DOPORUČENÍ KOMISE PRO STADIONY A HRACÍ PLOCHY

ROZMĚRY FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ
a BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
PROJEKT KSHP ve spolupráci s Pravidlovou komisí FAČR
pro neprofesionální soutěže
určeno SPORTOVNĚ TECHNICKÝM KOMISÍM (OFS, KFS a ŘK FAČR)

1. FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ – Komise pro Stadiony hrací plochy navrhuje zavést (dle
dohody se všemi příslušnými STK) minimální rozměry nově budovaných fotbalových
hřišť a bezpečných výběhových zón (od 1.7.2013) a též doporučené rozměry pro stávající
hřiště – dle výše soutěží a dle výše věkových kategorií.

DOPORUČENÍ minimálních rozměrů a výběhových zón dle KATEGORII
kategorie

rozměr

koeficient

(min.)

délka/šířka

soutěže
dospělých
(max.)

věkové kategorie
(max.)

výběhové zóny
(min.)
pomezní x branková

I.

45 m x 90 m

2,0

OFS

krajské soutěže U15

2 x 4 (3)

II.

52 m x 94 m

1,8

KFS

žákovská liga U15

2 x 4 (3)

krajské soutěže U17

III.

57 m x 97 m

1,7

DIVIZE

dorostenecká liga U17

3 (2) x 4

krajské soutěže U19

IV.

62 m x 100 m
68 m x 105 m

1,6

ČFL/MSFL
(doporučený)

dorostenecká liga U19

3x4
4 (3) x 5

V.

68 m x 105 m

1,5

I + II.LIGA

celostátní liga U19

4 (3) x 5

Stadiony 2012

juniorská liga

2. VÝBĚHOVÉ ZÓNY – z důvodu bezpečí hráčů, ale i asistentů rozhodčích KSHP žádá o
dodržování Pravidel fotbalu ohledně minimální vzdálenosti od brankových a pomezních
čar, jejíž výklad (Pravidlo 1 – Hrací plocha, čl.7) zní:
Kolem hrací plochy se zpravidla zřizuje pevné zábradlí nebo ohrazení, jehož umístění a tvar podléhá
schválení řídícího orgánu. Pro zajištění bezpečnosti hráčů se má umístit ve vzdálenosti nejméně 4 m
od brankových a 2 m od pomezních čar.

KSHP navrhuje od krajských soutěží (v určitých případech) mohou za brankami být jen 3 m,
ale u pomezních čar žádá dodržet 2 m (z důvodu bezpečnosti, ale také vzhledem k zápasům
„Malých forem“ (ml.žáci), kde může být tento rozměr při otočení hřiště – brankovou čarou).

3. FOTBALOVÁ BRANKA – a jejich znění novelizovaných Pravidel fotbalu (od 1.7.2011):
Branka musí být umístěna uprostřed každé brankové čáry.
Každou branku tvoří dvě svislé brankové tyče postavené ve stejné vzdálenosti od rohových praporků,
které jsou nahoře spojeny vodorovným břevnem (viz obr.). Brankové tyče a břevna musí být vyrobena
ze dřeva, kovu, nebo jiného povoleného (schváleného) materiálu. Musí mít průřez čtvercový,
obdélníkový, kruhový nebo eliptický a nesmí být pro hráče nebezpečné. Vzdálenost mezi brankovými
tyčemi (vnitřní) je 7,32 m (8 yardů), vzdálenost spodního okraje břevna od země je 2,44 m (8 stop).
Obě brankové tyče a břevno musí mít stejnou šířku a hloubku, ne větší než 12 cm (5 palců). Branková
čára musí být stejně široká jako brankové tyče a břevno.
Sítě jsou upevněny na brankových tyčích, na břevně a na zemi za brankou; přitom musí být vhodně
vypnuty tak, aby neomezovaly pohyb brankáře.
Brankové tyče a břevno musí být bílé.
Rozhodnutí FAČR (v Pravidlech fotbalu):
2.) Šířka a tloušťka brankových tyčí a břevna nesmí být menší než 10 cm a větší než 12 cm. Hrany
brankových tyčí a břevna musí být směrem do hrací plochy zaobleny.
5.) Sítě musí být vypnuty, aby umožňovaly volný pohyb brankáře. Jejich vypnutí nesmí být provedeno
dalšími konstrukčními prvky pevně spojených s tyčemi nebo břevnem branky. Upevnění sítí
k brankám (na zemi) nesmí ohrožovat bezpečnost hráčů.
10.) Brankové tyče a břevno musí být bílé, přičemž za bílou barvu se považuje i barva stříbřitá.

min. 2,5m

min. 1,5m

To znamená, že dle novelizovaných Pravidel fotbalu (od 1.7.2011) nesmí mít branky jiné
konstrukční prvky (rohové uchycení sítí, tzv.šibenice) a nesmí ohrožovat bezpečnost hráčů
(nebezpečné kovové háčky v dolní části brankové konstrukce – ležící část branky).
Dále KSHP doporučuje z důvodu bezpečnosti používat branky vyrobené pouze ze slitin
lehkých kovů, z Kompozitních materiálů, nebo ze speciálních plastových materiálů, která
splňují ČSN EN normu. Proto se doporučujeme z těchto důvodu, ale pochopitelně dle
finanční možnosti klubů v nejbližší době o výměnu starých železných branek za branky
z bezpečných materiálů, či alespoň odstranění nebezpečných háčků pro uchycení sítí (zadní
strana tyčí a břevna) a nahrazení hliníkovými profily s plastovými úchytky.
KSHP od 1.7.2013 NEDOPORUČUJE na nově postavených, či rekonstruovaných hracích
plochách instalovat ŽELEZNÉ FOTBALOVÉ BRANKY !!!
Minimální hloubku branek z důvodu bezpečnosti a z důvodu neomezování pohybu brankáře
KSHP doporučuje – 1,5 m a umístění sloupku pro vypnutí sítě minimálně 2,5 m od brankové
čáry (viz obr.).

4. PRAPORKY – výklad Pravidel fotbalu :
V každém rohu hrací plochy se umístí nejméně 1,50 m (5 stop) vysoká a nahoře zaoblená tyč, na níž
je upevněn praporek.
Stejná tyč s praporkem se může umístit na každé straně hrací plochy proti středové čáře ve
vzdálenosti nejméně 1 m od pomezní čáry.
Rohové a středové praporky musí být zhotoveny z látky výrazné barvy.

Komise pro Stadiony a hrací plochy NEDOPORUČUJE od 1.7.2013 na nově postavených,
či rekonstruovaných hracích plochách instalovat ROHOVÉ PRAPORKY (tyče) vyrobených ze dřeva,
či kovu!!!

Doporučujeme z důvodu bezpečnosti a pochopitelně dle finanční možnosti klubů v nejbližší
době o výměnu starých dřevěných rohových praporků za praporky bezpečné (kloubové
z plastu).
5. HRÁČSKÉ STŘÍDAČKY – k vybavení hřiště patří i kryté lavičky pro příslušníky
družstev (dále jen „lavičky“). Dle novelizovaných Pravidel fotbalu od 1.7.2011 platí ve
Všeobecném ustanovení, odstavec (9):
Lavičky musí být odděleny od hlediště, mají být umístěny poblíž středové čáry za pomezní čárou,
musí být zabezpečeny proti vhazování předmětů z hlediště a mají umožňovat sezení pro 13 osob
(pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže stanoveno jinak). Z hlediska bezpečnosti musí
splňovat kritéria stanovená Komisí pro stadiony a hrací plochy.

Lavičky musí být z bezpečnostních důvodů vzdálené od pomezní lajny (dle výše soutěží)
minimálně o 1 m více, než jsou určené výběhové zóny u pomezní čáry, tj. 3 m (5 m) na čelo
střídačky. Měly by být umístěny poblíž středové čáry (doporučuje se vzdálenost 5 m od
středové lajny na každou stranu, tj. 10 m od sebe).
6. ZÁBRADLÍ, či OHRAZENÍ – dle odstavce (7) Pravidel fotbalu:
Kolem hrací plochy se zpravidla zřizuje pevné zábradlí nebo ohrazení, jehož umístění a tvar podléhá
schválení řídícího orgánu. Pro zajištění bezpečnosti hráčů se má umístit ve vzdálenosti nejméně 4 m
od brankových a 2 m od pomezních čar.

(KSHP doplňuje) minimálních jako jsou určené výběhové zóny dle výše soutěží. Pokud řídící
orgán FAČR neurčí jinak (např. Projekt Stadiony 2012).
7. OPLOCENÍ – v případě instalace se vzdálenost od hrací plochy řídí stejnými pravidly
(rozměry) jako je tomu u zábradlí a ohrazení s rozdílem, že je určena minimální výška 180
cm. Oplocení se převážně instaluje do sektorů VD a VH.
8. ODCHOD ZE HŘIŠTĚ – je dle platných Pravidel fotbalu v odstavci (8):
Prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu, musí být oddělen od hlediště a
zabezpečen proti vniknutí diváků.

9. REKLAMY a jejich umístění – znění Pravidel fotbalu odstavec (13):
Na hrací plochu nebo její příslušenství se nesmějí umísťovat žádné reklamy nebo emblémy, je však
povoleno použití reklam přenosného charakteru (např. vlajky, umístěné před utkáním nebo o
poločasové přestávce na hrací plochu); tyto však musí být před nástupem družstev na hrací plochu
odstraněny.
Reklamy ležící mimo hrací plochu na zemi musí být umístěny nejméně 1 m od čar ohraničující hrací
plochu a nesmějí být nebezpečné pro zdraví hráčů.
Reklamy umístěné samostatně mimo hrací plochu kolmo k zemi nesmějí být vyšší než 90 cm, nesmí
být pevně spojeny se zemí, nesmí být umístěny na konstrukci ohrožující bezpečnost hráčů a musí být
umístěny nejméně 2m od pomezních čar. Za brankovou čárou musí být tyto reklamy umístěny
minimálně ve vzdálenosti 4 m.

KSHP doplňuje: REKLAMY ležící mimo hrací plochu na zemi jsou myšleny zejména ležící
3D reklamy, které jsou vyrobeny z „plachtoviny“, či z jiných bezpečných materiálů.
REKLAMY umístěné samostatně mimo hrací plochu kolmo k zemi musí být umístěny od
postranní čáry minimálně dle nařízených rozměrů „výběhových zón“ dle výše soutěží a
neměly by mít ostré hrany.
10. ČÁRY (LAJNOVÁNÍ) – od 1.7.2011 po dohodě s FIFA je povolena hra také na hřištích
s umělým povrchem, kde jsou vyznačeny jiné druhy čar pro jiné sporty (víceúčelová
hřiště), viz Pravidla fotbalu:
Na hracích plochách s umělým povrchem mohou být vyznačeny i jiné čáry, pokud budou jiné barvy a
pokud se nebudou plést s čarami vyznačujícími hrací plochu pro fotbal.

