
                        uzp�sobit tomu samostatné vstupy a východy, do i ven ze stadionu. P�i  
                        tomto �ešení uzp�sobit pokladny tak, aby nenavazovaly p�ímo na vstupy 
                        do stadión� a všechna bezpe�nostní i informa�ní zna�ení,  (orienta�ní 
                        tabule pro znázorn�ní rozmíst�ní sektor�, návšt�vní �ády ap.) umístit, 
                        jak na pokladny, tak i na vstupy do stadionu, 
 
                      - z�ídit v jednom sektoru stabilní a �ádn� vybavenou ošet�ovnu pro diváky, 
                        vybavenou, jako je ta pro hrá�e a rozhod�í, nebo toto na�ízení UEFA, �ešit 
                        jen k tomuto ú�elu ur�enou sanitkou, 
                        Vybavení viz – LM, 
                      - separovat všechny divácké sektory mezi sebou oplocením a to od  
                        vstup� až po místa k sezení (dtto v plexisklu média i V.I.P.) Mezi sektory 
                        mohou být pouze p�ísn� st�ežené pr�chody pro p�ípady evakuace stadiónu! 
                                           

                - seda�ky �ešit jako samostatné s op�radlem vyšším než 30 cm. 
                  Nerealizovat umíst�ní seda�ek na nedostate�n� široké stupn�. Pak chybí 

                        pot�ebná pr�chodnost jednotlivými �adami. Na menší ší�ky stup�� než je 
                        80cm, lze umístit jen seda�ky se sklopným sedákem, 
                      - rozte�e mezi seda�kami a jejich po�et v jedné �ad� �ešit dle �SN.  
                        (17. resp. 34.) Uvnit� rizikových sektor� dodržet ujednání mezi �MFS a  
                        P–�R (max. 20. resp. 10. míst v jedné �ad�, min. ší�ka schodišt� 2,0m) 
                        Ší�ku lze dodržet jen v p�ípad�, že navazující únikový prostor má rozm�r  
                        min. 2.m 
                      - doplnit nedostate�né, nebo úpln� chyb�jící bezpe�nostní žluté zna�ení,                                                                                  
                        všech ur�ených míst, 
                      - zna�ení únikových cest provést jednotnými pictogramy, 
 
                      - dokompletovat sektory pro vlajkonoše host� i domácích. Tyto sektory musí 
                        být odd�leny od ostatních zvlášt� pevným plotem o výšce min. 180cm. 
                        Kapacity hygienických za�ízení musí být p�izp�sobeny po�tu míst v sektorech 
                        VD i VH. Oba sektory musí mít zcela separované vstupy, opat�ené 
                        retardéry a turnikety a samostatné východy, dále malou branku, vedle 
                        turniket�, pro vykázání nep�izp�sobivých divák�, ven mimo vn�jší oplocení   
                        stadionu. Každý musí mít svoji samostatnou od ostatních odd�lenou pokladnu. 
                        Ob�erstvení lze �ešit, z vedlejšího sektoru podávacím okénkem, 
                                          
                      ozvu�ení: realizovat tak, aby celé hledišt�, p�ístupy na stadion a vnit�ní                
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                      komunika�ní prostory nezbytné k nástupu do hledišt�, byly celkov� a  
                      jednotliv� ozvu�ené samostatnými reproduktory,          
                                          
                      monitoring: není pro II. ligu p�edepsán, pro postupující do I.GL., ano! 
.                  
+ vybavení sektoru pro média: 
                      - je dobré když je možné separovat prostory médií od ostatních 
                        sektor�, (p�ístupy mohou být kombinovány jen v n�kterých 
                        p�ípadech s p�ístupy do sektor� V.I.P., ale musí být p�esn�  
                        specifikováno, jak toto propojení bude v praxi probíhat. Media 
                        ale nemohou mít do objektu spole�ný vstup se hrá�i domácích  
                        i host�, rozhod�ích a dalších povolaných.    
 
                      - mix – zóna 
                        a presscentrum budou jedinými místy, kde m�že docházet ke  
                        kontakt�m médií, hrá�� i funkcioná�� ze st�ída�ky. Mix – zóna  
                        (min. 20 míst) by m�la být snadno dostupná ze šaten obou dvou  
                        družstev a od vchodu do sektoru médií. Je vhodné, když mix-zóna 
                        navazuje na presscentrum. To by m�lo být též snadno p�ístupné ze 
                        sektoru médií i šaten hrá�� host� i domácích, 
                        Vybavení viz – LM, 
 

                - presscentrum,  
                  by m�lo mít kapacitu min. 50 míst, p�ípojky pro wi-fi. U klub�, které 
                  usilují o postup do I.GL., musí presscentrum spl�ovat kriteria 2. kategorie,  

                        Vybavení viz – LM, 
 

                - tisk:  
                  po�et stabilních míst pro píšící noviná�e by m�l �init 20. míst (z toho 10. 
                  stabilních míst a 10. mobilních, aby v p�ípad� nutnosti byly napln�na 
                  kriteria 1. kategorie), vybavených místy k sezení, pultíky na psaní (min. 5.) 
                  a odpovídajícím po�tem zásuvek pro p�ipojení. Je vhodné, když do p�ilehlého 
                  sektoru lze odd�len� situovat ješt� dalších 30. míst pro píšící noviná�e v�etn� 
                  mobilního vybavení pultíky apod., což umož�uje získat kriterium 2. kategorii) 

                        Vybavení viz – LM, 
 

                - boxy pro televizní a rozhlasové komentátory: 
                        �ešit tak, aby do nich bylo v p�ípad� pot�eby možno kompletn� instalovat   
                        5. box� (to je 3x5 míst k sezení, aby byla napln�na kriteria 2. kategorie). Tyto 
                        boxy musí mít pot�ebný po�et zásuvek pro p�ipojení p�íslušné (wi-fi) techniky 
                        Vybavení viz – LM, 
 

                - televize: 
                  na stadionu musí být možnost umístit plošinu 3x2 m pro umíst�ní TV-kamery, 

                        (2.kategorie) 
                  
                      - pracovní místnost médií m�že být situována do presscentra, které musí mít 
                        min. kapacitu 100 m2 (má-li být spln�no kriterium 2.kategorie) jinak 50 m2. 
                        Vybavení viz – LM, 
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                      - po�et WC 
                        pro média je dán výpo�tem podle daného vzorce (viz-�ást diváci) 
 
                      - akreditace:  
                        médií m�že probíhat v presscentru, (neexistuje dané specifické kriterium). 
 

                - místnost pro fotografy: (min.1/15 m2) 
                  je nutné situovat ji tak, aby z ní byl snadný p�ístup na hrací plochu, k WC  
                  i ob�erstvení. Je nezbytné na hrací ploše p�esn� vymezit prostory, kam mají 

                        p�ístup pouze akreditovaní fotografové (viz údaje popsané v kapitole hrací 
                        plocha). Neexistuje kriterium pro stanovení kategorie. 
                        Vybavení – viz LM 
 
                      - ozvu�ení: 
                        sektoru pro media by m�l být provedeno samostatn� �ízenými reproduktory, 
                                          

                - monitoring: 
                        není p�edepsán pro naši II. ligu. Je však dobré, aby kluby uvažující o postupu 
                        do I.GL., min. po�ítaly s ur�itým ochranným pásmem pro instalaci kabel�.  
                        Má-li stadion získat hodnotícící kategorii 2. musí mít monitoring. 
                        Vybavení – viz LM. 
 
+ �ídící místnost policejního velitele: 
 
                      - nezbytným vybavením stadionu, je �ídící místnost pro policejního velitele  
                        (min. 1/16m2), bezpe�nostního referenta  a jejich doprovod. Rozhodující 
                        náležitostí tohoto stanovišt� je výhled na celou hrací plochu i do hledišt� 
                        všech sektor�, 
                                         

                - policejní velitel musí mít p�ednostní právo vstupu do rozhlasového za�ízení 
                  stadionu k p�ímému oslovení p�ítomných divák� a to ve všech, nebo jen 
                  v ur�itých sektorech, 
                - v prostoru �ídící místnosti nebo v p�ilehlém prostoru musí být umíst�n 
                  samostatný náhradní zdroj el. energie pro pot�eby monitoringu,  

 
                - je vhodné, když jsou místnosti policejního velitele a hlasatele situovány  
                  vedle sebe do p�ímé návaznosti. Tyto dv� místnosti mohou mít spole�ný 
                  p�ístupový koridor (schodišt�)jako média 

                        Vybavení viz – LM, 
 
                      ozvu�ení: 
                      místnosti je nutné provést samostatným reproduktorem 
 
                      monitoring:  
                      �ídící místností se neprovádí a není ani p�edepsán! 
 
 + místnost hlasatele: 
 
                      - je nezbytným vybavením stadionu. Min. vým�ra je 1 / 16 m2. Z této místnosti 
                        se ovládá rozhlas (vn�jší i vnit�ní ozvu�ení), výsledková tabule apod.  
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                      - v této místnosti nebo v p�ílehlém prostoru musí být umíst�ný samostatný 
                        náhradní zdroj  pro pot�eby nouzového ozvu�ení,  
                        Vybavení viz – LM, 
 
                      ozvu�ení: 
                       místnosti je nutné provést samostatným reproduktorem, 
 
                       monitoring:  
                       není u stadion� II.ligy p�edepsán, pro postupující ano! 
 
+ chrán�né parkovací prostory: 
                                        - nezbytná parkovací místa pro média (p�enosové TV vozy, 
                                          tisk a fotografové) 
                                        - V.I.P. 
                                        - rozhod�í a delegáti 
                                        - policejní velitel 
                                        - velitel hasi�� 
                                        - autobusy hrá�� host� a domácích 
                                        - další ostatní ur�ení viz rozpis jednotlivých stadion�, 
 
                                        ozvu�ení: je nutné provést samostatným reproduktorem (y), 
 
                                        monitoring: není u stadion� II.ligy p�edepsán, pro postupující ano! 
                                                                        
+ ostatní parkování: 
                                       - v docházkové vzdálenosti do 1,5 km. 
                                         Není-li stadion vid�t je t�eba ozna�it kudy probíhá p�ístupová trasa 
                                         k tomuto stadionu,  
                               
+ krátkodobá organiza�ní opat�ení pro Ligu mistr� a poháry UEFA 
                                       - pokud klub II. ligy �MFS postoupí do evropských pohárových 
                                         sout�ží musí sv�j stadion p�izp�sobit daným podmínkám 
                                         p�íslušné sout�že, nebo si prop�j�it jiný stadion p�edepsaných 
                                         parametr�, 
 
                                       - zm�ny se povolují pouze v p�ípadech pot�eby zv�tšením  
                                         n�kterých pot�ebných kapacit nad stávající standard (místa pro 
                                         píšící noviná�e, nebo pro další komentátory TV a rozhlasu,  
                                         p�ípadné využití místnosti delegát� pro druhé pohlaví 
                                         rozhod�ích) 
  
                                       - jinak je ú�elem „Projektu .... 2012“ v co nejv�tší mí�e 
                                         eliminovat všechna dlouhodobá organiza�ní opat�ení! 
 
 
c.) Stadiony klub� I.GL, sestupujících do II.ligy �MFS: 
Jejich do�asnou výhodou je vyšší vybavenost, ale nelze u nich p�ipustit jakýkoliv nedostatek, 
jehož odstran�ní je p�ikázáno ostatním stadion�m II.ligy. Bude se tu jednat hlavn� jednat o 
odstran�ní stávajících organiza�ních opat�ení, 
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d.) Stadiony, které zcela plní kriteria bez organiza�ních opat�ení, 
 
e.) Stadiony, jejichž vybavenost je napln�na množstvím organiza�ních opat�eních, které bude 
nutno odstranit již v první etap�. 
 
(Popis jednotlivých úkol�, rozd�lený do samostatných etap, bude �ešen pro každý stadion 
vlastním harmonogramem)  
               
 
 
2.3.) Stadiony �FL a MSFL 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
U t�chto stadionu by bylo vhodné, aby se �MFS, ve spolupráci s 	ídícími komisemi �FL   
a MSFL, v pr�b�hu jednotlivých let, snažily spole�n� dosáhnout úrovn�, která by pak 
odpovídala  dnešní vybavenosti stadion� klub� II. ligy. Parametry pot�ebné pro �FL a 
MSFL jsou, krom� po�tu míst k sezení, shodné se Stadiony II. ligy �MFS, jež se uvádí v 
kapitole �. 2., tohoto materiálu. To vše by se m�lo d�sledn� vyžadovat nejen u nov� 
budovaných stadion�, ale i p�i rekonstrukcích stávajících areál�. (základním kritériem je min. 
velikost hrací plochy 115x76m a vybavenost sportovn�–technického zázemí stadionu / šatny 
hrá�� host� a domácích, rozhod�ích, delegát�, antidopingu ap./). V každém p�ípad� je 
nezbytné, minimáln� dodržovat ochranné pásmo kolem hrací plochy (viz p�íloha) 
 
Na základ� dohody mezi 	ídícími komisemi �FL a MSFL na stran� jedné a Komisí BVS na 
stran� druhé, vypracují �lenové této komise BVS do 1.7. 2007 pasporty všech stadion� klub� 
p�sobících v �FL a MSFL. Ten bude veden u komise BVS, zálohován v elektronické podob� 
a pr�b�žn� dopl�ován. Kopie budou uloženy u klub� a p�ístupny na webových stránkách. 
 
Kapacitu divák� je t�eba ur�it tak, aby odpovídala pr�m�rné návšt�vnosti za posledních  
3–5 let a ponechat nezastav�né území pro další rozvoj stadionu v p�ípad� postupu do vyšší   
sout�že. U divizních klub� by se m�la minimáln� zpracovat pasportizace stadion� a  
podle jejích výsledk� stanovit postup následných modernizací.  
                                                      
Kluby mající ambice na postup do II.ligy �MFS, si musí dovybavit sv�j stadion na 
požadovanou úrove�, pot�ebnou pro II.ligu �MFS. 
Je možno si zajistit náhradní stadion s parametry odpovídajícími pot�ebám II.ligy �MFS,    
ale toto náhradní �ešení, se povoluje pouze na jednu sezónu! 
 
Pokud postupující klub nebude mít z jakýchkoliv d�vod� stadion odpovídajících 
parametr� daných „Licen�ním �ízením“ pro p�íslušnou sezónu, (tedy i pronajatý) 
v žádném p�ípad� od ro�níku 2007 – 2008, nem�že postoupit do II ligy �MFS! 
 
Kritéria pro pasportizaci stadion� �FL a MSFL, po p�ípad� i pro divize, jsou uvedeny na 
tabulkách v p�íloze �. 4., budou však sloužit pouze jako podkladový materiál pro komisi 
BVS k jeho zpracování do jednotného pasportu provedeného v elektronické podob�!  
 
Krom� toho je sem ješt� p�iložena další pom�cka pro vytý�ení tzv. „Ochranného pásma“. 
Toto pásmo by m�lo být závazné pro �FL, MSFL i divize. Je ho nezbytné vytý�it na každém 
stadionu a pln� respektovat jeho dodržování! 
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2.4.) Záv�ry a doporu�ení k celému návrhu 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
I.) 
 
Je t�eba uvažovat s možností konání OH, nebo s ME ve fotbalu. Nastane-li tato  
varianta, bude to jen otázka pot�ebných diváckých kapacit. Ostatní parametry 
„Projektu ... 2012“ vyhovují p�edepsaným nárok�m. Bylo by už te� pot�ebné, 
vytipovat p�ijatelná místa konání jednotlivých skupin a p�izp�sobit tomu také  
všechny plánované rekonstrukce navržených stadion�. 
Národní fotbalový stadion, by m�l mít samostatný režim p�ípravy.  
P�estože tyto dva úkoly by nebylo výhodné spole�n� �ešit, m�ly by mít v každém 
p�ípad� spole�nou koncepci napl�ující zcela všechny podmínky UEFA Stadium 
Infrastrukture Regulations. 
 
II.) 
 
Také se doporu�uje zpracovat: 
 
 „PROGNÓZU KOMPLEXNÍHO ROZVOJE FOTBALU V �R DO ROKU 2030“ 
(nebo je možno zvolit jiný název i termín) 
Rozsah zpracování prognózy by m�l být ur�en samostatným materiálem. Hlavní 
motto tohoto dokumentu by m�lo být: „Mládež je základem rozvoje fotbalu“. 
 
III.) 
 
Protože není t�eba všechny detaily rozepisovat, do usnesení k tomuto materiálu, je toto 
rozvedeno v následujících odstavcích této kapitoly: 
 
P�edm�tem popisu tohoto rozší�eného usnesení je, že se klub�m ukládá vypracovat výchozí 
podklady a harmonogramy postupu prací na dovybavení jednotlivých stadión� na úrove�, 
kterou p�edstavuje „Projekt ligové stadióny 2012“. 
P�edb�žn� se navrhuje termín do 31.12.2007 s tím, že definitivní datum bude ur�eno až po 
schválení tohoto materiálu. 
 
1.) Je nutné p�vodn� ur�ený termín k 30.06.2010, prodloužit u  „Projektu“ až do roku 2012.! 
Tato úvaha vyplývá z té skute�nosti, že místo v roce 2004 se tento materiál bude schvalovat 
až v kv�tnu 2007.  Ale toto zpožd�ní, naopak prosp�lo tomu, že se názory na další rozvoj a 
tento „Projekt“ postupn� vyvíjely, dostate�n� projednaly a p�edstavují dnes nový moderní 
trend ve výstavb� fotbalových stadion�. 
 
2.) schválením materiálu bude nastartováno období „Projektu .... 2012“s tím, že  
dosud nespln�né úkoly p�vodního „Projektu ....2003“ (nap�.: organiza�ní opat�ení)  
zahrnou kluby automaticky do plánu tohoto dalšího „Projektu“ a ty pak budou v�cn� i 
termínov� realizovány v rámci nového harmonogramu, jako priority jednotlivých stadion�. 
 
3.) kluby I.Gambrinus ligy a II.ligy �MFS i vytypované kluby �FL a MSFL   
p�edloží v termínu, stanoveném po projednání tohoto materiálu, ke konzultacím �MFS 
(nebo komisi BVS), vlastní návrhy na �ešení úkol�, pro n� vyplývající ze schváleného  
„Projektu“.  
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V pr�b�hu zpracování jednotlivých harmonogram� je možno tyto kdykoliv konzultovat 
s Komisí pro bezpe�nost a výstavbu stadion� �MFS. Ta bude na základ� požadavku klub� 
spolupracovat i p�i vypracování jejich vlastních návrh�. 
 
4.) navrhuje se, aby „Projekt“ byl p�evzatý jako základní dokument všech ligových  
klub� a jeho realizace na jednotlivých stadionech pak byla dvakrát do roka p�edm�tem 
speciálního jednání vedení �MFS, klub� a p�edstavenstva jejich jednotlivých a.s. 
                                                       
5.) Návrh harmonogramu musí obsahovat: 
 
a.) Výchozí podklady skute�ného stavu všech ligových stadion� (I.GL., II.liga, �FL a 
MSFL)  
Stávající stav stadion� k 31.07.2006 bude ve spolupráci s kluby vypracován komisí BVS  
na p�íslušných formulá�ích, podle k tomu ur�ených vzor�, uvedených v p�íloze �. 3.  
Pasportizace stadion� I.GL. a II.ligy i �FL a MSFL, budou vypracovány v elektronické 
podob� a budou vzájemn� Komisí BVS a kluby, udržovány ve stále operativním stavu 
poskytujícím okamžitý p�ehled vybavenosti našich stadion�, 
 
b.) souhrn nezbytných prací, které by se u každého p�edm�tném stadiónu m�ly realizovat 
musí být minimáln� doloženy: 
 
               + výpisem z místn� p�íslušného Katastru nemovitosti, 
               + dokumentací stávajícího stavu, v m��ítku 1:200, 
               + jednoduchou urbanistickou studií (v m��.: 1:500), prokazující, že dané 
                  pot�eby lze v této lokalit� územn� realizovat a že p�edm�tný pozemek  
                  (nebo pozemky) umožní naplnit pot�ebné kapacity v tomto území a nebude  
                  výhrad územních orgán� k jejich p�edpokládanému využití.   
                  Studie by m�la být zpracována tak, aby navrhovala ideální postupný vývoj,   
                  stanovila nejvýhodn�jší etapy jednotlivých staveb tak, aby t�eba nedošlo 
                  k provedení „nevratných prací“ zamezujících potom následnou dostavbu   
                  stadionu (p�i postupu z II.ligy,/�FL a MSFL/ap.), zv�tšení kapacity divák�, 
                  vyh�ívaný trávník ap.) 
 
c.) krom� úkol� uvedených v p�edcházejícím bodu b.), musí být do harmonogramu 
zapracován �asový prostor pro: 
 
                + p�ípadný výkup pozemk�, nebo dlouhodobou smlouvu o jejich využití 
                + výb�rová �ízení pro stanovení generálního projektanta 
                + projektové práce 
                + výb�rová �ízení k ur�ení generálního dodavatele stavby  
                + p�ípadn� další odborné konzultace. 
  
Harmonogram obsahující všechny známé skute�nosti by m�l být zpracovateli  
pr�b�žn� konzultován s Komisí pro bezpe�nost a výstavbu stadiónu �MFS. 
D�vodem je pot�eba jednotné koordinace a po zkušenostech s p�edcházejícím 
projektem i nutnost udržet jednotnou koncepci stanovených postup� v návaznosti  
na vývoj „Licen�ního �ízení“ v oblasti „Infrastruktury“ a to v závislosti na 
p�edepsaných kapacitách odvíjejících se od p�ípadných úprav daných UEFA pro  
jednotlivé sezóny. 
Harmonogram by m�l mít takové rezervy, aby mohl plynule reagovat na p�ípadný  
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vývoj nových priorit v jednotlivých letech. 
 
d.) P�ed schválením návrhu harmonogramu se navrhuje tento projednat v širším �ízením za 
ú�asti:  
               + p�edstavitel� klubu, 
               + vlastník� stadiónu, 
               + zpracovatele harmonogramu, 
               + �editele odd�lení profesionálního fotbalu �MFS, 
               + licen�ního manažéra, 
               + p�edsedy komise BVS, 
 
Výsledkem by m�l být záv�re�ný dokument schválený vlastníkem stadionu a 
p�edstavenstvem klubu i M�sta 
 
e.) ze schváleného harmonogramu se pak bude odvíjet zpracování projektové dokumentace  
a vlastní realizace.                  
 
Komplexn� zpracovaný „Harmonogram“, je základním výchozím dokumentem a     
jako takovému je t�eba v�novat dostate�ný �as na jeho zpracování.  
Od n�j se pak bude odvíjet úsp�šnost celého „Projektu ligové stadióny 2012“! 



 

Zpracoval: Josef   D R Á B,  p�edseda komise pro bezpe�nost a výstavbu stadion� �MFS 
Datum novelizace návrhu k 11. 05. 2007. 

 

37 

 3.   HARMONOGRAM MODERNIZACE STADION
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
ROZD�LENÝ DO  JEDNOTLIVÝCH  ETAP  „PROJEKTU LIGOVÉ STADIONY 2012“ 
 
 
3.1.) I.Gambrinus liga: 
“““““““““““““““““““ 
 
I. etapa – do 30.09.2007: 
 
1.) pr�b�žn� u všech stadion�: 
 
+ naplnit nedostatky vzniklé nepln�ním „Projektu .... 2003“.!  
                  termín: postupn�, nejpozd�ji do 30.09.2007. 
 
+ zrušit všechna tzv.: „Organiza�ní opat�ení“, nahrazující chyb�jící vybavení na 
   stadionech tím, že se víceú�elové prostory budou zásadn� používat jen pro  
   jeden druh prioritního využití a tak také budou jednozna�n� ozna�eny. 
                  termín: postupn�, nejpozd�ji do 30.09.2007. 
 
II. etapa – do 30.06.2008: 
 
1.) pro zvýšení bezpe�nostního vybavení stadion�: 
 
+ dokon�it úplné ozvu�ení vn� i uvnit� stadionu 
                  termín: do 30.06.2008. 
+ kompletn� obnovit bezpe�nostní zna�ení:  

- všech k tomu ur�ených míst žlutou, nebo jinou výraznou barvou  
- instalovat na ur�ená místa, ur�ené zna�ení jednotnými pictogramy  

                  termín: do 30.06.2008. 
+ všechny vstupy do stadionu osadit turnikety a retardéry 
                  termín: do 30.06.2008. 
 
2.) postupn� dovybavovat sektor médií: 
 
+ stabilní instalací p�ipojovacích míst (wi-fi) pro min.50. píšících noviná��  
   a zajistit dopln�ní míst k sezení pro píšící noviná�e o p�edepsané pultíky 
   (min.25)    
                  termín: do 30.06.2008. 
+ presscentrum pro min. 50. míst k sezení, vybavené: stolky, podiem pro TV 
   kameru a p�edsednický st�l, p�ekladatelským boxem a konferen�ním 
   rozhlasovým za�ízením pro všechny zú�astn�né 
                  termín: do 30.06.2008 
III. etapa – do 30.06. 2009: 
 
1.) p�i nejbližší rekonstrukci trávníku: 
 
+ realizovat um�lé vyh�ívání hrací plochy 
                  termín: nejpozd�ji do 30.06.2009. 
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IV. etapa – do 30.06.2010: 
 
1.) dále postupn� realizovat vybavení sektor� médií: 
 
+ pracovní místnost médií o vým��e cca 100m2 
                  termín: do 30.06.2010. 
 
+ dokon�it definitivní instalaci 5.krytých komentátorských kabinek pro TV a 
   rozhlas (každá musí být vybavena 3. místy k sezení 
                  termín: do 30.06.2010. 
 
+ u vstupu do sektoru médií, z�ídit místnost pro akreditaci všech skupin médií 
   (tisk, TV, rozhlas, fotografové) o vým��e min 10m2, 
                  termín: do 30.06.2010. 
 
V. etapa – do 30.06.2011: 
 
1.) dokon�it vybavení sektoru médií: 
 
+ realizovat 2. TV studia o min. rozm�rech 5 x 5 m s výškou 2,3 m, jedno z nich 
   s výhledem na hrací plochu, 
                  termín: do30.06.2011    
 
+ vybudovat v prostoru, u služebního vstupu na hrací plochu, místnost pro 
   fotografy o vým��e cca 50m2. Místnost je t�eba situovat tak, aby ob�erstvení 
   a WC byly od ní v p�im��ené vzdálenosti a nebo mohly tyto prostory využívat 
   spole�né se šatnami ostatních skupin majících povolený vstup na hrací plochu 
   (policie �R, bezpe�nostní služba, po�adatelé, nezbytní zam�stnanci stadionu) 
                  termín: do 30.06.2011. 
 
2.) dokompletovat dopl�kové prostory: 
 
+ samostatným specializovaným vstupem na hrací plochu pro Policii – �R,  
   bezpe�nostní agenturu, po�adatele a pro fotografy 
                  termín: do 30.06.2011. 
                   
+ šatnami s úplným zázemím pro P – �R, bezpe�nostní agenturu, po�adatele, 
   nebo pro tyto ú�ely vyhradit speciální shromaždišt�                    
                     termín: do 30.06.2011. 
 
VI. etapa – do roku 2012:  
 
1.) zvýšit dosavadní minimální kapacitu divák�: 
 
+ dopln�ním kapacity míst k sezení na min. 8 000 divák�  
                  termín: do 30.06.2012. 
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VII. poznámka: 
 
1.) Pro celkové �ešení stadion� I. Gambrinus ligy, je t�eba ješt� realizovat  
     „Monitoring“! Ten však není p�edm�tem tohoto „Projektu .... 2012“, 
     ale je �ešen samostatným materiálem! P�esto jsou v materiálu odvolávky na 
     ty �ásti monitoringu, které zasahují do stavebních �ástí (p�íprava na instalaci  
     kamer) a taky v textu pasportu, který musí monitoring, jako takový  
     vykazovat v celkové vybavenosti stadionu. 
 
 
3.2.) II. liga  �MFS : 
“““““““““““““““““““ 
Kluby u nichž p�ichází v úvahu postup do I.Gambrinus ligy, se musí p�izp�sobit 
termín�m daným v jednotlivých etapách v kapitole A.) tohoto materiálu a to ve všech 
úkolech popsaných v jednotlivých etapách (I. – VI.) i v daných termínech. Od 
sout�žního ro�níku 2006 – 2007, neexistuje žádná úleva v napln�ní vybavenosti stadionu 
pro I.Gambrinus ligu. Minimum pro postup z II.ligy do I.G.L. je v této etap�, 
minimáln� kompletní napln�ní rozsahu všech p�edepsaných ukazatel� (viz – A.  I. 
Gambrinus liga). 
 
I. etapa – do 30. 06. 2007: 
 
1.) pr�b�žn� u všech stadion�: 
 
+ odstranit všechny nedostatky vyplývající z nepln�ní ukazatel� daných  
   „Projektem .... 2003“, pro stadiony II. ligy �MFS. 
   Zvláštní d�raz je kladen na nedostate�n� pln�ná (pouze teoreticky 
   uvád�ná) „Organiza�ní opat�ení“ 
                  termín: do 30.06.2007. 
 
+ zvýšit kapacitu míst k sezení celkem (ve všech sektorech) – na 1 000 míst k 
   sezení (na p�edepsaných seda�kách s výškou op�radla nad 30 cm) nebo min. 
   na po�et míst odpovídajicí pr�m�rné návšt�v� 
                  termín: do 30.06.2007. 
 
+ po�et míst k sezení v sektoru vlajkonoš� host� i domácích min. 50 divák�, 
                  termín: do 30.06.2007. 
 
II. etapa – do 30.06.2008: 
 
1.) úkoly navazující na „Organiza�ní opat�ení mezi Policií �R a �MFS“: 
 
+ zajistit dohodou s Policií �R, využívání jejich mobilního monitoringu na  
   vybraná a riziková utkání II.ligy �MFS 
                  termín: do 30.06.2008. 
 
2.) pr�b�žn� zajiš�ovat vybavení médií:   
 
+ vytvo�it stabilní místa k sezení pro píšící noviná�e, v�etn� sklopných pultík� 
   (min. 5) a p�íslušných p�ipojovacích wi-fi míst v po�tu min. pro 10 + 10 
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   noviná��, 
                  termín: do 30.06.2008. 
 
+ vy�lenit pro fotografy jednu místnost (min 15 m2),  
                  termín: do 30.06.2008 
 
+ vytvo�it jeden prostor pro TV studio 
 
                  termín: do 30.06.2008. 
 
III. etapa – do 30.06.2009: 
 
1.) v oblasti divák�: 
 
+ u vybraných stadion� v místech nad 20 tis. obyvatel, zvýšit kapacitu míst  
   k sezení na p�edepsaných seda�kách na celkem min. 2 000 divák�, u ostatních 
   stadion� dosáhnout 700 míst na zast�ešených tribunách 
                  Termín: do 30.06.2009. 
 
IV. etapa – do 30.06.2010: 
 
1.) v oblasti ozvu�ení: 
 
+ zajistit instalaci vn�jšího ozvu�ení stadion� (vstup�, východ�, pokladen) 
                  termín: do 30.06.2010. 
 
2.) v oblasti bezpe�nosti: 
 
+ všechny vstupy na stadion osadit retardéry a turnikety  
                  termín: do 30.06.2010. 
 
+ dokon�it veškeré úpravy týkající se vybavení stanovených míst žlutým  
   bezpe�nostním zna�ením a vybavením jednotnými piktogramy 
                  termín: do 30.06.2010. 
 
V. etapa – do 30.06.2011: 
 
1.) pokra�ovat v úpravách v sektoru médií: 
 
+ instalovat definitivn� komentátirské kabinky pro TV a rozhlas: 
   2. bu�ky vybavené, p�ipojovacímí místy, pultíky a to každou s kapacitou 
   míst k sezení pro t�i osoby, 
                  termín: do 30.06.2011. 
 
VI. etapa – do 30.06.2012: 
 
+ u vybraných stadion� krajských m�st, zvýšit kapacitu míst k sezení na 
    min. celkem 3 000 divák�, u ostatních zvýšit kapacitu na 1 500 míst 
                  termín: do 30.06.2012. 
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Poznámka: 
P�i postupné realizaci dostavby stadion�, je t�eba dbát na to, aby nedocházelo k 
neuváženým �ešením, která by negativn� limitovala další navazující výstavbu 
(to se týká realizace za�ízení, která jsou nezbytná p�i postupu do I.GL, p�ípadn� další 
zvyšování kapacity divák� ap.) 
 
 
3.3.) Stadiony �FL a MSFL, a jejich divizí: 
 
I. etapa – do 30.06.2007: 
 
1.) u stadion� �FL a MSFL: 
 
+ ve spolupráci s 	ídícími komisemi �FL a MSFL, za ú�inné spolupráce     s Komisí BVS, 
zpracovat pasport stadion� na vydaných formulá�ích a tyto  
 
p�evést do elektronické podoby jednotného provedení 
                  termín: do 31.09.2007. 
 
+ ve spolupráci s 	K �FL a MSFL vytypovat p�edpokládané postupující do 
   II.ligy �MFS a ve spolupráci s KBVS vytvo�it program na modernizaci jejich  
   stadion� 
                  termín: do 31.09.2007. 
 
+ vypracovat seznam potenciálních postupujících do vyšší sout�že a k tomu  
   p�i�adit harmonogram dokompletování vybavení vytypovaných stadion� �FL 
   a MSFL a to na úrove� sou�asných parametr� platných pro II. ligu �MFS 
                  termín : do 30.11.2007.  
 
2.) u stadion� divizí: 
 
+ zajistit zpracování situací „Ochranného pásma hrací plochy“ pro všechny 
   divizní kluby �FL a MSFL. Spolupracují 	K �FL I MSFL A KBVS 
                  termín: do 30.11.2007. 
 
+ ve spolupráci s 	ídícími komisemi �FL a MSFL a ú�inné pomoci komise pro 
   bezpe�nost a výstavbu stadion� �MFS dokon�it zpracování pasportu stadion�  
   všech divizí 
                  termín: do 30.06.2008. 
 
POZNÁMKA:  HARMONOGRAM PRO STADIONY �FL A MSFL, 
                          JE POUZE DOPORU�UJÍCÍ, ALE PRO CELKOVOU KONCEPCI 
                          NEZBYTNÝ A TO MINIMÁLN
 PRO KLUBY POSTUPUJÍCÍ DO 
                          II. LIGY �MFS. 
 
                          Zpracování všech úkol� prob�hne za ú�inné spolupráce mezi 
                          	ídícími komisemi a Komisí pro BVS �MFS. Tím bude  
                          zajišt�no jednotné provedení všech návrh� i pasport�. 
                          Další postup bude ur�en po schválení tohoto materiálu. 
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4.   NÁVRH   NA   USNESENÍ 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
Pro pot�eby zve�ejn�ní na webu vypušt�no. 
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5.   P�ílohy 
°°°°°°°°°°°°°°° 
 
a) UEFA Stadium Infrastrukture Regulations – Edition 2006. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Úvodní preambule uvádí, že vydaná ustanovení vycházejí z �lánku 50 (1), Statutu UEFA a 
vysv�tluje, jak další uvedené p�edpisy dopl�ují již vydaná opat�ení. 
 
�lánek 1. Rozsah �ešení: 
 
1. Tyto p�edpisy stanovují strukturální kriteria klasifikace jednotlivých stadion� 
pro jejich za�azení do následujících skupin UEFA a to: 1., 2., 3., a Elite; (všechny  
�azené ve stoupajícím po�adím za sebou ). 
 
 2. Jestliže není dohodnuto jinak, jsou definice uvedené v t�chto p�edpisech UEFA 
 použitelné pro všechny stadiony výše popsaných kategorií. ( V rámci tohoto 
 bodu bychom m�li u UEFA uplatnit schválení všech našich, již realizovaných 
 odchylek, které zcela respektují p�vodn� na�ízená ustanovení UEFA pro novou 
 výstavbu stadion� a to hlavn� v oblasti ur�ení nezbytné divácké kapacity a taky 
 n�kterých jiných vybavení fotbalových stadion�.) 
 
�lánek 2. Sout�žní p�edpisy: 
 
1. Ve spojení se sout�žními p�edpisy (sout�žním �ádem) bude se hra na stadionech 
    �ídit pomocí zásadních rozhodnutí UEFA: 
 
     - jednozna�n� se ur�í, které stadiony vyhovují všem specifickým požadavk�m 
        pro všechna utkání a budou za tímto ú�elem p�íslušn� Certifikovány, 
 
     - p�ikazuje se vytvo�it komisi (existuje již od roku 1997 komise BVS), která 
        bude zodpovídat za posuzovaní úrovn� vybavení stadion� tak, aby tyto spl�ovaly  
        stanovené parametry požadované pro jednotlivé �ty�i kategorie, (1.; 2.; 3.; Elite), 
 
     - ur�it specifické podmínky, podle kterých m�že administrativa UEFA ud�lit 
        vyjímky z p�edpis� stanovených v n�které ze �ty�ech skupin vybavenosti  
        stadion� (viz �l. �.1, bod �.2, této kapitoly) 
 
�lánek 3. Definice podmínek: 
 
1. ú�elem této regulace je , aby všichni ú�astníci sout�ží používali pro svoje stadiony 
 jen jednotná kritéria: 
 
     - systém uzav�eného televizního okruhu se stabilními a oto�nými kamerami 
       (v našem p�ípad� je to �ešeno samostatným materiálem „Vnit�ní a vn�jší 
       monitoring ligových stadion�“), 
 
     - na k tomu ur�eném míst�, vybudovat Kontrolní (�ídící) místnost, tu zp�ístupnit 

 jen výhradn� pro osoby zodpov�dné za bezpe�ný pr�b�h celého utkání; za všechno 
 co je spojeno s veškerou bezpe�ností na stadionu. Kompetentní tým tvo�í policejní  
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 velitel, bezpe�nostní pracovník klubu a jejich štáb, 
     - místnost pro delegáty, p�íslušn� vybavená pro oficiálního zástupce UEFA a 
       obdobn� šatnu pro rozhod�í,  
 
     - mix – zónu, prostor umíst�ný mezi šatnami hrá�� host� a domácích u vstupu  
       na hrací plochu jedné stran� a u východu z prostoru šaten sm�rem ven  na 
       chrán�né parkovišt� reservované pro autobusy obou mužstev.  
       Je to místo pro osobní rozhovory akreditovaných noviná��, rozhlasu a 
       televize, kde se mohou reporté�i médií dotazovat vybraných hrá�� na jejich 
       stanoviska, ihned po ukon�ení utkání. 
 
     - chrán�né, bezpe�né parkování pro televizní štáby a p�enosové vozy, 
 
     - vn�jší a vnit�ní cílený rozhlasový systém, umož�ující pomocí elektronických   
       reproduktor�, jednozna�n� a jasn� zajistit �ízenou komunikaci všem divák�m,  
       ale i samostatn� do jednotlivých sektor�,  
 
     - do�asné postavené provizorní sezení, které lze v tomto p�ípad� z d�vodu 
       použitého materiálu i konstrukce využívat pouze p�echodn� a jen po velmi 
       omezenou dobu. 
 
Ve všech �ástech tohoto materiálu a jeho jednotlivých kapitolách a položkách jsou 
v textu u jednotlivých kapitol zahrnuty a uvedeny údaje z nového materiálu – UEFA 
Stadium Infrastructure Regulations, Edition 2006 – (  jsou platné od 01.07.2007.) 
Tento postup byl zvolen jen proto, aby byla vedle sebe, v textu jednotlivých �ástí, 
pojednána všechna nová na�ízení UEFA v porovnání s „Projektem …. 2012“. 
 
poznámka:  
V p�ípad�, že �MFS uzná za ú�elné, doplnit tento materiál o odborný p�eklad 
pokyn� UEFA, je nezbytn� nutno, nechat tento zpracovat odborným, licencovaným 
p�ekladatelem. 
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b) Seznam podklad� a doporu�ení 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Popis doklad�, které musí mít k dispozici kluby p�i kontrole stadionu v rámci „Projektu …. 
2012“. 
 
      1.) Projektová dokumentace, skute�ného provedení stavby (nebo sou�asného stavu)  
           v m��.:  1 : 100; v�etn� situace areálu a jeho nejbližšího okolí v m��.: 1 : 1000 
 
      2.) Kolauda�ní protokol (protokoly, min. fotokopie zap�j�ené od vlastníka stadionu), 
           v�etn� vyjád�ení neopomenutelných ú�astník� tohoto �ízení a nezbytné revizní zprávy.  
           Všechny následn� provedené úpravy podléhající stavebnímu �ízení musí být doloženy 
            novým kolauda�ním protokolem) 

 
3.) Protokol �MFS o odsouhlasení maximální kapacity stadionu 

(musí obsahovat údaje o po�tu míst k sezení v jednotlivých sektorech. Pokud n�který 
ze sektor� nespl�uje kriteria „Projektu …. 2012“, nem�že být tento zahrnut do 
celkové kapacity stadionu a �MFS v tom smyslu p�íslušné údaje upraví) 
 

4.) Doklad o bezpe�nosti a zp�sobilosti stadionu – originál vypln�ný a podepsaný ve 
všech ur�ených kolonkách. (každá musí mít �iteln� uvedené jméno a p�íjmení 
oprávn�né osoby, být adjustována podpisem této osoby, ú�edním razítkem organizace, 
a datem podpisu. U vyjád�ení, které vyžadují revizní zprávy musí p�edkládající klub 
vlastnit originál (nebo ov��enou kopii), kterým se m�že prokázat p�i kontrole �MFS. 
V den konání prvního kvalifika�ního (nebo ligového) utkání (v dané sezón�), nesmí 
být v tomto dokladu, žádné uvedené vyjád�ení starší než dva roky a musí obsahovat 
jen souhlasná stanoviska: 
a.) statika, ke zp�sobilosti konstrukcí stadionu (v p�ípad� konkrétních opat�ení 

k provedení nápravy, musí být stanovená opat�ení dokon�ena tak, aby mohl 
p�íslušný statik vydat své souhlasné vyjád�ení minimáln� p�t dní p�ed prvním 
utkáním) 

b.) hygienika, k odsouhlasení zajišt�ní odpovídajících hygienických p�edpis� 
- odsouhlasení zp�sobu zajišt�ní ob�erstvení z hlediska p�edepsané hygieny     

prodeje 
- doložení, že kapacita hygienických za�ízení (WC muž� a žen) v 

jednotlivých sektorech odpovídá odsouhlasenému po�tu míst k sezení  
(lze též doložit stanoviskem komise BVS. Ukazatel je stanoven: 
� pro muže 5.záchodových mís + 8.pisoár� / 1000 divák� 
� pro ženy- 5.zácodových mís / 1000 divák�) 

c.) policie �R, v rozsahu, který je daný „Organiza�ním ujednáním mezi 
      �eskomoravským  fotbalovým svazem a Policií �eské republiky“ 
d.) zastupitelského ú�adu, (místn� p�íslušnému k p�edm�tnému stadionu) ve v�ci 

schválení „Návšt�vního �ádu stadionu“. 
            e.) hasi��, vyjád�ení místn� p�íslušného útvaru hasi�� k protipožárnímu zabezpe�ení 
                 stadionu (viz jednání se zástupci úst�edí hasi��) 
            f.) k um�lému osv�tlení stadionu, revizní zpráva, vyjád�ení k nouzovému osv�tlení a 
                 k provozuschopnosti samostatného náhradního zdroje um�lého osv�tlení stadionu. 
                 V p�ípad�, že náhradní zdroj je mobilní, musí tvo�it sou�ást Dokladu o bezpe�nosti 
                 i p�íslušná Smlouva o zap�j�ení tohoto provozu schopného zdroje (minimáln� 2/3   
                 požadovaného výkonu – což je Ev = 800 lx.)! 
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                 Nedílnou sou�ástí tohoto bodu musí být i protokol o prokázání sv�telnosti um�lého    
                 osv�tlení vydaný odbornou certifikovanou firmou. (min. Ev. = 1 200 lux�)! 

 
5.) Certifikát geodeta – musí obsahovat seznam p�edepsaných údaj� a výkres vytý�ení 

h�išt� v�etn� vytý�ení skute�ného stavu nezbytného zázemí.   
            Nezbytné údaje jsou: 

-     prokázání, že p�edm�tné h�išt� je vytý�ené p�esn�, v jediném p�ípustném  
      rozm�ru – 105 x 68 m, (rozm�r h�išt�, tvo�í pravoúhlý vn�jší obvod 
      brankových a pomezních �ar), 
- velikost travnaté plochy, která dosahuje rozm�r� minimáln� – 108 x 71 m, 

p�i�emž minimální vzdálenost ší�ky travnatého pruhu (stejné kvality jako 
je na h�išti) za pomezními a brankovými �arami nesmí být menší než 1,50 
m. 

- velikost hrací plochy je minimáln� – 115 x 76 m, dále pr�kaz o tom, že 
hrací plocha je rovná, bez jakýchkoliv p�ekážek až k reklamním panel�m,  

- reklamní panely musí být umíst�ny min. do vzdálenosti – 4 m od obou 
pomezních �ar  a  – 5 m od brankových �ar, p�i�emž toto vymezení za 
brankami m�že od st�edu plynule ubývat až na vzdálenost – 3 m v míst� u 
rohového praporku. Skute�né umíst�ní reklam by m�lo být též vytý�eno na 
h�išti a zakresleno do certifikátu geodeta, 

- je nezbytné do certifikátu zakreslit linii, ve které probíhá oplocení hrací 
plochy proti vniknutí divák� na h�išt�. Ta m�že být shodná s linií reklam.  
V p�ípad�, že se druh oplocení a jeho výška (1,80m) odlišují od stanovené 
normy, je t�eba toto do tohoto dokumentu popsat ( nap�.: kombinovaný �i 
jiný zp�sob, hloubka snížení ap. ), odchylky zam��it a zakreslit do situace  

      Pokud vn�jší okraje hrací plochy (115x76m) se shodují s oplocením hrací 
      plochy proti vniknutí divák� do tohoto prostoru musí být toto �ešení 
      rovn�ž dostate�n� popsáno i zakresleno na p�edepsaném výkresu, 
- zakresleno by m�lo být i umíst�ní a velikost obou st�ída�ek. Vzdálenost 

st�ída�ek od pomezní �áry je 5,0 m k okraji st�ída�ek. Zakreslen by m�l 
být i prostor vytý�ený kolem lavi�ek náhradník� (ochranné pásmo) – t.j. 
1,0 m vn� od pomezní �áry a 1,0 m na každou stranu od konce st�ída�ek, 

- dtto rozm�ry krytého p�ístupu pro hrá�e a rozhod�í na hrací plochu, p�i 
vysunutí: - jeho délka 7,50m, ší�ka 2,50m a �íseln� vyjád�ená nejmenší 
výšky 2,20m. Též je nutné vyzna�it i místo pro �tvrtého rozhod�ího, 

- pokud jsou z hledišt� vedeny únikové cesty na hrací plochu, musí být též 
p�esn� zakresleny. Jejich vn�jší okraj musí být vzdálen od pomezní �áry 
5,0m, 

- zakreslení a vytý�ení prostor� pro fotografy (za pomezními a brankovými 
�arami) Jedná se o délku 10 m za brankami a o 30 m podél pomezních �ar 
v místech a na t�ch stranách, kde se nepohybují pomezní rozhod�í. 

- zakreslení a umíst�ní velkoprostorového vjezdu na hrací plochu, po 
p�ípad� vjezd� ostatních, 

                        -     umíst�ní dalšího vstupu na hrací plochu pro P – �R, bezpe�nostní genturu 
                              po�adatele, nezbytný technický personál, hasi�e a akreditované fotografy. 
 

6.) Evakua�ní plán – novelizovaný podle sou�asných požadavk�, schválený v rámci 
kolaudace, nebo následn� místn� p�íslušným stavebním ú�adem. 
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7.) Návšt�vní �ád – (minimáln� v rozsahu „Metodické p�íru�ky“, vydané �MFS v roce 
2003), schválený místn� p�íslušným zastupitelstvem. 

8.) Certifikát �MFS o zp�sobilosti stadionu ke konání utkání I.Gambrinus ligy, 
(II.ligy), v�etn� zápisu o jeho projednání. 

 
9.) 	ád po�adatelské služby, vycházející z obecn� platných údaj� vydaných �MFS 

(Metodická p�íru�ka z roku 2003) 
     10.) Krom� p�edcházejících bod� 1.– 9.  je t�eba, na fotbalových stadionech z d�vodu  
            zvýšení bezpe�nosti zajistit: 

 
a.) v oblasti p�sobnosti hlavního po�adatele, 
 - vše z hlavních povinností, daných:  
 
                       - „Sout�žním �ádem fotbalu“, 
                       - „Rozpisem celostátních sout�ží“ pro dané období, 

                             - „Metodickou p�íru�kou – právní minimum pro �leny po�adatelského 
                                 sboru, zajiš�ovat ješt� další úkoly popsané v  
                             - „Organiza�ním ujednáním mezi �MFS a Policií �R“ 
                               (Rozsah �inností je popsán v samostatn� p�íloze – a.). 
 

b.) v oblasti p�sobnosti rozhod�ích, 
 - vše z hlavních povinností daných: 
 

                             - „Sout�žním �ádem fotbalu“, 
                             - „Rozpisem celostátních sout�ží“ pro dané období,  
                                 zajiš�ovat ješt� úkoly popsané v 
                             - „Organiza�ním ujednáním mezi �MFS a Policií �R. 
                               (Rozsah �innosti je popsán v samostatné p�íloze – b.) 
 
      c.) v oblasti p�sobnosti delegáta �MFS, 
       - vše z hlavních povinností daných: 
 
                             - „Sout�žním �ádem fotbalu“, 
                             - „Rozpisem celostátních sout�ží“ pro dané období. 
                                 zajiš�ovat ješt� další úkoly popsané v 
                             - „Organiza�ním ujednání mezi �MFS a Policií �R 
                             (Rozsah �inností je popsán v samostatné p�íloze – c.) 



 

Zpracoval: Josef   D R Á B,  p�edseda komise pro bezpe�nost a výstavbu stadion� �MFS 
Datum novelizace návrhu k 11. 05. 2007. 

 

48 

Další podklady 
 
PRÁVA A POVINNOSTI  BEZPE�NOSTNÍHO REFERENTA                
(HLAVNÍHO  PO	ADATELE) 
 
  
Rozsah práv a povinností bezpe�nostního referenta (hl. po�adatele), se �ídí Sout�žním �ádem 
�MFS, dále podmínkami danými Licen�ním manuálem a Rozpisem celostátních sout�ží  
�MFS. Mimo to je bezpe�nostní referent povinen jednat podle „Organiza�ního ujednání mezi 
�MFS a Policií �R. Krom� toho jsou jeho úkoly specifikované v „Metodické p�íru�ce – 
právní minimum pro �leny po�adatelského sboru, vydané �MFS v roce 2003“. 
 
Komise pro bezpe�nost a výstavbu stadionu doporu�uje, aby krom� uvedeného byla 
s ohledem na bezpe�nost ligových stadion� v rámci „Projektu .... 2012“, v�nována zvláštní 
pozornost t�mto následujícím doporu�ením pro po�adatelský sbor: 
 
 

           -     na po�átku roku uspo�ádat pro všechny po�adatele proškolení v oblasti 
                  bezpe�nosti práce. Ze školení je t�eba vypracovat zápis a jmenovitý  
                  seznam zú�astn�ných po�adatel�, 
  
           -     dvakrát do roka zabezpe�it školení všech po�adatel� (leden, �ervenec) a to 
                  vždy p�ed zahájením jarní a podzimní �ásti sout�že, z právních základ� 
                  min. v rozsahu textu metod.p�íru�ky, 
  
           -      zajistit zpracování studie (plánu) rozmíst�ní jednotlivých stanoviš� celého 
                  p�edm�tného stadionu a o�íslovat jejich umíst�ní i popis d�ležitých úkol� 
                  stanovišt�,  
                   

                       -      vytvo�it detailní popisy výkon� po�adatel� jednotlivých stanoviš�, ve 
                  všech  modelových fázích, i v úvahu všech p�ipadajících situacích, 
  
           -      ustanovit vedoucí po�adatele jednotlivých sektor� (nebo jejich zástupce 
                   v p�ípad� subsektor�) a detailn� ur�it nápln� jejich �inností, 
 
           -      vypracovat vzor formulá�e, na kterém bude p�ed každým utkáním   
                  potvrzeno, že po�adatel p�íslušného stanovišt�, je pln� obeznámen   
                  s rozsahem všech úkol�, pro n�j vyplývajících z p�evzetí tohoto stanovišt�   
                  a že stanovišt� bez výhrad p�ejímá, (vzor návrhu zpracuje po schválení   
                  materiálu ve VV �MFS, komise BVS)  
 
           -      na základ� absolvovaných školení, ov��ených v praktickém provozu a 
                  podle dosažené kvalifikace A – E vydat jednotlivým skupinám po�adatel�, 
                  „Certifikát po�adatele“, oprav�ující je podle této kategorizace zajiš�ovat 
                  výkon po�adatelské služby na p�íslušn� tomu ur�eném stanovišti, 
                  Rozsah nápln� kategorizace A–E, bude stanoven dodate�n� a schválen LS,  
 

- r�zné úrovn� d�ležitosti jednotlivých stanoviš� po�adatel�, jednozna�n� 
od sebe odd�lit zbarvením i tvarem st�ih� oble�ení všech steward�. V tom 
se budou promítat jednotlivá odlišení d�ležitosti po�adatelského 
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stanovišt�. To popsat do návšt�vního �ádu a vystavit, jako d�ležitou 
informaci, na výv�sní tabule u vstup� do každého samostatného sektoru 
(subsektoru), 

                  
           -      ve spolupráci s autory Evakua�ního plánu a protipožárního zabezpe�ení 
                  stadionu, odstranit p�ípadné k�ížení jednotlivých únikových cest ap. a ve   
                  vzájemné shod� dopracovat spole�n� výsledné postupy. P�i jakékoliv 
                  zm�n� bezpe�nostních opat�ení okamžit� k tomuto problému uspo�ádat  
                  samostatné školení, 
 
           -      koordinovat všechna nová opat�ení s p�íslušnými územními útvary  
                  Policie �R, hasi�� a p�íslušnou bezpe�nostní službou i po�adateli, kte�í 
                  jsou v této v�ci ve smluvním vztahu s provozovatelem stadionu. Výsledky 
                  každého nového rozd�lení daných úkol� zapracovat do jednotlivých smluv  
                  uzav�ených se všemi jednotlivými partnery, 
 
           -     po ukon�ení zápasu zajistit sepsání protokolu v rozsahu p�ílohy dané   
                 „Organiza�ním ujednáním“, mezi �MFS a Policií �R, kde budou popsány 
                  všechny odchylky prob�hlých situací, lišících se od všech p�edem 
                  dohodnutých variant i plánovaných postup� daných stanovenými pokyny. 

                              Záv�re�né výsledky a dohodnutá stanoviska odeslat na p�edem ur�ená 
                              hodnotící místa. 
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PRÁVA A POVINNOSTI HLAVNÍHO ROZHOD�ÍHO 
 
 
	ízením utkání pov��uje p�íslušný �ídící orgán sout�že kvalifikované rozhod�í, kte�í 
jsou držiteli platné licence rozhod�ího fotbalu oprav�ující k �ízení p�íslušné sout�že. 
 
Rozsah práv a povinností hlavního rozhod�ího se �ídí Sout�žním �ádem �MFS, 
Rozpisem celostátních sout�ží �MFS. Mimo to je povinen jednat podle p�íslušných 
�ástí „Organiza�ního ujednání mezi �MFS a Policií �R“. 
 
Komise pro bezpe�nost a výstavbu stadion� �MFS doporu�uje, aby mimo dané, byla 
s ohledem na možná bezpe�nostní rizika, v�nována zvláštní pozornost následujícím 
doporu�ením: 
 
1.) Hlavní rozhod�í má v oblasti bezpe�nosti na stadionu provád�t, nebo zajiš�ovat: 
 
a.) schválení zp�sobilosti (�i nezp�sobilosti) hrací plochy pro p�íslušné utkání: 
 
      - p�esv�d�it se zdali je hrací plocha a její okolí upraveno tak, aby spl�ovalo 
        p�edepsané kritéria,  
 
      - zajistit správnosti nastavení výšky branky a bezchybného uchycení brankových 
        sítí, 
 
      - vykonat prohlídku kompletnosti provedení lajnování h�išt�, osazení rohových a 
        st�edových prapork�, revizi bezpe�ného umíst�ní reklamních panel� a jejich 
        osazení do p�edepsaných vzdáleností od pomezních a brankových �ar, 
 
      - prov��it, zda a jak fuguje krytý p�ístup na hrací plochu a jsou–li st�ída�ky 
        umíst�ny v pot�ebné vzdálenosti od sebe i od pomezní �áry a zdali mají  
        p�edepsaný po�et seda�ek, 
 
      - dohlédnout na to, aby bylo upraveno a vybaveno místo pro �tvrtého rozhod�ího 
         tak, jak to požadují pravidla kopané, 

 
                  - provést prov�rku funk�nosti výsledkové tabule, po p�ípad� um�lého osv�tlení, 
              

b.) zkontrolovat, p�ipravenost místností:  ošet�ovny, antidopingu a mix – zóny tak, 
aby 
     tyto mohly plnit p�edepsané pot�eby, 
 
c.) dohodnout si funk�ní zp�sob komunikace s delegátem utkání a �ídící místností 
     (štáb – �ídících pracovník� /policejní velitel, velící hasi�, bezpe�nostní referent 
     a jejich štáb/),  
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PRÁVA A POVINNOSTI  DELEGÁTA  �MFS                        
 
Delegát �MFS je krom� p�edpis� vydaných �MFS ( Sout�žní �ád, Rozpis celostátních 
sout�ží �MFS) ješt� plnit úkoly pro n�ho vyplývající z „Organiza�ního ujednání mezi �MFS 
a Policií �R“. 
Komise pro bezpe�nost a výstavbu stadion� doporu�uje, aby z d�vodu bezpe�nosti stadion� 
zajiš�oval delegát �MFS, krom� uvedeného i rozsah následujících úkol� a opat�ení: 

 
1.) Delegát �MFS má zejména tyto následující povinnosti:  
 
a.) dát podn�t hlavnímu rozhod�ímu k p�erušení utkání, pokud dojde k závažnému 
porušení „Návšt�vního �ádu stadionu“ a po�adatelská služba zjevn� nezajistí jeho 
dodržování. Hlavn� se jedná o: 
      - používání zábavné techniky a dýmovnic, 
      - vhazování p�edm�t� na hrací plochu stadionu, 
      - neoprávn�ný vstup osoby na hrací plochu, 
      - vzájemné napadání osob mezi sebou, 
(rozhodnutí o p�erušení utkání je v souladu s pravidly fotbalu v kompetenci hlavního 
rozhod�ího) 
 
b.) hlavnímu rozhod�ímu dát podn�t k p�erušení utkání, požádá–li o to velitel 
policejního opat�ení v souvislosti s provád�ním policejního zákroku, 
 
c.) dát pokyn hlavnímu rozhod�ímu k pokra�ování v utkání až poté, co dojde 
k obnovení dodržování Návšt�vního �ádu a policejní velitel rozhodne o ukon�ení 
policejního zákroku, 
  
d.) spole�n� s policií se podílet na p�íprav� klidného pr�b�hu fotbalového utkání a na 
spole�ném vyhodnocení výsledk� celé sportovní akce, 
 
e.) neumožnit konání fotbalového utkání na stadionech, které nespl�ují požadavky na 
technické vybavení stadion�. 
 
2.) Další úkoly vyplývající z hlediska dodržování stavebního stavu bezpe�nosti 
stadionu: 
(hlavn� se jedná o nové nedokon�ené akce, jež postrádají základní doklady nezbytné  
k jejich provozování. O rozsahu povoleného užívání jednotlivých za�ízení by se m�l 
v budoucnu sepisovat protokol, který bude tvo�it nedílnou sou�ást „Certifikátu“ 
p�íslušného stadionu.) 
 
a.) nep�ipustit provozování t�ch za�ízení u nichž po�adatel utkání nem�že prokázat, že 
byly p�edm�tem �ádné „Certifikace stadionu“, (viz p�íslušný zápis z certifikace), 
 
b.) prov��it zda p�edepsané doklady jsou originály, �i ov��ené fotokopie. Pokud 
n�který doklad není tímto zp�sobem ov��em, nelze jej uznat jako plnohodnotný  
a delegát z toho musí vyvodit p�íslušné záv�ry sv��ené mu k tomuto ú�elu, 

            c.) prov��it, zda všechna deklarovaná „Organiza�ní opat�ení“ jsou zp�sobilá  
            vykonávat náhradní funkce za chyb�jící a nenapln�ná p�edepsaná vybavení, že jsou 
            umíst�na na ozna�eném míst� stadionu, v p�edepsaném rozsahu a požadované  
            kapacit�, 
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 d.) zkontrolovat, zda vybavení jednotlivých hlavních prostor� sportovn� technického    
zázemí (šatny pro hrá�e,rozhod�í, delegáta, ATD a ošet�ovna) je zabezpe�eno 
v plném rozsahu p�edepsaném Licen�ním manuálem. 

To platí i pro místnosti a provozy umíst�né v sektorech pro média (TV, píšící noviná�e, 
rozhlas i fotografy) a V.I.P., 

 
 
 
 
 
 
 
 


