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1. Vstupenky
Ceny jsou jedny z nejnižších 
v lize, na Zbrojovku se dá jít už 
za 60 korun. Stadion má ale jen 
několik set krytých míst. Pokud si 
koupíte lístek na zbývající místa 
a začne pršet nebo foukat vítr, 
může se zápas změnit v dost ne-
příjemný zážitek.

2. Občerstvení
Při posledních slabých návště-
vách se ani nestihnou vytvořit 
fronty. Letos provozuje občerst-
vení nová fi rma. Klobása za 50 
korun se může zdát drahá, ale je 
výborná - sortiment je základní.

3. Hygiena
Ani tady se nemusíte bát front, 
především kvůli nízké návštěv-
nosti. Toalety jsou v pořádku.

4. Komfort
Sedačky jsou pohodlné, s dostat-
kem místa pro nohy. Nejsou sice 
po celé ploše tribun, ale bohatě 
stačí. Většina míst je bohužel 
odkrytá, v žáru slunce nebo dešti 
vydrží jen hrdinové. Plusem je roz-
sáhlý nekuřácký rodinný sektor.

5. Atmosféra
Přímo ji ovlivňuje počet diváků, 
ale i špatná konstrukce stadionu. 
Kotel povzbuzuje z oblouku za 
jednou z branek, na nejvzdále-
nějším místě od středu hřiště, 
proto skoro není slyšet.

6. Bezpečnost
Mezi jednotlivými sektory je zá-
kaz pohybu, což bezpečnosti na-
hrává. Ještě je v paměti incident 
s fanoušky Baníku, kvůli nimž se 
málem nedohrál zápas, protože 
utekli z tribuny.

7. Výhled
Z hlavní a protilehlé tribuny 
na sezení pěkný - za brankami 
téměř nulový. Kdyby bylo zázra-
kem vyprodáno, lidé ze sektorů 
v rozích, před nimiž jsou zabudo-
vány stožáry osvětlení, by viděli 
hodně málo. Dojmu nepřidá ani 
atletická dráha. Radost mají 
vozíčkáři, kteří fotbal sledují ze 
zastřešených prostor zdarma.

8. Parkovací zóny
Kolem stadionu v Králově Poli 
téměř neexistují, místa je třeba 
hledat v okolních ulicích. Jediné 
parkoviště před hlavní tribunou 
je vyhrazeno VIP hostům...

9. Informační servis
Během zápasu je dostatečný, 
ale nijak ohromující. Světel-
ná tabule ukazuje základní 
informace, skóre, karty, stří-
dání. Příjemný je barevný 
bulletin za 20 korun.

10. Suvenýry
Zde vidí klub jednu ze šancí 
zaujmout a hodně se snaží. 

Na první letošní 
zápas přišli Petr 
Hubáček a David 
Kostelecký, ko-
nají se soutěže, 
autogramiády, 
besedy. Nedo-
statkem po změ-
ně klubového 
názvu je slabý 
výběr suvenýrů 
a dresů v novém 
hávu, ale šálu 
seženete.
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13. Co je platné, že ceny 

vstupenek jsou 
jedny z nejnižších 
v lize? Stadion má 
jen několik set 
krytých sedadel, 
z některých je 
HODNĚ ŠPATNĚ 
VIDĚT. Kotel 
povzbuzuje na 
nejvzdálenějším 
místě od středu 
hřiště, kolem areálu 
se téměř nedá 
zaparkovat...

FC ZBROJOVKA BRNO
Hraje zde
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