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HRADEC KRÁLOVÉ

Malšovický stadion
6000 diváků
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místo

Diváci se do
ochozů nováčka
hrnou, počet
často převyšuje
povolenou
kapacitu stařečka,
který pomalu
DOSLUHUJE.
V důchodu
je ponechán
svému osudu,
modernizace je
pro město, které je
jeho majitelem, už
jen vyhazováním
peněz.

1. Vstupenky
Studenti a důchodci zaplatí 50
korun, ostatní 90 korun a vstupné na montovanou tribunu za
brankou vyjde na stokorunu. Ceny jsou odpovídající.

2. Občerstvení
Sortiment běžný: klobásy, pivo,
limonáda, brambůrky, slané
tyčinky. Kvalita je dobrá, ceny
neurazí, stánků je dostatek, při
vysokém počtu diváků se fronty
pohybují kolem deseti minut.

3. Hygiena
Při vyšší návštěvnosti se u toalet
tvoří fronty, muži zhusta využívají k vykonání malé potřeby areál
stadionu – plot a stromy. Vyjde to
skoro nastejno, záchody jsou totiž
vybaveny pouze žlábky. Na to, že
od postavení stadionu v 60. letech
zřejmě neprošly modernizací, jsou
ve slušném stavu.

něco přes 20 tisíc tvoří špinavé
šedivé laminátové lavice. Podélné
tribuny jsou zastřešené, tribuny za
brankami včetně sektoru pro hosty
nikoli. Výhoda montované tribuny
tkví v bezprostředním kontaktu
s hřištěm, ale není krytá.

Stadion je rozlehlý a plochý, původně postavený jako spartakiádní. Tribuny jsou od hřiště daleko, jakákoli atmosféra se na něm
tedy ztrácí. Návštěvnost přesto
patří k nejlepším v lize: ve dvou
úvodních zápasech byl oznámen
počet diváků 6000 (vyprodáno),
skutečný počet se však očividně
pohyboval kolem 12 tisíc.

6. Bezpečnost
Prohlídky u vstupu jsou standardní, sektor hostů má oddělený
vstup. Pokud někdo pronese do
ochozů pyrotechniku, hřiště zůstane nedotčené: vlastně na něj
není možné dohodit...

Potíž způsobuje příliš pozvolná
tribuna a její vzdálenost od hřiště.
Mezi tribunami (s výjimkou monto-

Stadion dosluhuje, proto klub ani
město (majitel) nechtějí příliš investovat do modernizace. Sedaček
je šest tisíc, zbytek z kapacity

8. Parkovací zóny
V okolí je dostatek ploch, kde je
možné parkování zdarma.

5. Atmosféra

7. Výhled

4. Komfort

vané) a hrací plochou plní prostor
škvárová dráha a travnatý pás.
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RADEK
HOCHMEISTER

Hraje zde

FC HRADEC KRÁLOVÉ

BODY STADIONU
9. Informační servis
Bulletin Černobílý gól svému
jménu dělá čest: je totiž opravdu
černobílý, informačně a stylisticky slabší. Hlasatel je pohotový,
s výborným přehledem o místních hráčích, ale má jeden otravný zvyk: názvy klubů oznamuje
celé, tedy např. „SK Slavia Praha,
akciová společnost“. Světelná
tabule zobrazuje jen základní informace a naprosto jednoduché
animace.

10. Suvenýry
Na ochozech stojí jeden stánek
s dostatečným sortimentem na
provinční klub. Lze nakoupit
základní suvenýry jako repliku
dresu, šálu, triko, plakát, kalendář. V poločasových soutěžích
mohou vylosovaní šikulové
získat tašku se suvenýry i malý soudek piva.
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Celkem:

Účet vystavill
Michal
Petrák
michal.petrak@deniksport.cz
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