
OLOMOUC
místo

Škoda, že ještě 
není funkční 
čtvrtá tribuna 
za brankou, která 
nabízí parádní 
výhled - možná by 
v anketě atakovali 
ještě vyšší příčku. 
STRMÉ OCHOZY 
by mohly vytvářet 
ohlušující kotel, 
to by se ale 
návštěvníci museli 
pochlapit.
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1. Vstupenky
Stadion je relativně moderní, 
ceny lístků (50 až 100 korun) 
nejsou přemrštěné. Problémem 
bývají fronty na vstupenky těsně 
před utkáním, někteří diváci se 
dostanou do hlediště pozdě.

5. Atmosféra
Atmosféra trpí slabými návštěva-
mi. Škoda, strmé tribuny přímo 
vybízejí k ohlušujícímu randálu.

6. Bezpečnost
Bez problémů, bez obtěžování, 
v klidu. Všechno funguje, jak má.

7. Výhled
Ze všech míst výtečný, což v čes-
kých fotbalových arénách nebý-
vá pravidlem. Očím nijak nebrání 
ani oplocení.

8. Parkovací zóny
Stadion nestojí v typické zá-
stavbě, okolní ulice skýtají pro 
bezplatné parkování slušné mož-
nosti. Klub využívá pro fanoušky 
hlavně nedalekou louku, kam 
auta odklání.

9. Informační servis
Bulletin solidní kvality, aktuálně 
v příjemnějším menším formátu, 
dřívější A4 byl zbytečně velký 
a složitě se otáčely listy. Slabinou 
jsou dvě malé provizorní světel-
né tabule se strohou informací 
o výsledku a čase – bez projekcí, 
sestav, sestřihů apod.

10. Suvenýry
Fanshop na stadionu je na olo-
moucké poměry dostačující, bez 
velkých tlačenic. Dárky lákají 
v doprovodných soutěžích.
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 PAVEL ŠULTES  

  1. Vstupenky 8  
  2. Občerstvení 8  
  3. Hygiena 7  
  4. Komfort 7  
  5. Atmosféra 5  
  6. Bezpečnost 8  
  7. Výhled 9  
  8. Parkovací zóny 7  
  9. Informační servis 6  
  10. Suvenýry 7  
  Celkem:  72  
 Účet vystavil
 Michal 
 Koštuřík

BODY STADIONU

l

michal.kosturik@deniksport.cz

10 212 diváků

2. Občerstvení
Velmi příjemná restaurace Gól 
před hlavní tribunou. Hned vedle 
stánky s místním pivem Litovel 
a klobásami bez dlouhých front. 
Občerstvení se prodává i v patře 
tribuny.

3. Hygiena
Toalety jsou opravené, v konku-
renci jiných stadionů spíš čistější. 
Fanoušci si ale obvykle chvilku 
počkají.

4. Komfort
Osvětlení bezvadné, sedadla 
na všech tribunách, ta čtvrtá 
za brankou se teprve dostavila 
a v provozu má být údajně 7. zá-
ří. Už aby to bylo, za brankami je 
výhled perfektní.
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