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OKRESNÍ PØEBOR
Malín
Pabìnice

Svoboda, T. Kopp, Stoupa.

2
2

Nové Dvory
Malešov

Poloèas: 0:0. Pokutové kopy: 4:3.
Branky: 57. L. Kraus, 64. Novotný
- 89. M. Votava, 90. pok. kop
Veselý. Rozhodèí: Lubomír
Ledvina. ŽK: Málek, T. Vojtíšek,
Šarišský. Divákù: 40. Malín: J.
Pospíšil - M. Novotný (75. J.
Schwarz), Rezler, M. Vojtíšek,
Rathauz, L. Kraus, Richtár (69. J.
Husa), P. Štoèek, O. Vojtíšek (80.
Šarišský), Málek, T. Vojtíšek.
Pabìnice: Èernovský - Zeman,
Blažek, Sedláèek, Veselý, M.
Rùžièka, Sochr (69. Blahník), J.
Petrásek, L. Votava, M. Votava, D.
Mužátko.

Suchdol
Chotusice

Sedlec
Kaòk

Poloèas: 0:0. Branky: 57.
Valdman, 68. Marek. Rozhodèí:
Køivka - Ledvina, Kuèera. ŽK:
Janoušek, Jak. Rak. ÈK: 58.
Šilhán, 89. Jak. Rak. Divákù: 60.
N. Dvory: Štìpnièka - Bareš,
Dastych, M. Rejthárek (70. V.
Melša), Míèa, Maláèek, Valdman,
J. Rejthárek, Zelený, Marek (70.
Veselý), Pátek. Malešov: Šilhán Basl, Vokoun (60. Pudil), M.
Poklop, Koubek, Vlèek ml.,
Janoušek (75, Žídek), Jak. Rak,
Jak. Výborný, Èížek, Papoušek.

Sázava B
Vrdy

3
1

Poloèas: 1:1. Branky: 7. pok.
kop, 75. Langr, 90.+3 L. Laštovka 26. St. Balvín. Rozhodèí: Matìj
Blatný. ŽK: Zelený, Dolejš Hronek. Divákù: 60. Suchdol: T.
Èernohlávek - Volný, Langr,
Böhm, Pacák, Zelený, Dolejš,
Èižinský, Král, Novotný (67. L.
Laštovka), Vašíèek (84. Suntych).
Chotusice: Zeman - Pùža, Tuzar,
Všeteèka, J. Procházka, Hronek,
R. Goliáš (88. Brodský), Mar.
Hubáèek, St. Balvín (88. Mil.
Hubáèek), Žilka, Kuna (72.
Mathes).

4
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Poloèas: 3:0. Branky: 1., 18. Petr
Mrštík, 21. Brabec, 90. pok. kop
Gono - 79. Rùžièka. Rozhodèí:
Václav Pudil. ŽK: Kožnar, Kubec Vokoun, R. Matz, M. Klatka,
Zahajský. Divákù: 90. Sedlec:
Jón - Kožnar, Kubec, Koøínek, Jan
Vavøina (60. Culek), Volenec (65.
Hvìzda), Petr Mrštík (73. Koriák),
Brabec, Pav. Mrštík (55. Jan
Spáèil), Fitzbauer (46. D.
Košátko), Gono. Kaòk: Vokoun M. Horký, Koten (46. Zahajský), D.

2
0

Klatka, J. Horký, Èerný, Rùžièka,
R. Matz, P. Novotný, Vamberský,
M. Klatka.

Kutná Hora B
Hlízov

0
1

Poloèas: 0:1. Branky: 17.
Janovský. Rozhodèí: Luboš
Pluhaø. ŽK: Filipec, Vojáèek,
Franc - Linhart, M. Výborný.
Divákù: 100. K. Hora B: Jeøábek Kopecký, Vojáèek (39. Franc),
Filipec, Michálek - Secký, F.
Nedvìd, Piskaè, Turkovský (84.
Lebeda) - D. Gygal, Hulman.
Trenér Pavel Král. Hlízov: Míšek O. Tomíšek, P. Holík, Linhart, M.
Výborný - T. Šváb, Židík (33.
Kvíèala), P. Rùžièka, J. Špitálník
(84. Luk. Køelina) - Šmidrkal (68.

Hanuš), Janovský. Trenér David
Linhart.

Zbraslavice
U. Janovice B

3
3

Poloèas: 0:0. Pokutové kopy 5:6.
Branky: 65. Mièke, 76. J. Winkler,
88. M. Èernohlávek - 50. T.
Kulhánek, 74. Stoupa, 78. T.
Kopp. Rozhodèí: Tomáš Volenec.
ŽK: Vyhnánek. Divákù: 50.
Zbraslavice: Bøezina - J. Veselý,
M. Èernohlávek, Jandus (68.
Kordiak), D. Šindeláø, L. Winkler
(62. Byrwa), M. Veselý, B.
Pospíšil, Herèík, Mièke, J. Winkler.
U. Janovice B: Kmoch - Holeèek,
Èerník, Bureš, St. Hrbek (26. T.
Kulhánek), Vl. Svoboda (55. J.
Kopp), Veliký, Vyhnánek, M.

2
3

Poloèas: 2:1. Branky: 12.
Brunclík, 23. Marek Chrpa - 42.
Nesládek, 62. M. Tomíšek, 79.
vlastní (Schneider). Rozhodèí:
Špièák - Volenec, Babák. ŽK:
Rais, Stejskal, Skála, Švehla,
Rezek - Kapounek. ÈK: 75.
Rezek. Divákù: 40. Sázava B:
Štìpánek - Sedláèek, Rais,
Schneider, Brunclík, Marek Chrpa
(85. Švec), Stejskal (59. Rezek),
Skála, J. Prchal, Pešta, Švehla.
Vrdy: Dalešický - Kapounek, J.
Rùžièka (90. Petr), M. Tomíšek,
Chudomel, Bajo (39. M. Franc),
Šolta, Vidlák, Štìpánek, K. Truksa
(77. R. Truksa), Nesládek.
1. Hlízov
14 2 1 61:13 45
2. N. Dvory
8 7 2 41:17 35
3 Sedlec
9 4 4 43:20 34
4. Malešov
9 3 5 27:23 31
5. U. Janovice B 9 2 5 34:34 30
6. Vrdy
8 3 6 54:40 28
7. Malín
7 3 6 33:43 27
8. Zbraslavice 7 3 7 32:29 26
9. Pabìnice
6 110 34:56 19
10. K. Hora B
6 011 43:54 18
11. Sázava B
4 4 9 33:41 17
12. Chotusice
4 310 36:53 17
13. Suchdol
4 4 9 20:39 17
14. Kaòk
2 312 21:50 10

III. tøída
Církvice - Kluky 1:1 (0:0) - pok.
kopy 4:1, 44. Jungwirth - J.
Šrámek. Horky - Zbýšov 5:1
(2:1), 20. Cháma, 30., 88. Beneš,
54. Trekoval, 58. Wolter - 25.
Škodák. Štrampouch Miskovice 4:3 (0:1), 58. pok. kop
Pašiak, 63., 86. V. Müller, 89. Biroš
- 20., 51., 72. Štìpán. Kácov B Tupadly B 4:1 (1:0), 41. Cacák,
47. Albrecht, 51. Peroutka, 60.
Futera - 72. Šveøepa. Køesetice B. Podolí B 3:1 (2:0), 33. Ptáèník,
45., 89. pok. kop M. Kareš - 67.
Horký. Malín B - Pabìnice B 4:3
(2:2), 30. J. Schwarz, 41. Vrba, 49.
M. Šastný, 54. Trousil - 17. Sochr,
39. Kunášek, 48. M. Šrámek.
Sedlec B - È. Janovice 2:2 (1:2) -

STK

pok. kopy 1:3, 83. Jan Vavøina, 85.
Gono - 30. V. Menšík, 56. R.
Menšík.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.

È. Janovice 12
Kácov B
11
Církvice
10
Zbýšov
11
Køesetice
9
Tupadly B
7
B. Podolí B 8
Sedlec B
5
Miskovice 6
Štrampouch 6
Horky
6
Kluky
3
Malín B
4
Pabìnice B 3

2 3
2 4
3 4
1 5
3 5
3 7
1 8
5 7
3 8
2 9
110
5 9
310
212

56:30
54:36
38:22
48:33
52:34
40:29
49:47
42:46
44:48
44:48
40:51
20:46
31:62
25:51

39
35
35
35
33
25
25
23
22
21
20
16
16
12

IV. tøída
Skupina A
Hostovlice - Okøesaneè 2:3
(1:3), 34. Šastný, 63. Gruntman 7. Štrba, 18. Brynda, 38. M.
Kebza. Horní Buèice - Bratèice
1:1 (1:1) - pok. kopy 7:6, 41. Víšek
- 44. Kaòka. Záboøí n. L. - Vrdy B
3:2 (1:1), 19. Hollas, 68. Vorlíèek,
77. J. Král - 26. Bajo, 86. M.
Tomíšek. Vlkaneè - Tupadly C 9:3
(6:1), 9. Jeník, 17., 40. Klaus, 28.,
63. L. Špitálník, 35., 56. Burian,
44. M. Zikmunda, 47. Löwy - 23.,
65. Koudelka, 61. Smutný.
Horušice - Žleby 1:0 (0:0), 89. J.
Rolenec. Chotusice B - Potìhy
2:0 (1:0), 13. Dospìl, 75. Tuzar.
1. Vlkaneè
10 3 1 43:26 36
2. Horušice
8 4 2 29:17 28
3. Okøesaneè 8 1 5 49:39 26
4. Chotusice B 8 2 4 37:28 26
5. Záboøí n. L. 8 0 6 34:26 24
6. Bratèice
5 4 5 33:33 22
7. Vrdy B
7 0 7 43:36 21
8. Žleby
6 2 6 29:32 20
9. Hostovlice 5 1 8 37:30 17
10. Potìhy
4 1 9 23:42 14
11. H. Buèice
3 2 9 25:36 12
12. Tupadly C
2 012 23:60 6

Skupina B
N. Dvory B - Malešov B 2:2 (1:0) pok. kopy 4:3, 32., 37. Rathouz 58. Zajíc, 83. Mròák. Moèovice Kaòk B 9:1 (4:1), 1., 44., 77., 85.
Kòourek, 3., 33. Lank, 60., 65.
Šlejtr, 88. L. Müller - 35. Kopecký.
Sobìšín - Nepomìøice 2:2 (1:0) pok. kopy 3:5, 33., 65. Brambora 75. Kakos, 84. Duna. Zruè n. S. B
- Kaèina 7:1 (7:0), 14., 37., 42.
pok. kop Kováø, 24., 26. Zeman,
34., 40. Jelínek - 57. Sedláèek.
Køesetice B - Rataje n. S. 0:2
(0:0), 57. M. Novotný, 63. pok. kop
D. Marek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zruè n. S. B 10
Rataje n. S. 9
Køesetice B 7
Moèovice
8
Nepomìøice 6
Malešov B 6
È. Janovice B 5
N. Dvory B 4
Sobìšín
5
Kaòk B
2
Kaèina
1

0 2
1 3
2 4
0 5
2 5
2 4
1 6
3 6
1 7
110
111

57:18
52:22
36:29
43:33
45:49
30:26
23:31
36:45
26:27
24:64
22:50

30
28
24
23
22
20
17
17
16
9
4

DK
Rozhodnutí DK ze dne
12.dubna 2017

7 dnù ode dne oznámení nebo
doruèení rozhodnutí DK (§ 106)
odvolání k pøíslušnému odvolacímu

1 SU: Jan Goliáš (Chotusice),
Petr Dostál (Vlkaneè), Ivan Fencl
(Rataje n. S.)
Kompenzaèní poplatek
uhrazen, èinnost uvolnìna:
Pavel Mucha (Kaèina)
Pokuty: Josef Šanda (200,- Kè).

orgánu (dle § 104; 105; 107).

Proti rozhodnutí DK je možno podat do

fficial-board/257

Mgr. Rajm Ladislav (pøedseda),
Miroslav Bíla, J. Novotný, R. Bubák
(èlenové DK)
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/o

Zápis è. 17
1. Kontrola zápisu STK è. 16
2. Došlá pošta

s RMS, èl. 22, Poøádkové
pokuty, odst. s) pokutu 200,Kè
6. STK bere na vìdomí:
7. Protesty:

3. Schválení soutìží:
3.1. A1A OP 16. kolo bez
závad, A1A 1603 odložen na
19. 4. 2017 od 18:00 hod.
3.2. A2A III. tø. 16. kolo bez
závad
3.3. A3A IV. A 14. kolo bez
závad
3.4. A3B IV. B 14. kolo bez
závad
3.5. E1A St. žáci 12. kolo bez
závad, E1A 1201 odložen na
12. 4. 2017 od 18:00 hod.
3.6. F1A Ml. žáci,sk. A 14.
kolo bez závad
3.7. F1B Ml. žáci,sk. B 14.
kolo bez závad

8. Kontumace:

9. STK naøizuje oddílùm:
9.1. S platností od termínu
mistrovských utkání, poèínaje
8.4.2017, budou všechny
kluby ve všech soutìžích
pøedkládat pøed zaèátkem
utkání hlavnímu rozhodèímu
ke kontrole listinu hráèù dle
SØ §30
9.2. Vzhledem ke
stoupajícímu poètu vážných
zranìní a mimoøádných
událostí a následné
odpovìdnosti klubù a
statutárních zástupcù, budou,
s platností nejpozdìji od
4. Zmìny termínu utkání:
termínu mistrovských utkání
4.1. Žádosti o zmìny termínu
15. 4. 2017, všechny kluby ve
utkání musí být po vzájemné
všech soutìžích pøedkládat
dohodì vloženy do
pøed zaèátkem utkání
elektronického IS. Po
hlavnímu rozhodèímu ke
odsouhlasení STK bude
zmìna v IS provedena.
kontrole Lékaøské prohlídky
Poplatek dle RMS bude
dle SØ § 37
hrazen SF.
9.3. Všem klubùm STK
naøizuje dodržovat oznaèení
5. Pokuty:
èlenù realizaèního týmu dle
5.1. FK KAVALIER Sázava B RMS, èl. 2 a klubùm OP
STK ukládá, pro porušení SØ,
provádìt støídání hráèù za
§ 30, odst. 2 h), v souladu s
pomocí tabule na støídání dle
RMS, èl. 22, Poøádkové
RMS, èl. 4.
pokuty, odst.s) pokutu 200,9.4. Na všech stadionech
Kè
musí být vyvìšeny Návštìvní
5.2. TJ Sokol Malín B - STK
øády a v kabinì rozhodèích
ukládá, pro porušení SØ, §
Øád poøadatelské služby dle
30, odst. 2 h), v souladu s
SØ § 45 a RMS, èl. 4.Vzory
RMS, èl. 22, Poøádkové
tìchto øádù jsou k dispozici
pokuty, odst.s) pokutu 200,na požádání v sekretariátu
Kè
OFS KH a na úøední desce
5.3. Sportovní klub Kluky OFS KHora.
STK ukládá, pro porušení
STK bude v prùbìhu jarní
RMS èl. 4, odst. h), v souladu
èásti soutìží kontrolovat
s RMS, èl. 22, Poøádkové
plnìní tìchto pokynù. Pøi
pokuty, odst. s) pokutu 200,nedodržování
se oddíly
Kè
vystavují finanènímu postihu.
5.4. Sokol Potìhy - STK
ukládá, pro porušení RMS èl.
4, odst. h), v souladu s RMS, 10. Rùzné:
10.1. V rámci oslav 100 let od
èl. 22, Poøádkové pokuty,
založení klubu bude dne 13.
odst. s) pokutu 200,- Kè
5. 2017 od 14,00 hod.
5.5. SK Spartak Žleby - STK
sehráno pøátelské utkání SK
ukládá, pro porušení RMS èl.
Žleby stará garda proti
4, odst. h), v souladu s RMS,
internacionálùm ÈR. Všichni
èl. 22, Poøádkové pokuty,
jste srdeènì zváni.
odst. s) pokutu 200,- Kè
5.6. SK 1933 ÈUS N. Dvory STK ukládá, pro porušení
Vladimír Šturm
RMS èl. 4, odst. h), v souladu
pøedseda STK

DOROST
Štítary - Chotusice 1:1 (1:1) - pok.
kopy 4:5, 43. Miškovský - 38. Tuzar.
Køeèhoø - Ovèáry 15:0 (7:0), 2., 27.
43., 53., 63., 78., 86. Pánek, 5., 39., 70.
Korbeláø, 29. Mráèek, 42. Rak, 48.
Levèík, 67. Matìjka, 81. Hoffmann.
Krakovany - Tuchoraz 1:3 (0:1), 79.
Strejcius - 29. Novák, 84., 90.
Houžvièka. Suchdol - Radim 10:0
(4:0), 4., 30., 32. Novotný, 39., 86. D.
Laštovka, 53., 60. L. Laštovka, 70.
Zich, 73. Králík, 89. Dolejš. Vrdy Zásmuky 4:3 (2:2), 7., 33., 48. Petr, 82.
Pavlas - 19. Olah, 30. Hozman, 90.

FOTBALservis.cz mladší žáci

Žemba.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Køeèhoø
12 0 0 75:17 36
Suchdol
10 2 1 57:16 32
Tuchoraz
8 2 3 32:16 28
Vrdy
8 1 4 45:21 25
Chotusice
5 3 5 40:26 21
Štítary
5 3 5 50:32 19
Krakovany 5 0 7 46:24 15
Zásmuky
5 0 8 43:39 15
Cerhenice
4 1 7 32:63 13
Ovèáry
2 011 9:80 6
Radim
0 013 12:107 0

FOTBALservis.cz starší žáci
U. Janovice - Malín 5:1 (2:0), 28.
Pazdera, 26. Slavík, 45., 68. Èálek, 48.
Novotný - 67. Wasserbauer. Záboøí n.
L. - Chotusice 1:10 (1:7), 16. Jarý - 5.,
22., 26., 35., 70. Roubíèek, 24. Žilka,
31. Vais, 46. Novák, 63. Smejkalová.
Èáslav D - U. Janovice 8:1 (6:1), 16.,
27., 45. Havlík, 33. Fojtíková, 5., 58.
Kuèerová, 4., 10. Krulišová - 28.
Jirovský. Malín - N. Dvory 3:4 (2:3),

25., 35. Koten, 48. Wasserbauer - 7. Vil.
Vaøeèka, 13., 17. Rejthárek, 45. Vít
Vaøeèka.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chotusice
N. Dvory
U. Janovice
Malín
Èáslav D
Záboøí n. L.

9
8
6
6
5
0

4 0 44:7 31
1 4 49:25 25
3 4 46:23 21
0 7 33:36 18
2 6 41:26 17
0 13 12:108 0

ŽLEBY SLAVÍ 100 LET!
Klub SK Spartak Žleby letos slaví 100
let od založení v roce 1917. Pøi této
pøíležitosti dne 13. kvìtna ve 14 hodin
sehraje žlebská stará garda pøátelský
zápas s fotbalovými internacionály ÈR.
Obèerstvení zajištìno.
Také vychází kniha "100 let žlebské
kopané" od autorù Koèího, Štìpánka a
Baránka. Kniha obsahuje spoustu

obrázkù, unikátní historickou
støeleckou tabulku, rozhovory a
zajímavosti.
Videopreview knihy na
https://www.youtube.com/watch?v=
BMMYfXndvso
Knihu si mùžete objednat na
drahosh@centrum.cz. Více na
http://www.spartakzleby.cz

LÉKAØSKÁ PROHLÍDKA, vzor

Skupina A
Moèovice - Tupadly 0:2 (0:0), 36.
Medøický, 46. Stieber. Vrdy Malešov 6:4 (3:2), 9., 46.
Kapounek, 20., 30. Sucharda, 55.
Truksová, 58. Bily - 25., 29.
Škopek, 56. Zelinka, 60. Barenèík.
Èáslav E - Èáslav F (ve støedu 19.
dubna).
1. Èáslav E
12 0 0 130:16 36
2. Tupadly
9 0 3 51:28 27
3. Èáslav F
7 1 3 51:30 22
4. Vrdy
5 1 6 48:54 16
5. Církvice
3 1 7 22:41 10
6. Moèovice
2 1 9 13:78 7
7. Malešov
1 0 11 19:87 3
Skupina B
K. Hora A - Ledeè n. S. 2:6 (1:4),
28. Havránek, 59. pok. kop Dostál

- 10. J. Stehno, 17., 30. Holoubek,
19. M. Stehno, 54., 57. Smejkal.
Sázava - U. Janovice 5:0 (4:0), 3.
vlastní (Prokeš), 12. Švanda, 19.,
50. Tichý, 25. Fantys. Zbraslavice
- Zruè n. S. 0:3 (0:2), 4. Tùma, 11.,
45. Vaòkát. K. Hora B - Suchdol
(ètvrtek 20. dubna).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

K. Hora A
Ledeè n. S.
Suchdol
U. Janovice
Zruè n. S.
K. Hora B
Sázava
Zbraslavice

11
11
11
7
5
4
1
1

1 2
0 3
0 2
0 7
2 7
3 6
2 11
0 13

75:20
78:32
35:12
37:52
38:35
26:33
22:81
16:62

34
33
33
21
17
15
5
3

STAÒ SE ROZHODÈÍM!
Máte rádi fotbal? Jste dobøe
fyzicky pøipravení a psychicky
odolní? Dokážete se samostatnì
rozhodovat a jít s kùží na trh? A
sníte o tom, že se jednou podíváte
tøeba až do ligy nebo dokonce
evropských pohárù a budete mít
kariéru, kterou se mùže pochlubit
tøeba Pavel Královec? Právì vás
hledáme! Staòte se fotbalovým
rozhodèím a buïte souèástí velké
hry!
Fotbalová asociace Èeské
republiky (FAÈR) v dubnu startuje
plošnou náborovou kampaò
PÍSKEJ, MÁVEJ, ROZHODUJ!,
která má za cíl rozšíøit øady
èeských fotbalových rozhodèí.
„Jako asociace jsme velmi
úspìšní na poli získávání nových
hráèù, hráèek èi trenérù, ale stejnì
velmi dobøe vnímáme také

souèasnou varovnou situaci v
rozhodcovském stavu, který se
postupnì zužuje. V našem fotbale
na všech úrovních stále stoupá
poèet zápasù a je nutné, abychom
výhledovì mohli nabídnout také
adekvátní poèet kvalifikovaných
rozhodèích," uvedl Rudolf Øepka,
generální sekretáø FAÈR.
FAÈR pro zaèínající rozhodèí
chystá na území celé ÈR øadu
náborových akcí, tou první bude
26. dubna od 17:00 ve Slaném.
Zájemci z øad veøejnosti veškeré
informace o práci rozhodèího i
všech náborových akcích najdou
na webu www.fotbal.cz/rozhodci,
kde je pøipraven k vyplnìní také
jednoduchý elektronický formuláø.
Úsek rozhodèích je možné
kontaktovat také na emailu:
rozhodci-nabor@fotbal.cz.

NÁVŠTÌVNÍ ØÁD, vzor
§1
Obecná ustanovení
1. Tento Návštìvní øád je smìrnice
vyhlášená majitelem fotbalového
stadionu … (název klubu)….
oznaèovaného rovnìž názvem …
(název stadionu) .., kterým je akciová
spoleènost … (název klubu) … se sídlem
…… (adresa) ……., která urèuje
základní závazná pravidla chování všech
návštìvníkù … (název stadionu) ...
vstupujících do areálu … (název
stadionu) ….. a používající zaøízení …
(název stadionu) …….. .
2.
Úèelem návštìvního øádu je
zejména zajištìní ochrany bezpeènosti
zdraví a majetku na stadionu a rovnìž
zabezpeèení pokud možno ideálních
podmínek prùbìhu všech akcí, které se
budou na stadionu uskuteèòovat. Cílem
návštìvního øádu … (název stadionu)
……….. je též zajištìní pøíjemné
sportovní a spoleèenské atmosféry na
stadionu. Každý svým vstupem na
jakoukoliv akci poøádanou v …… (název
stadionu) ……… vyjadøuje svùj souhlas
být vázán podmínkami a obsahem
tohoto návštìvního øádu.

§2
…. (název stadionu) ….
1.
… (název stadionu) …. slouží
veøejnosti pøednostnì ke sledování
fotbalových utkání a o zpùsobu jejího
využití a použití rozhoduje výluènì její
majitel spoleènost … ( název klubu) ……
2. Veøejnost mùže do areálu … (název
stadionu) … vstupovat pouze se
souhlasem majitele tohoto fotbalového
stadionu, pouze v èase stanoveném
tímto návštìvním øádem nebo ve
výjimeèných pøípadech jiným
rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v
souladu s podmínkami stanovenými
tímto návštìvním øádem.
3. Tento návštìvní øád je závazný pro
všechny osoby, které budou … (název
stadionu) ….. využívat pro vlastní akce
na základì zvláštní smlouvy uzavøené
pro konkrétní úèel se spoleèností …
(název klubu) …… jakožto i pro hosty
tìchto osob.
4. Kromì majitele … (název stadionu) ..
je oprávnìna k dozoru nad dodržováním
a respektováním tohoto návštìvního
øádu též poøadatelská nebo
bezpeènostní služba, pøípadnì v rámci
své zákonné pravomoci též Policie ÈR.

§3
Pobyt v ......... (název
stadionu)…….
1. V ……(název stadionu)….. mohou
pobývat pouze osoby, které s sebou mají
platnou vstupenku nebo jiný opravòující
prùkaz, èi osoby, které své oprávnìní k
pobytu mohou prokázat jiným
zpùsobem. Každá osoba uvnitø …(název
stadionu)… má povinnost na žádost
poøadatelské nebo bezpeènostní služby,
jakož i policie prokázat své oprávnìní k
pobytu platnou vstupenkou nebo
opravòujícím prùkazem. Každý, kdo
nebude schopen prokázat své oprávnìní
k pobytu, bude z …(název stadionu)….
vyveden. Pøi opuštìní …(název
stadionu)…….. ztrácí vstupenka svou
platnost; toto platí i pro držitele
permanentní vstupenky ohlednì
oprávnìní vstupu na konkrétní hrací den.
2.
…(název stadionu)……… je
zpøístupnìna pro veøejnost vždy
nejménì jednu hodinu pøed zahájením
akce do uplynutí jedné hodiny následující
po ukonèení akce, není-li stanoveno
majitelem …(název stadionu)…. z
organizaèních dùvodù jinak.
3.
Návštìvníci jsou povinni obsadit
pouze místo uvedené na vstupence pro
danou akci. Fanoušci a pøíznivci
hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se

pouze v sektoru urèeném majiteli
…(název stadionu).. …… pro pøíznivce
hostujícího týmu a jsou povinni
respektovat organizaèní pokyny
poøadatelské nebo bezpeènostní služby,
pøípadnì pøíslušníkù Policie ÈR.
4.
Z bezpeènostních dùvodù a k
odvrácení nebezpeèí jsou návštìvníci
povinni na pokyn poøadatelské a
bezpeènostní služby jakož i policie
zaujmout jiná místa než uvedená na
vstupence, a to pøípadnì i v jiném
sektoru. Stejnì platí i pro návštìvníky,
kteøí pøijdou po zahájení dané akce.
5. Osoby, které jsou zjevnì pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek,
stejnì tak jako osoby, které ohrožují
bezpeènost osob a majetku
nacházejících se v …(název
stadionu)…., ztrácejí oprávnìní k pobytu
a mohou být poøadatelskou nebo
bezpeènostní službou, pøípadnì též
pøíslušníky Policie ÈR kdykoliv vyvedeni
z prostoru areálu.

2. Návštìvníci jsou povinni dodržovat
naøízení a pokyny poøádkové nebo
bezpeènostní služby jakož i policie,
hasièù, záchranné služby a hlasatele.
3.
Návštìvníci ……(název
stadionu)……… jsou povinni pøi svém
pobytu na stadionu respektovat obecnì
závazná pravidla slušného chování a
dobrých mravù, tj. pøedevším slušnost a
ohleduplnost, a jsou povinni zdržet
jakýchkoli projevù mezilidské, rasové,
náboženské nebo politické
nesnášenlivosti. V pøípadì porušení
nebo nerespektování tohoto ustanovení,
mùže být návštìvník dopouštìjící se
zjevnì zakázaného jednání, z prostoru
…(název stadionu)…… bez
pøedchozího napomenutí okamžitì
vyveden.
4.
Všechny vchody a východy stejnì
jako únikové cesty je povinnost udržovat
volné.

§4
Vstupní kontrola

1. Návštìvníkùm stadionu je zakázáno
vnášet do prostoru …(název
stadionu)….. zejména následující
pøedmìty nebo jiné pøedmìty obdobné
povahy èi úèelu :
a)
rasistický, hanlivý, vulgární nebo
dobrým mravùm odporující
propagandistický materiál,
b)
zbranì jakéhokoli druhu, jakož i
všechny pøedmìty, které jsou použitelné
jako sekací, úderové èi bodací zbranì,
c)
spreje, leptavé, hoølavé a barvící
látky nebo jiné nádoby s látkami
ovlivòující zdraví,
d)
láhve, poháry/kalichy, džbány,
plechovky/konzervy nebo jiné pøedmìty,
které sestávají z lámavého, tøíštivého
nebo výjimeènì tvrdého materiálu,
e)
neskládané pøedmìty jako žebøík,
stolièka, židle, krabice èi kufr,
f)
ohòostroj/rachejtle, svìtlice,
dýmovnice a ostatní pyrotechnické
pøedmìty vèetnì odpovídajících
odpalovacích zaøízení,
g) tyèe pro vlajky èi transparenty,
h)
mechanicky pohánìné nástroje
zpùsobující hluk,
i)
alkoholické nápoje a drogy
jakéhokoli druhu,
j) zvíøata
k) laser ukazovátko,
l) kufry, velké tašky, batohy nebo
m) fotoaparáty, videokamery a ostatní
pøístroje pro úèely profesionálního
zaznamenání zvuku èi obrazu s výjimkou
výslovnì udìleného souhlasu majitele
……(název stadionu)…….. .
2. Dále je návštìvníkùm zakázáno :
a)
vyslovovat, rozlišovat èi veøejnì
projevovat rasistické, hanlivé, vulgární
nebo dobrým mravùm odporující slogany
èi zobrazení,
b) lézt èi pøelézat pro obecné užívání
nepøedpokládané stavby a zaøízení,
zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací
plochy, zábrany, osvìtlovací zaøízení,
stojany pro kamery, stromy, sloupy
jakéhokoli druhu a støechy,
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro
návštìvníky povoleny (napø. hrací
plocha, vnitøní prostory, místnosti
funkcionáøù),
d) házet pøedmìty èi tekutiny jakéhokoli
druhu na hrací plochu èi do prostor pro
návštìvníky,
e) zakládat oheò, zapalovat nebo
odstøelovat ohòostroj èi svìtlice,
f) nièit zaøízení a vybavení ……….. .
g) bez povolení prodávat vstupenky a
jakékoliv zboží propagující znaèku
…(název klubu)….. nebo …(název
stadionu) ….,
h) popisovat, polepovat nebo

1.
Každý návštìvník je pøi vstupu do
…(název stadionu)….. povinen bez
vyžádání ukázat a na požádání vydat ke
kontrole poøadatelské nebo
bezpeènostní službì svou vstupenku
nebo jiný opravòující prùkaz.
2.
Poøadatelská nebo bezpeènostní
služba jakož i policie jsou oprávnìni
prohlédnou - a to i pøi použití technických
prostøedkù - osoby, které z dùvodu
podezøení pøedchozí konzumace
alkoholu nebo jiných návykových látek,
nebo z dùvodu vnášení zbraní, nebo
jiných nebezpeèných pøedmìtù èi vìcí
nebo látek zpùsobujících nebezpeèí
vzniku ohnì, mohou pøedstavovat
bezpeènostní riziko pro danou akci.
Prohlídka se vztahuje i na vnášená
zavazadla a umožòuje kontrolu
jednotlivých vnášených pøedmìtù.
3.
Do prostoru areálu …(název
stadionu)… je zakázáno vnášet
pøedmìty, kterými by mohla být jakkoliv
ohrožena bezpeènost a odpovídající
zázemí osob a majetku pobývajících v
areálu …(název stadionu)… . O zákazu
vnášet takové pøedmìty do …(název
stadionu)….. je z povìøení majitele
stadionu oprávnìna rozhodovat
poøadatelská nebo bezpeènostní služba,
pøípadnì v jednotlivých a výjimeèných
pøípadech majitel.
4. Osobám, které nemohou prokázat
své oprávnìní k návštìvì, resp. vstupu
do …(název stadionu)….., nebo
osobám, které pøedstavují bezpeènostní
riziko ve smyslu tohoto návštìvního øádu,
nebude umožnìn vstup do ……(název
stadionu)……. . To samé platí i pro osoby,
kterým byl v Èeské republice zakázán
vstup na poøádanou akci z dùvodu jejich
závadného chování na obdobných
akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok
na vrácení vstupného.
5.
Poøadatel má právo požadovat po
divákovi, aby se pøi vstupu na stadion
legitimoval a údaje takto zjištìné
systematicky využíval v pøípadech
porušení návštìvního øádu.

§5
Chování ……… (název
stadionu) ….
1.
Každý návštìvník …(název
stadionu) .. je povinen chovat se v
prostoru areálu fotbalového stadionu tak,
aby svým jednáním neohrožoval
bezpeènost jiných osob a jejich majetku
stejnì tak jako zaøízení …(název
stadionu)….. a dále svým chováním
neomezoval èi neobtìžoval jiné osoby
nad míru odpovídající z okolností
vyplývajících z prùbìhu akce, která v
…(název stadionu)….. právì probíhá.

§6
Zákazy

pomalovávat stavby, vybavení nebo
cesty,
i)
konat svoji tìlesnou potøebu mimo
toalety nebo zneèišovat …… (název
stadion) --- jinou cestou, zejména
odhazováním vìcí nebo
j)
jezdit po cestách a plochách bez
speciálního povolení,
k)
jakýmkoliv zpùsobem poøizovat
prostøednictvím moderních technologií
zvukové èi obrazové záznamy jak v
prostoru …. (název stadionu) …, tak z
prùbìhu akce,
l)
pøekrývat transparenty, vlajkami
nebo jiným zpùsobem reklamní panely
umístìné na stadionu.
3.
Majitel …. (název stadionu)….. je
oprávnìn požadovat po každém, kdo
poruší výše uvedené zákazy a omezení
náhradu škody, která byla v dùsledku
zakázaného jednání zpùsobena, vydání
vìci, kterou byla zpùsobená škoda
zpùsobena nebo závadný stav vyvolán a
dále též úhradu pokuty v minimální výši
1.000,- Kè, v maximální výši 50.000,- Kè,
dle závažnosti porušení stanovených
povinností a v této souvislosti
zpùsobených škodních následkù. Majitel
……(název stadionu) …… je rovnìž
oprávnìn každému, kdo poruší principy
tohoto návštìvního øádu, nebo výše
stanovené zákazy èi omezení, zakázat
na dobu urèitou nebo dle závažnosti
provinìní též na dobu neurèitou vstup do
….. (název stadionu) …. .

§7
Prodej a reklama
Podnikatelská èinnost, rozdávání nebo
prodávání novin, èasopisù, tiskovin,
reklamních prospektù jakož i skladování
pøedmìtù uvnitø ….. (název stadionu) ….
je povoleno jen s výslovným písemným
souhlasem …. (název klubu) …. .

§8
Práva poøadatele / Dohled
Právo k výkonu funkce poøadatele má
zplnomocnìný zástupce …. (název
klubu) ….. a pøi akcích také poøadatelská
a bezpeènostní služba jakož i policie.

§9
Odpovìdnost za škody
1. Vstup a užívání …. (název stadionu)
…. uskuteèòuje každý návštìvník na
vlastní nebezpeèí. …. (název klubu) …
odpovídá jen za poškození zdraví a
vìcné poškození zpùsobené úmyslným
nebo hrubì nedbalým chováním jejich
zamìstnancù nebo osob v obdobném
pomìru závislé èinnosti.
2.
Úrazy a škody je povinnost
neprodlenì nahlásit …. (název klubu) ….
.

§ 10
Jednání proti pøedpisùm
1.
Osoby, které poruší ustanovení
Návštìvního øádu, mohou být bez
náhrady vyvedeni z … (název stadionu)
…. a postihnuti zákazem vstupu do …..
(název stadionu) … . To samé platí pro
osoby, které jsou zjevnì pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek.
Vznikne-li podezøení trestného jednání
nebo jiného pøestupku, mùže být uèinìno
trestní oznámení.
2. Opatøení podle odstavce 1 vyluèují
nároky (napø. vrácení vstupného) proti
…. (název klubu) … nebo poøadateli
dané akce.
3.
Práva poøadatele zùstávají
nedotèena.

§ 11
Úèinnost
Tento Návštìvní øád ..... (název stadionu)
…. je úèinný od soutìžního roèníku
2016/17.

ORGANIZAÈNÍ ØÁD POØADATELSKÉ SLUŽBY, vzor
Èlánek 1
Základní povinnosti
organizátora utkání
a)
Poøadatelský klub je
povinen pøi utkání a v souvislosti s
ním zajistit bezpeènost hráèù,
rozhodèích, delegovaných
orgánù, jakož i poøádek v prostoru
stadiónu.
b)
Pokud je bezpeènost
osob nebo majetku ve sportovním
zaøízení ohrožena závažným
zpùsobem a pøes veškerá
opatøení uèinìná poøadatelem
nedojde k obnovení pokojného
stavu, je poøadatel povinen
pøerušit nebo ukonèit probíhající
sportovní podnik a bez
zbyteèného odkladu požádat o
spolupráci Policii ÈR.
c)
Kontaktní telefonní
èísla:
P o l i c i e
È R
158
Mìstská policie:
156
Zdravotní služba: 155
Hasièský sbor:
150
Èlánek 2
Technické povinnosti
organizátora utkání
Organizátor utkání je povinen:
pøipravit vybavení k utkání a
vyznaèit hrací plochu dle Pravidel
fotbalu;
poskytnout za úèelem vyplnìní
zápisu o utkání nejpozdìji 60
minut pøed plánovaným zaèátkem
soutìžního utkání výpoèetní
techniku s pøipojením k internetu
v kabinì rozhodèích, nestanoví-li
rozpis soutìží lhùtu delší;
mít k dispozici formuláø zápisu o
utkání, píšalku, èervenou a
žlutou kartu, hodinky, minci na
losování a praporky pro asistenty
rozhodèího;
zajistit pro soupeøe a rozhodèí
nejpozdìji 60 minut pøed
plánovaným zaèátkem
soutìžního utkání èisté,
dostateènì velké, uzamykatelné,
v chladných dnech vytápìné
šatny, které jsou vybaveny
vìšáky a umožnit jim øádnì se
umýt;
vyhradit pro delegáta utkání,
pøípadnì další delegované osoby
místo, z nìhož budou mít dobrý
rozhled na hrací plochu a celý
prostor høištì;
zajistit zdravotní službu s
potøebným vybavením pro první
pomoc. Za poskytnutí první
pomoci v dobì utkání odpovídá
osoba, jejíž jméno, pøíjmení a ID
se uvádí v zápisu o utkání.
Zdravotní služba je povinna
poskytnout první pomoc jak
divákùm, tak pøíslušníkùm obou
družstev, nemají-li vlastního
lékaøe èi zdravotníka;

poskytnout vhodné prostory pro
výkon antidopingové kontroly;
informovat prostøednictvím
rozhlasu o èinnostech obou
klubù;
prostøednictvím rozhlasu vyzývat
k poøádku a klidu v hledišti;
poskytnout vhodné obèerstvení
delegovaným osobám v poloèase
utkání;
zajistit pøítomnost èlena
poøadatelské služby pøed kabinou
rozhodèích;
poskytnout místo k parkování
dopravních prostøedkù
delegovaných osob;
zajistit bezpeèné uložení
osobních vìcí pøíslušníkù
družstev a delegovaných osob v
šatnách a v pøípadì žádosti
zabezpeèit úschovu penìz a
cenností pøíslušníkù družstev a
delegovaných osob;
umožnit poøízení audio – video
záznamu nebo obdobného
záznamu utkání øídicímu orgánu
soutìže a hostujícímu družstvu
pro vlastní nekomerèní úèely;
zajistit vèasné otevøení pokladen
podle povahy utkání;
zajistit oznaèení cen vstupenek
na viditelném místì;
zajistit osobám s øádnì
zakoupenou vstupenkou nebo
prùkazem opravòujícím ke vstupu
vstup do prostorù stadionu a
hledištì;
zajistit instalaci a øádný chod
turniketù, pokud tak stanoví
rozpis soutìží;
zabezpeèit øádný technický stav
umìlého osvìtlení, vèetnì
provozu náhradních osvìtlení a
zdrojù elektrické energie pøi
dodržení všech provozních
pøedpisù; za osobu zajišující
obsluhu a opravu v dobì utkání
odpovídá hlavní poøadatel;
zajistit vhodné osoby pro výkon
funkce rozhodèích v pøípadì, že
rozhodèí nejsou delegováni nebo
pokud se nedostaví;
zajistit poøadatelskou službu v
potøebném poètu a kvalitì podle
kategorií utkání èi rozpisu
soutìží, a to tak, aby
poøadatelská služba vykonávala
své povinnosti od okamžiku
poèátku soustøeïování divákù až
do doby jejich odchodu ze
stadionu;
zpracovat a øídicímu orgánu
soutìže pøedložit øád
poøadatelské služby, pøípadnì
plnit další povinnosti, pokud to
vyplývá z rozpisu soutìží.
Èlánek 3
Poøádkové povinnosti
organizátora utkání
Organizátor utkání je povinen:
neumožnit pøístup do prostoru

stadionu osobám podnapilým,
ozbrojeným èi osobám
vnášejícím pøedmìty, kterými by
mohly ohrozit život nebo zdraví
ostatních úèastníkù utkání;
zabezpeèit zákaz vstupu do
ohranièeného prostoru høištì (u
neohranièených høiš se za
prostor høištì považuje
vzdálenost dvou metrù od
pomezních èar a ètyø metrù od
brankových èar) všem osobám
vyjma:
i. rozhodèích a pøíslušníkù
družstva;
ii. èlenù poøadatelské služby;
iii. pøíslušníkù policie èi
poøádkových služeb;
iv. podavaèù míèù, resp. dalších
osob oprávnìných ke vstupu na
základì øádu poøadatelské služby
èi jiných pøedpisù;
v. fotoreportérù, rozhlasových,
televizních a filmových
pracovníkù na základì povolení
organizátora utkání.
umožnit vstup na hrací plochu v
prùbìhu utkání jen hráèùm a
rozhodèím; další osoby mohou
vstoupit na hrací plochu jen se
souhlasem rozhodèího.
Organizátor utkání odpovídá za
to, že na høištì nebudou
vhazovány žádné pøedmìty a že
v hledišti nebude docházet k
výtržnostem, rvaèkám èi k
verbálním projevùm hanobícím
pøíslušnost k rase, národu, etniku
èi k jiným projevùm porušování
obèanského soužití.
Èlánek 4
Poøadatelská služba
Poøadatelská služba je složena z
fyzických osob starších 18 let,
které jsou pouèeny o svých
právech a povinnostech hlavním
poøadatelem.
Poøadatelská služba je zpravidla
tvoøena:
hlavním poøadatelem;
zástupcem hlavního poøadatele;
poøadateli;
pokladníky;
zdravotní službou (lékaøem èi
zdravotníkem);
hlasatelem;
obsluhou umìlého osvìtlení;
videotechnikem;
bezpeènostním manažerem.
Minimální poèet èlenù
poøadatelské služby stanoví pro
jednotlivé soutìže pøíslušný øídící
orgán soutìže v rozpisu soutìží.
Èlenové poøadatelské služby jsou
povinni být oznaèeni výrazným a
nezamìnitelným zpùsobem.
Hlavní poøadatel
Hlavním poøadatelem je fyzická
osoba, èlen FAÈR, která je spolu
s organizátorem utkání

odpovìdná za splnìní
technických a poøádkových
povinnosti organizátora utkání.
Hlavní poøadatel je povinen být
oznaèen nápisem „Hlavní
poøadatel“, kdy takové oznaèení
musí být výraznì odlišné od
oznaèení ostatních poøadatelù.
Je zakázáno, aby hlavní
poøadatel vykonával souèasnì
funkci rozhodèího utkání,
delegáta utkání nebo pøíslušníka
družstva.
Èlánek 5
Odpovìdnost
a) Za nesplnìní nebo porušení
povinností poøadatelské služby
odpovídá organizátor utkání a
hlavní poøadatel.
b) Za nesplnìní nebo porušení
povinností uvedených v èl. 3
(poøádkové povinnosti
organizátora utkání) odpovídá
organizátor utkání a hlavní
poøadatel podle míry svého
zavinìní. Sankce stanoví v
disciplinárním øízení pøíslušná
disciplinární komise.
c) Pokud jednotliví poøadatelé
nesplní nebo poruší své
povinnosti, nejsou individuálnì
disciplinárnì odpovìdní.
Odpovídá za to organizátor
utkání, pøípadnì hlavní poøadatel.
d) Proti úèastníkùm utkání, kteøí
naruší veøejný poøádek, a bude
zjištìna jejich totožnost, musí být
zavedeno disciplinární,
pøestupkové nebo trestní øízení
podle charakteru a závažnosti
narušení a právního postavení
narušitele.
e) Pokud se podaøí zjistit
totožnost osob, které se dopustily
porušování obèanského soužití
nebo neoprávnìnì vnikly do
høištì èi na hrací plochu, bude to
mít jako polehèující okolnost vliv
na posuzování disciplinárního
provinìní klubu.
Èlánek 6
Závìreèná ustanovení
Organizaèní øád poøadatelské
služby musí být k dispozici v
kabinì rozhodèích pøi každém
utkání.
Jeho dodržování mají právo
kontrolovat rozhodèí, delegát
svazu, pøípadnì dohlížecí orgán.
Tento organizaèní øád nabývá
úèinnosti dne: 1. 1. 2017
Razítko poøadatelského klubu:

Podpisy odpovìdných osob:

