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1. Vstupenky
Stojí 100 korun, což je odpoví-
dající. K ničemu jinému než k ná-
vštěvě stadionu ale neopravňují.

2. Občerstvení
Ceny odpovídají, kvalita i sor-
timent jsou průměrné: pivo, 
klobásy a další drobnosti jako 
slané tyčinky. Vzhledem k nižším 
návštěvám se frontám vyhnete. 
Za hlavní tribunou stojí stánek 
s nápisem „koblížky s polevou“, 
jiný prodavač však hlásil, že ho 
otevírají, jen když přijede Sparta.

3. Hygiena
Počet toalet je dostačující, bez 
front. Zvenčí nevypadají nijak 
vábně, uvnitř jsou však evi-
dentně nově zrekonstruované 
a čisté.

4. Komfort
Všechna místa jsou osazena 
sedačkami, zastřešeny jsou 
jen podélné tribuny. Ochozy 
jsou čisté, za hlavní tribunou je 
pro návštěvníky ve spolupráci 
s partnerem (adidas) přichystán 
zajímavý experiment: branka 
s měřidlem rychlosti kopnutého 
míče.

5. Atmosféra
Stadion je sevřený, ovšem kvůli 
absenci jedné tribuny za brankou 
není uzavřený. Atmosféra trpí 
jednak tím a jednak relativně níz-
kou návštěvností.

6. Bezpečnost
Prohlídky u vstupu jsou stejné 
jako jinde. Incidenty ze závěru 
minulé sezony však ukázaly, 
že rowdies se celkem snadno 
dostanou ze svého sektoru přes 
plot.

7. Výhled
Dobrý. Tribuny jsou blízko hřiště 
a jsou dostatečně strmé. Nepře-
kážejí ani žádné sloupy.

8. Parkovací zóny
V okolí stadionu je dostatek ploch 
k parkování zdarma. Všechna 
parkoviště jsou v dosahu krátké 
a pohodlné chůze maximálně do 
10 minut.

9. Informační servis
Tištěný bulletin nemá jméno, 
je na tenkém křídovém papíře, 
informačně průměrný a grafi cky 
podprůměrný. Hlasatel je poho-
tový, světelná tabule ukazuje 
skóre a základní informace jako 
střídání.

10. Suvenýry
Jsou k dostání na e-shopu a 
v budově sekretariátu u stadionu. 
Sortiment je dost limitovaný.
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11. Diváci se sem příliš 

nehrnou, fotbalová 
atmosféra 
SKOMÍRÁ. 
Výjimkou je jen 
zápas se Spartou - 
to funguje i stánek 
s koblížky, jindy 
zavřený. Alespoň že 
tu zrekonstruovali 
toalety a sponzor 
postavil branku 
s měřidlem 
rychlosti kopnutého 
míče.
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