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Závazné standardy a parametry sportovišť 
 

1. Infrastruktura pro atletiku  
• Výstavba a technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) atletických drah a sektorů 

o Parametry 

▪ Atletický ovál délky 400 m (doporučeno min: 6 drah na rovince, 6 drah na ovále) dle pravidel 

WA (World Athletics – Track and Field Edition 2019, minimálně konstrukční kategorie IV.) 

▪ Sektory technických disciplín dle pravidel WA (World athletics) 

▪ Dopadové plochy technických disciplín dle pravidel WA (World athletics) 

▪ Vybavení potřebné pro pořádání soutěží 

▪ Areálové oplocení 

o Doporučeno: Bezbariérový přístup 

 

• Technické zhodnocení (výměna nebo retoping) povrchů stávajících atletických drah a sektorů 

(indoor-outdoor) 

▪ Stávající atletický ovál  

▪ Stávající sektory technických disciplín  

▪ Vybavení potřebné pro pořádání soutěží 

  

• Kryté atletické dráhy a sektory 

▪ Atletické haly délky 200 m vč. sektorů technických disciplín dle pravidel WA (World Athletics - 

Track and Field Edition 2019) 

▪ Atletické tunely (doporučeno min: 4 dráhy, min délky 80 m, min jeden sektor pro technické 

disciplíny) 

▪ Vybavení potřebné pro pořádání soutěží 

o Doporučeno: Bezbariérový přístup 

 

• Výstavba zázemí pro atletické stadiony 

• Šatny, sociální zázemí, zdravotní zázemí, prostor pro řízení soutěží 

o Minimálně 2x šatna velká 

▪ Minimálně 20 m2 

▪ Vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) (možnost 1 zázemí pro 2 šatny) 

o Minimálně 1x šatna pro rozhodčí 

o Minimálně 1x ošetřovna / zdravotní zázemí 

 

2. Hrací plochy pro fotbal 
• Hřiště s umělým trávníkem (výstavba/technické zhodnocení) 

o Rozměry 

▪ Minimálně 90 m x 45 m dle pravidel FAČR/FIFA 

▪ Závlahové ochlazování hrací plochy 

▪ Vybavení potřebné pro pořádání soutěží  

▪ Výstavba zázemí pro sport (pouze v případě výstavby nebo rekonstrukce sportovní plochy) 

Šatny, zdravotní zázemí 

o Minimálně 2x šatna velká 
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▪ Minimálně 20 m2 

▪ Vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) (možnost 1 zázemí pro 2 šatny) 

o Doporučeno: Bezbariérový přístup 

 

• Hřiště s přírodním trávníkem (výstavba/technické zhodnocení) 

o Rozměry 

▪ Minimálně 90 m x 45 m dle pravidel FAČR/FIFA 

▪ Závlaha hrací plochy 

▪ Vybavení potřebné pro pořádání soutěží  

▪ Výstavba zázemí pro sport (pouze v případě výstavby nebo rekonstrukce sportovní plochy) 

Šatny, zdravotní zázemí 

o Minimálně 2x šatna velká 

▪ Minimálně 20 m2 

▪ Vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) (možnost 1 zázemí pro 2 šatny) 

o Doporučeno: Bezbariérový přístup 

 

• Osvětlení hracích ploch (výstavba/technické zhodnocení) 

▪ Minimálně 200 lx dle pravidel FAČR 

 

3. Infrastruktura pro tenis 

• Venkovní tenisové kurty (výstavba/technické zhodnocení) 

o Rozměry 

▪ Minimálně 36 x18m (dále dle pravidel ITF/ČTS) 

▪ Závlaha hrací plochy 

▪ Vybavení potřebné pro pořádání soutěží  

▪ Výstavba zázemí pro sport (pouze v případě výstavby nebo rekonstrukce sportovní plochy) 

Šatny, zdravotní zázemí 

o Minimálně 2x šatna velká 

▪ Minimálně 20 m2 

▪ Vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) (možnost 1 zázemí pro 2 šatny) 

o Doporučeno: Bezbariérový přístup 

 

• Tenisové haly (výstavba/technické zhodnocení) 

o Rozměry 

▪ Min hrací plochy 36 x18m (dále dle pravidel ITF/ČTS) 

▪ Vybavení potřebné pro pořádání soutěží  

▪ Výstavba zázemí pro sport (pouze v případě výstavby nebo rekonstrukce sportovní plochy) 

Šatny, zdravotní zázemí 

o Minimálně 2x šatna velká 

▪ Minimálně 20 m2 

▪ Vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) (možnost 1 zázemí pro 2 šatny) 

o Doporučeno: Bezbariérový přístup 

 


