
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU

KONTROLA HŘIŠŤ 2008 - REKAPITULACE
Hřiště

požadované 
parametry přehled zjištěných závad

termín 
odstranění poznámka odstraněno

udělena 
licence

zasláno 
potvrzení

1. Brno B

- Obnovit vodorovného značení
- Obnovit nátěr branek dle specifikace (konstrukce červená, vnitřní tyče bílé)
- Osadit Mirelonem všechny sloupky uchycení sítí, tedy i vzpěry na bocích – ve výši 2m nad 
hranu mantinelu
- Vyznačit na sítích viditelně 2m linii nad hranou mantinelu

31.8.2008

2. České Budějovice - Pedagog B
- Nátěr branek neodpovídá specifikaci (vnitřní tyče mají být bílé – aktuálně jsou červené). 
Vzhledem k zachovalému nátěru branek doporučujeme uvést do správné podoby až pro 
sezónu 2009-2010.

31.8.2009 závada nemá vliv na udělení licence B

3. Dobřany A2 - Doplnit šatny o lavice
- Hřiště nedisponuje 2 dvířky na střídačky nutnými pro Extraligu hokejbalu! 

31.8.2008 13.8.2008: zaslána žádost o výjimku na 
2 dvířka do 31.10.08

4. Heřmanův Městec B

- Omýt mantinely - vyčist
- Upravit lavičku na střídačce hostí – doplnit po celé délce střídačky
- Obnovit nátěr branek
- Nutné řešení vstupních schodů do areálu – za vlhka silně nebezpečné!

31.8.2008

5. Hodonín A2

- Hřiště nedisponuje plastovými mantinely a 2 dvířky předepsanými pro Extraligu hokejbalu! 
- Osvětlení hřiště dle naměřených hodnot nemá ve všech místech předepsanou výši 400lx 
nutnou pro utkání Extraligy hokejbalu.
- Střídačky nejsou osazeny stříškou, která by zamezila přístup diváků k hráčům či vhození 
předmětu na střídačku
- Obnovit vodorovné značení a zamezit viditelnosti původního značení před rozšířením hřiště
- Obnovit nátěr konstrukcí v areálu hřiště
- Hřiště nedisponuje bílými sítěmi předepsanými pro Extraligu hokejbalu
- Branky nebyly v době kontroly k dispozici z důvodu zakoupení nových – nutno osadit polstry 
a nátěr provést dle specifikace

12.9.2008

6. Hradec Králové A2

- Hřiště nedisponuje 2 dvířky předepsanými pro Extraligu hokejbalu! 
- Osvětlení hřiště dle naměřených hodnot nemá ve všech místech předepsanou výši 400lx 
nutnou pro utkání Extraligy hokejbalu.
- Hřiště nedisponuje bílými sítěmi předepsanými pro Extraligu hokejbalu
- Obnovit vodorovné značení
- Opravit prasklou tyč držení sítě v rohu na straně branky domácích
- Obnovit nátěr branek dle specifikace

31.8.2008

7. Jihlava B
- Obnovit vodorovného značení
- Spravit záda střídačky hostí – prasklý plastový díl
- Obnovit nátěr branek dle specifikace (konstrukce červená, vnitřní tyče bílé)

31.8.2008

8. Jindřichův Hradec B

- Obnova nátěru branek
- Obnovení vodorovného značení
- Opravit osazení sloupků Mirelonem do výše 1m od hrany mantinelu – trvalé připevnění
- Doplnění šatny hostů o lavice a věšáky
- Výměna poškozených madel
- Osazení sítí do vnitřní strany hřiště a jejich vypnutí

31.8.2008

9. Karviná B

- Obnovit vodorovné a svislé značení
- Obnovit nátěr branek
- V době kontroly byla prováděna rekonstrukce střídaček a trestné lavice – nutné zaslat 
fotodokumentaci včetně rozměrů po jejím dokončení

31.8.2008

10. Kladno ZS A2 - Hřiště nedisponuje bílými sítěmi předepsanými pro Extraligu hokejbalu! 31.8.2008
21.8.2008: žádost o výjimku z důvodů
přestavby hokejbalové arény Kladno v 

sezóně 2008 - 2009.



11. Letohrad A2 - BEZ ZÁVAD! A2

12. Litoměřice B

- Obnova svislého značení v místech poškození
- Odstranit prahy u střídaček a trestné lavice
- U střídačky hostů odstranit podpůrný sloup
- Časomíra není z pohledu střídaček a TL vidět! Přesunutí časomíry do míst s viditelností z 
těchto míst nebo umístění elektronického info-panelu na střídačku hostí, aby byly všechny 
údaje hostujícímu týmu k dispozici.

31.8.2008

13. Mladá Boleslav B

- Obnova nátěru mantinelů tak, aby bylo odstraněn současný stav oprýskání barvy z roku 2007
- Vyspravit potrhané sítě za brankami a provést jejich vypnutí
- Pás ve výši 2m má nedostatečnou viditelnost – umístit širší pásku – minimálně o velikosti 1 
oka sítě
- Hřiště nedisponuje šatnami v dosahu určeném standardem pro Extraligu mládeže! Šatny jsou 
vzdáleny v přízemí budovy mimo areál přes rušnou silnici – v nejbližší době bude zahájena 
výstavba šaten přímo v areálu hřiště.

31.8.2008

14. Most A1

- Obnova vodorovného značení
- Hřiště nedisponuje plastovými mantinely a 2 dvířky nutnými pro Extraligu hokejbalu! Na 
základě předem zaslané žádosti o výjimku se předpokládá splnění uvedených prací v její 
žádosti – tj. obnova nátěru mantinelů a madel včetně obroušení ostrých hran madel v 
poškozených částech

31.8.2008
7.8.2008: zaslána žádost o výjimku na 

2 dvířka a plastové mantinely pro 
sezónu 2008-2009

15. Nové Strašecí B
- Obnovit vodorovného značení
- Vyměnit prasklé madlo u trestné lavice
- Doplnit vyznačovací pásku za brankou domácích ve výši 2m nad hranu mantinelu

31.8.2008

16. Opava A2

- Hřiště nedisponuje 2 dvířky předepsanými pro Extraligu hokejbalu! 
- Osvětlení hřiště dle naměřených hodnot nemá ve všech místech předepsanou výši 400lx 
nutnou pro utkání Extraligy hokejbalu.
- Hřiště nedisponuje bílými sítěmi předepsanými pro Extraligu hokejbalu
- Obnovit vodorovné a svislé značení
- Opravit prasklá záda u střídačky domácích
- Vyměnit prasklé dílce mantinelů

31.8.2008

17. Ostrava B

- Obnovit vodorovné značení
- Obnovit nátěr branek – červená konstrukce
- Doplnit sloupky sítí o Mirelon do výše 1m v místech poškození
- Vyměnit prasklé madlo za brankou domácích a na střídačce domácích

31.8.2008

18. Pardubice - Polabiny B
- Obnovit vodorovné značení
- Doplnit podlahu do střídaček a trestné lavice
- Doplnit polstr střední tyče u branek místo dosavadního Mirelonu

31.8.2008

19. Pardubice - Svítkov B
- Dokončení výstavby zázemí - šaten a sociální zařízení – po dobu rekonstrukce bude probíhat 
provizorní provoz. Při pořadatelství domácích utkání je oddíl povinen zajistit vytápěnou šatnu a 
sprchy v areálu.

30.11.2008

20. Plzeň - Lochotín A1
V době kontroly (12.8.2008) nebyla hala dosud připravena na udělení licence. 
Proběhlo základní měření rozměrů hřiště a prohlídka připravovaného zázemí haly. 
Před startem soutěže je nutná prohlídka dokončené haly.

12.9.2008

21. Praha - Čimice B

- Obnova vodorovného značení
- Změnit body pro vhazování ve středním pásmu na správné značení
- Dvířka pro časoměřiče – při kontrole chyběla západka pro vyrovnání vyosení mantinelu
- Vyspravit potrhané sítě za brankami
- Obnova bílého nátěru mantinelu v místech poškození a u nových desek
- Obnova nátěru branek – červená konstrukce (tyčky, břevno)

31.8.2008



22. Praha - Palmovka A2,B

PALMOVKA 1 - ASFALT:
- Chybí tribuna s kapacitou pro 100 diváků!
- Plošina pro kameru je umístěna na vedlejším hřišti – přesun na hřiště 1!
- Doplnění šatny hostů o lavice a věšáky (pro extraligu k dispozici 2 šatny v hlavní budově)
- V šatně rozhodčích umístit noý sprchový kout a místnost vymalovat
- Branky nebyly v době kontroly osazeny sítěmi a polstry (byly však předloženy k náhledu)
 
PALMOVKA 2 - LOBA:
- Výměna prasklých desek mantinelu za brankou hostí (2x)
- Vyspravení potrhaných sítí
- Dvířka u střídaček vyoseny o cca 5cm (závada již z roku 2007!)
- Branky nebyly v době kontroly osazeny sítěmi a polstry (byly však předloženy k náhledu)

31.8.2008

23. Přelouč B
- Obnovit vodorovné a svislé značení
- Doplnit ulomenou část lavice na střídačce domácích
- Obnovit nátěr branek

31.8.2008

24. Rakovník B

- Obnovit vodorovné značení
- Doplnit zábradlí podél mantinelu po obou stranách hřiště
- Změnit umístění závěsných reklam na sítích za brankami tak, aby nebyla skryta páska 
označující 2m linii nad hranou mantinelu
- Obnovit nátěr branek dle specifikace

31.8.2008

25. Třemošná B - Doplnění rohože u trestné lavice 31.8.2008

26. Třinec B - Obnovit vodorovné značení
- Obnovit nátěr branek – červená konstrukce

31.8.2008

27. Ústí nad Labem A2

- Obnova svislého značení v místech poškození
- Hřiště nedisponuje dvěmi dvířky u střídaček nutnými pro Extraligu hokejbalu!
- Hřiště nedisponuje osvětlením s parametry pro Extraligu hokejbalu! 
- Doplnit zábradlí u tribuny na straně střídaček
- Vzhledem k velikosti šaten je podmínkou pro extraligové týmy dávat k dispozici 2 šatny

31.8.2008 21.8.2008: žádost o výjimku na 
osvětlení pro sezónu 2008-2009

28. Vlašim (světla) A2
- Hřiště nedisponuje plastovými mantinely a 2 dvířky předepsanými pro Extraligu hokejbalu! 
- Osvětlení hřiště dle naměřených hodnot nemá ve všech místech předepsanou výši 400lx 
nutnou pro utkání Extraligy hokejbalu.

31.8.2008

29. Vsetín B - Obnovit svislé značení v místech poškození 31.8.2008

30. Zlín B
- Obnovit vodorovného značení
- Obnovit svislé značení
- Osadit sloupky sítí Mirelonem do výše 1m nad hranu mantinelu

31.8.2008

Zpracoval: Josef Kozel - STK ČMSHb Dne: 25.8.2008
tel.: 603 312 060


