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Stadion byl 
postaven 
v 50. letech, 
neútulný ale není. 
Halasné chorály 
a NÁPADITÁ 
CHOREA 
pověstných 
fanoušků vytvářejí 
skvělou atmosféru. 
Radši se ale 
nasvačte doma, nic 
moc tu neprodávají 
a ještě se na to 
stojí fronta.
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1. Vstupenky
Majitelé Karty fanouška platí od 
80 do 180 korun, ostatní dvojná-
sobek, tedy až 360 korun. Přes-
tože děti do 12 let mají vstupné 
poloviční, ceny jsou i vzhledem 
k nižšímu komfortu Bazalů vyšší, 
než by být měly.

2. Občerstvení
Dlouhodobě slabá stránka. Níz-
ký počet stánků, zoufale chudý 
sortiment a dlouhé fronty jsou 

pádným důvodem občerstvení 
vynechat.

3. Hygiena
Úroveň WC odpovídá stáří sta-
dionu, který byl postaven 
v 50. letech. Navzdory rekon-
strukci, kterou toalety prodělaly. 
Jejich počet a hygienický stav je 
nekomfortní, avšak dostatečný.  

4. Komfort
Stadion je dostatečně osvětlený, 
počet 17 372 míst k pohodlnému 
sezení příjemný. Ale střecha kry-
je pouze hlavní tribunu. Plusem 
je dětský koutek, který zajišťuje 
pro ratolesti diváků program po 
celé utkání.

5. Atmosféra
Proslulá, nabitá halasnými chorá-
ly. Stadion navzdory svému staří 
nepůsobí neútulně, a je-li solidně 
zaplněn, zážitek z jeho návštěvy 
je vynikající.

6. Bezpečnost
Prohlídky 
u vstupu jsou 
dostatečné, 
kotle obou 
táborů od-
dělené od 
ostatních fa-
noušků. Příz-
nivci hostů se 
do kontaktu 
s domácími 
vůbec nemo-
hou dostat.

7. Výhled
Z hlavní tribuny je to ke hřišti 
přece jen dál. Výhled z protějších 
ochozů je díky jejich strmosti 
a výšce naopak vynikající. Hůř se 
na fotbal dívá fanouškům z obou 
kotlů za brankami: jsou od hřiště 
daleko a navíc nízko.

8. Parkovací zóny
U Bazalů je jediné parkoviště, 
které v případě divácky atrak-
tivního duelu naprosto nestačí. 
Je zdarma a blízko, ale malé.

9. Informační servis
Bulletin nabízí solidní grafi ku 
a vysokou úroveň informací. 
Hlasatelé se po smrti le-
gendárního Dalínka střídají, 
málokterý ční výrazněji nad 
průměr. Světelná tabule nena-
bízí videozáběry, ale důležité 
údaje se na ní v čitelné formě 
objevují.

10. Suvenýry
Fanshop je součástí tribuny 
stadionu, kapacitně i sortimen-
tem pokryje nároky fanoušků.

12. Bazaly
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  Celkem:  54  
 Účet vystavil
 Richard
 Šíma

BODY STADIONU

l

richard.sima@deniksport.cz

17 372 diváků
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