
 
 
 

VIZE  
 

SPORTOVNÍCH HAL PRO BASKETBAL V ČR 
 
 
 
 
 

Pro jednání výboru České basketbalové federace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Technická komise ČBF 
Duben 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veškeré parametry sportovních hal musí v době investiční a projektové přípravy a realizace 
jednotlivých projektů odpovídat platné legislativě a normovým požadavkům platným na 
území České Republiky, aktuálnímu znění Pravidel basketbalu, požadavkům FIBA a ČBF.  
 
 
Úvod 
 
Vypracování materiálu pro závazné a doporučené standardy basketbalových hal pro nejvyšší 
soutěže je nezbytné, pokud se má basketbal jako sportovní odvětví dlouhodobě etablovat na 
pozici nejvýznamnější kolektivní sportovní hry v ČR (mimo tradiční vedoucí pozici fotbalu a 
hokeje). Z tohoto důvodu je nutné, aby výsledný materiál byl komplexně zpracovanou vizí 
obsahující nástin skutečně soudobých ale i budoucích trendů. Samotná sportovní složka 
odvětví je již po mnoho let stále více doplňována aspekty společenskými a obchodními. Na 
nejvyšších soutěžních úrovních je nutné akceptovat, že dochází zřetelně k přejímání přístupů  
zábavního průmyslu s cíleným zájmem o vytvoření komplexního prostředí pro následující 
skupiny participantů: 
 

1. Diváci a návšt ěvníci  
pokud možno co největšího věkového a sociálního rozvrstvení (od běžné rodiny přes 
zasvěceného fanouška až k účasti zástupců širšího okolí pořádajícího subjektu, 
sportovní odborníky a zástupce sponzorů) 

2. Sportovní složka  
hráči, RT, rozhodčí 

3. činovníci zajiš ťující sportovní pr ůběh 
4. účinkující a činovníci zajiš ťující ostatní činnosti  

doprovodný program, technický provoz atd. 
5. média  

odlišné požadavky podle konkrétního druhu 
 
 
Je nutné počítat s maximálním možným využitím technických a technologických prostředků 
ze všech výše uvedených oblastí. Současná úroveň hal u nás je až na malé výjimky a přes 
několik dílčích úprav a i rozsáhlejších investic zcela neodpovídající soudobým požadavkům 
na vrcholné soutěže. Haly, ve kterých se odehrávají naše nejvyšší soutěže, spíše odpovídají 
požadavkům na středoškolské tělocvičny vyspělých zemí, než zázemí pro sport na nejvyšší 
úrovni a související společenské aktivity. Především se jedná o nedostatečné nebo zcela 
chybějící kapacity ve všech složkách. Chybějící, nedostatečné nebo ad hoc improvizované 
provozní vazby. Nedostatečný komfort všech složek včetně např. hlavních i doprovodných 
prostorů především pro diváky, často i sportovce a média. Špatně a problematicky nebo 
improvizovaně koncipovaná schémata tribun nebo celých prostorů většinou postarších hal. 
Bohužel i u relativně nově realizovaných nebo rekonstruovaných hal se můžeme setkat 
s dílčími nebo závažnými nedostatky. Pokud materiál „Vize sportovních hal pro basketbal“ 
nemá být pouhou bezobsažnou proklamací, je nutné stanovit dostatečně ambiciózní, ale 
zároveň promyšlené cíle a důsledně vyžadovat jejich naplnění, protože lze očekávat celou 
řadu žádostí o výjimky a argumenty poukazující na „nereálnost“ požadavků, ať už budou 
stanoveny na jakékoliv úrovni, ale vždy, když se budou lišit od současného stavu. V této 
souvislosti je třeba připomenout, že právě takový materiál může být jedním z hlavních 
pomocníků pro vytvoření tlaku na případnou investiční participaci veřejných subjektů na takto 
kvalitativním posunu, podobně jako tomu bylo ve fotbale. Zároveň je nutné doporučit, aby 
podstatné investice při vzniku nových hal plynuly především do splnění funkčních, 
provozních a kapacitních kritérií a objem rozpočtů nebyl, jak tomu často u staveb z veřejného 
rozpočtu v praxi bývá, zbytečně zvyšován navrhováním výjimečně náročných stavebních 
konstrukcí nebo experimentálního designu apod. Podstata případných investic by měla být 
využita prioritně v kvalitě vnitřního provozu a nikoliv ve vnějším vzhledu. Současně s tímto 
materiálem je třeba do celé kampaně zapojit mimo basketbalové hnutí – např. médií (TV, 



píšící novináři atd.), diváky (anketa) ale i další. V další etapě bude vhodné zmapovat 
případnou existenci podobných ustanovení ve vybraných vyspělých zemích (Německo, 
Španělsko, Itálie, Francie apod.) Kromě závazných ustanovení vize basketbalových hal 
budou stávající kategorizace individuálně ohodnoceny vypracováním bodového systému, 
který detailně zachytí a zhodnotí faktory (v řádu např. desítek kritérií) určující kvalitativní 
úroveň s možností vytvoření průběžně aktualizovaného žebříčku jednotlivých hal. Toto 
bodování by bylo zároveň motivací pro zlepšování jednotlivých dílčích aspektů samotnými 
provozovateli hal. 
 
Nedílnou součástí tohoto dokumentu jako samostatná příloha musí být manuál upravující 
podobu prezentace partnerů klubů v halách, prezentace partnerů ČBF (a jeho složek) a dále 
podoba dekorativního bordingu s image ČBF. 
 
 
 

POŽADAVKY  NA SPORTOVNÍ HALY PRO NEJVYŠŠÍ SOUT ĚŽE 
 

(jednotlivé body mohou být následně rozděleny do skupin podle priorit naléhavosti a podle časového horizontu, 
který bude stanoven jako nejzazší pro jejich splnění) 
 
HALA  - KAPACITY, PROVOZNÍ A PROSTOROVÉ POŽADAVKY, HLEDIŠTĚ, ZÁZEMÍ DIVÁKŮ, VIP, MÉDIA 

 
- minimální kapacita: NBL 2200 sedících diváků, ŽBL 1200 sedících diváků – tyto 

údaje požadovány pro české soutěže, nestačí pro úroveň oficiálních mezinárodních a 
evropských klubových soutěží (pro soutěže řízené FIBA je třeba koncipovat vše dle 
příslušných předpisů FIBA nebo předpisů jednotlivých soutěží) 

- doporučeno s výhodou využívat systémů výsuvných tribun zvláště u rekonstrukcí a 
zvýšení kapacit starších hal, ale i pro variabilitu hal nově navrhovaných. 

- preferovat koncepci hlediště a tribun s centrálním nebo symetrickým umístěním a 
uspořádáním výšky tribun vzhledem k hřišti z důvodu optimálních a vyrovnaných 
podmínek orientace hráčů a pozitivního prostorového působení pro diváky. 

- výšková úroveň prvních řad by se měla pohybovat v rozmezí 20-60cm nad úrovní 
hrací plochy (nikoliv výše nebo níže)  

- řazení sedaček a konstrukce tribun musí odpovídat zásadám křivky viditelnosti, nebo 
umožňovat dostatečné převýšení mezi řadami. 

- vzdálenost řad musí umožňovat dostatečný prostor pro příchod i odchod v případě 
plně obsazené řady bez nutnosti bočního posunu příchozího nebo odchozího diváka. 
Použití sklopných sedaček je možné. Pokud dostatečný prostor pro čelní odchod a 
příchod vznikne povstáním diváků pro rozšíření průchodu je považována předchozí 
podmínka za splněnou. 

- z každého místa hlediště musí být dvě únikové trasy, směr hlavní trasy úniku a 
odchodu z hlediště vždy preferovat směrem nahoru. 

- ze všech míst v hledišti nesmí být rušen výhled na hrací plochu žádnou překážkou 
stabilní nebo dočasné konstrukce – pro případné konstrukce pro komerční 
prezentace nebo doprovodný program je nutno počítat s umístěním mimo zorné pole 
diváků na spojnici k hrací ploše. 

- sedačky v hledišti musí být opatřeny plnohodnotnými opěrkami zad, opěrky pro ruce 
jsou doporučeny. 

- v hledišti vyhrazená místa pro imobilní návštěvníky a to na úrovni hrací plochy a také 
na úrovni zvýšených tribun, všechna tato místa zcela bezbariérově přístupná bez 
nutnosti jakékoliv asistence pro vozíčkáře. 

- tribuny oddělit bariérou (zábradlím) od hrací plochy s tím, že nesmí bránit výhledu 
z první sedačky na kraj hřiště. 



- jako součást zázemí pro návštěvníky samostatný prostor pro fanshop, vizuální 
kontakt s hrací plochou doporučen. Doporučena současná přístupnost z veřejného 
prostoru, tak aby mohl fungovat samostatně mimo dobu akcí v hale. 

- rozptylné plochy pro diváky dimenzovat v zázemí s dostatečnou výměrou m2 podle 
kapacity hlediště a příslušných typologických požadavků, tak, aby nedocházelo 
v době přestávky k provozním problémům. (přesnější specifikace bude doplněna) 

- součástí rozptylných ploch pro diváky v zázemí plochy a prostory pro výstavní 
expozice (sport. historie, prezentace klubu apod.) a firemní prezentace. 

- doporučené jsou komerční provozy jako samostatná jednotka variabilně využívaná 
v době akcí i mimo akce. 

- jako součást zázemí pro návštěvníky dostatečný počet WC a hygienického 
příslušenství pro každý divácký sektor samostatně podle kapacity hlediště a 
příslušných typologických požadavků. (přesnější specifikace bude doplněna). 

- v hale zařízená ošetřovna s lehátkem, s vybavením první pomoci, defibrilátorem, 
nosítky. 

- jako součást zázemí pro návštěvníky samostatný prostor, který v době akcí slouží 
jako dětský koutek. 

- jako součást zázemí pro návštěvníky samostatné místnosti pro přebalování dětí. 
- jako součást zázemí pro návštěvníky provozně zcela oddělené a samostatně větrané 

místnosti pro kuřáky, s vyloučením jakéhokoliv pronikání vzduchu z kuřárny do 
ostatních prostor. 

- občerstvení pro diváky v rozsahu bufetu (pokud jsou odděleny tribuny, na každé) – 
počet prodejních míst v závislosti na kapacitě hlediště, 1/100 apod., dostatečné 
dimenzování odbytové, prodejní, skladovací plochy v m2 na návštěvníka, vše 
oddělené od prostoru hlediště, s možností sledovat utkání na interním TV okruhu+on-
line technický zápis 

- restaurace pro diváky jako samostatná jednotka, fungující nezávisle, ale přístupná 
v průběhu utkání, ostatní dtto jako u bufetu, nutný vizuální kontakt hlediště 
s odbytovou místností, zázemí restaurace využít v návaznosti na VIP prostory 

- VIP místnost pro vlastní hosty a hosty řídících orgánů s možností zajištění 
občerstvení s přímou návazností na VIP boxy v hledišti, vizuální kontakt části 
centrální VIP místnosti s hrací plochou nutný  

- press centrum s konferenční místností minimálně pro 10 novinářů s možností 
sledovat interní TV okruh, přímá návaznost konferenční místnosti na mix zónu, která 
musí být zřetelně vymezena v blízkosti pohybu hráčů v zázemí 

- v hledišti pevně vyčleněná místa pro TV kamery s optimálními úhly snímání bez 
nutnosti dodatečných konstrukcí (praktikábly apod.) v případě TV přenosu, stálé 
vyčlenění prostoru pro min 1 TV komentátorské stanoviště s připravenými 
instalacemi, stálé vyčlenění prostoru pro TV studio rozbory, rozhovory - vhodnost 
připomínkování TV odborníky – režie, kamera, komentátor apod.  
 
 

HALA  - VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY 
 
- umělé osvětlení haly – řešit zdroji, které jsou pružně ovladatelné i v případě výpadku 

el.proudu, síla osvětlení viz. Oficiální pravidla basketbalu 2006 – Technické vybavení, 
vydání 1.10.2006 strana 17, popřípadě aktualizované znění 

- přirozené osvětlení hracího prostoru haly je třeba zcela eliminovat, popřípadě v době 
konání akcí zamezit zásahu přirozeného osvětlení, a to i nepřímého, do zorného pole 
hráčů v jakémkoliv zorném úhlu a do zorného pole diváků v zorných úhlech z míst 
v hledišti směrem na hrací plochu a hrací prostor. 

- rozmezí vnitřních teplot v interiéru hlavního prostoru bez ohledu na obsazenost 
hlediště v rozmezí + 20° až +24°C nebo výjime čně +26°C) ostatní interiérové teploty 
dle platných norem. 



- v oblasti vytápění, větrání a ostatních energií je nutné akceptovat legislativní proces 
EU (směrnice EPBD), který od roku 2020 pro veškerou výstavbu a od roku 2018 pro 
výstavbu z veřejných investic stanovuje striktní požadavky na nové stavby pro 
minimalizaci energetických nároků především pro vytápění a pro chlazení zvláště 
veřejných staveb. Z výše uvedeného vyplývá, že vlastnosti vnější obálky, vnitřních 
konstrukcí  a technologické vybavení nově budovaných a rekonstruovaných hal musí 
splňovat energeticky pasivní standard. 

-  až do doby legislativního ukotvení metodiky tzv. energeticky nulového standardu 
musí nové haly splňovat minimálně standard EPD dle evropsky uznávané definice 
IPD Darmstadt. 

- v maximální míře je nutné eliminovat (i s přihlédnutím ke zdravotním aspektům) 
chlazení prostřednictvím klimatizace a haly musí být vybaveny systémem 
kontinuálního řízeného větrání s rekuperací tepla a chlazení zajišťovat také 
alternativními způsoby – např. zemními výměníky, aktivovanými vnitřními 
konstrukcemi nebo systémy přirozeného nočního větrání s automatickou regulací. 

- rozhlasová aparatura s bezdrátovým mikrofonem, jak pro potřeby stolku zapisovatelů, 
tak pro doprovodný program, jako součást stálého technického vybavení a wi-fi 
vybavení pro časomíry. 

- vytvoření podmínek pro světelné efekty jako stálá součást technického vybavení. 
- v prostoru hlediště velká projekční plocha (plochy) pro interní TV, informace o hře, 

efekty a komerční prezentace nezávislé na reklamních panelech u hrací plochy. 
- v komplexu wi-fi připojení internetu,vhodná dostupnost i pro diváky. 
 

 
HALA  -  POŽADAVKY NA PLOCHY V EXTERIÉRU 

 
- parkoviště pro diváky min. počet 1 stání/10 sedadel pro diváky + další stání na 

každých 50m2 užitné plochy haly a to ve vzdálenosti do 100m od haly + navíc v 
bezprostřední vzdálenosti haly odpovídající počet míst pro imobilní + vyhrazená 
místa v určeném počtu pro přenosové vozy TV, záchrannou službu, pro zásobování, 
pořadatele a pro VIP hosty v bezprostřední blízkosti haly a to tak, aby nedošlo 
k mísení těchto provozů. Parkování autobusů pro týmy max. vzdálenost 50 m od haly, 
je nutné, aby autobusy týmů, VIP vozy, vozy pro imobilní a záchranná služba, mohly 
přijet do bezprostřední blízkosti haly ke vstupu na místo pro vykládku a nakládku 
krytým přístřeškem, taky bylo možno vystoupit, vyložit a dojít ke vstupu do haly 
suchou nohou, bez křížení provozu VIP a ostatních složek a s co nejkratší 
vzdáleností do šaten. 

 
 
ŠATNY 

- minimální počet 4 (domácí tým, hosté, rozhodčí, doprovodný program) v každé šatně 
pro sportovce a doprovodný program min. 14 sezení (skříněk), příchod k šatnám 
zcela oddělen od komunikačního provozu diváků. 

- ve všech šatnách možnost sledování interního TV okruhu i veřejné TV a Wi-Fi 
internet. 

- v šatnách pro hosty malá chladnička, mrazák a trezor.  
- každé jednotlivé místo - sezení v šatnách musí mít šířku min 80cm a musí obsahovat 

samostatnou polici pro boty, polici pro velkou sportovní tašku, menší polici pro 
drobnosti, nápoj nebo oblečení, několik háčků pro oblečení, možnost zavěsit min. 1 
ramínko a ručník. 

- ve zmíněných šatnách pro sportovce min. 2 umyvadla, 6 sprch, min 1 WC a 2 
pisoáry. 

- u šatny hostí spojená masérna, event. masážní stůl s dostatečným přístupem maséra 
+ jednoduchá otevřená skříň nebo police pro sportovní materiál. 

- v komplexu šaten hostí min 1 rotoped, žebřiny. 



- v komplexu šaten hostí možnost pro převlečení realizačního týmu – min 4 místa. 
- v komplexu šaten hostí plocha a vybavení prezentační technikou pro taktické porady 

(možnost integrovat do prostoru hlavní šatny) - interaktivní tabule, flipchart, 
whiteboard, projekční plocha, dataprojektor atd., stolek pro notebook, židle. 

- šatna domácích vybavena jako u hostů, navíc přímá návaznost na prostory 
regenerace (teplá, studená voda, sauna, kryokomora apod.) a posilovny. 

- v komplexu šaten domácích dále místnost pro praní a sušení, příruční sklad, 
odpočinkový kout - sezení s audio, video a internetem. 

- místnost pro dopingovou kontrolu, ve které musí být WC, umývadlo s teplou a 
studenou vodou, diskrétní zóna, stůl, 2 židle a min. 4 místa na lavicích. 

- šatna rozhodčích musí být vybavena místy k sezení pro 4 osoby a příchod z ní na 
hrací plochu se nesmí křížit s příchody jednotlivých týmů nebo diváky. 

- v šatnách pro rozhodčí min. 1 umyvadlo, 1 sprcha, 1 WC a 1 pisoár, možnost 
odděleného prostoru pro převlékání v případě rozhodčích mužů i žen. 

- součástí šatny pro rozhodčí: žebřiny, rotoped, masážní stůl a místo s vyměkčeným 
povrchem pro rozcvičení, konferenční stolek, malý trezor. 

 
 
HŘIŠTĚ 

- podlaha dřevěná, pružné uložení (doporučují se palubky a doporučeny spíše delší 
profily narozdíl od parket méně náchylné na uvolňování prvků a vhodné svojí 
pružností pro míčové hry). 

- ve víceúčelových halách je třeba prosadit dominanci basketbalu, ve které zejména 
upřednostnit zásadně bílé čáry, vymezení hřiště 2 m barevným zvýrazněním, stejným 
jako vybarvení vymezeného území a středového kruhu. Lak musí být protiskluzový, s 
předností matného lesku. 

- min. výška k první přepážce u stropu 7 m. 
 
 
 
STOLEK ZAPISOVATEL Ů 

- počet míst u stolku 9. 
- stolek umístěn na vyvýšeném stupni 15-25 cm s bezpečnostním pokrytím, pokud je 

za stolkem povrch opět snížen, je zadní hrana opatřena bezpečnostní lištou proti 
sklouznutí židle. 

- zvýšený stolek nesmí být ve vyšší nebo stejné úrovni než první řada diváků za 
stolkem. 

- za stolkem a židlemi zapisovatelů ve vysunutém stavu musí být volný komunikační 
pruh o min šířce 120cm. 

- přístup ke stolku zapisovatelů nesmí být přes hrací plochu nebo vymezený prostor 
laviček. 

- připojení k internetové síti. 
- ve stolku (za stolkem) zabudovaná kabeláž k obsluze časomíry,nejlépe pak přímo ve 

stolku zapisovatelů, pokud není časomíra obsluhovaná wi-fi soupravou. 
- elektrická šipka pro alternativní držení míče. 
- možnost umístění stolku zapisovatelů a laviček na obou delších stranách hřiště. 

 
 
BASKETBALOVÉ DESKY A OBROU ČKY 

- basketbalové desky musí být výhradně z jednoho kusu a z tvrzeného skla. 
- plastikové pokrytí spodní části desek. 
- světelný rám. 
- mobilní koše musí mít viditelně vyznačeno postavení základového rámu pro možnost 

kontroly. 
- mobilní koše tak technicky vyřešeny, aby se zamezilo posunu. 



- vyznačení středu obroučky na hrací ploše. 
- závěsné koše mohou být v halách jen do výšky 9 m. 
- obroučka může být pouze s trubičkovým uchycením sítěk.  
- pořadatel je povinen mít náhradní desku i obroučku stejných vlastností jako jsou 

umístěny na hrací ploše. 
- dvě nové (náhradní) síťky (v případě poškození jedné se musí vyměnit ve stejné 

kvalitě i druhá). 
 
 
LAVIČKY TÝMŮ 

- výhradně židle nebo lavice s opěrkami, čalouněným výměnným potahem, dbát na 
eliminaci problému čistitelnosti a dostatečné údržby nasákavých potahů v praxi (pot, 
krev, tekutiny apod.). 

- min. počet 17 míst – 12 hráčů + 5 RT a doprovod 
- prostor lavičky nesmí být dělen na více částí žádnými konstrukcemi 
- za sedačkami musí být volný komunikační pruh o šíři 120cm  

 
 
ČASOMÍRA 

- umístění na obou krátkých stranách hřiště. 
- obě časomíry se musí skládat ze skóre, času, hracího období a počtu osobních chyb 

týmů – tyto informace musí být snadno viditelné každému diváku v hledišti, hráčským 
lavičkám, stolku asistentů rozhodčích, atp. skóre a čas musí být v barevném rozlišení 
(doporučena červená a zelená barva). Tabule musí navíc obsahovat soupisky týmů 
s možností nastavení čísel hráčů od 4 – 55, světelné body počtu osobních chyb 
hráče s barevným rozlišením 5. osobní chyby a možností nastavení počtu střelených 
bodů. Doporučuje se, aby na tabulích byla možno nastavit plný název obou týmů, 
dále pak jméno trenéra i hráčů. 

- ukazatel 24 vteřin musí odpovídat pravidlům FIBA prvního významu tj. s průběhem 
času útoku, světelnou signalizací konce 24 nebo 14 vteřin se synchronizací se 
zvukovým znamením, které musí být umístěno za košem i pro slyšitelnost diváků. 

- časomíra musí mít tři odlišné signály, jeden pro měření 24 (14) vteřin, druhý pro 
signalizaci konce hracího období a třetí pro zapisovatele. Rozdílnost signálu se 
nemyslí hlasitost. 

 
 
         TK ČBF, duben 2011 


