
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
 

1. Závěrečné výsledky testování Bezpečné branky, kde během procesu vývoje došlo 
k novým fotbalovým pravidlům „Fotbalu malých forem“ a struktuře mládežnického 
fotbalu i k zpřísnění požadavků pro neukotvenou branku byly DOKONČENY. 

2. V rámci testování bylo do konce srpna 2011 odesláno 140 „Univerzálních bezpečných 
branek“ ze společného projektu FAČR, Nadace reprezentace ČR a STES do 
vybraných klubů. 

3. Seznam 70 klubů byl vybrán na základě podpory výchovy reprezentantů, těm klubům, 
které vychovaly současné i bývalé reprezentanty. Seznam je prezentovaný na webu 
www.kshp.cz a také ve spolupráci s P.R. oddělením FAČR. 

4. Závěrem testování je doporučení ČVUT, ÚVN a CVVI udělit Certifikát firmám, 
který splňují kritéria ČSN Normy a podmínek Bezpečnosti určených ČVUT (viz níže). 

5. Třikrát během vývojového procesu byly osloveny taktéž výrobci zabývající se 
výrobou fotbalových branek železných a hliníkových, aby si v rámci projektu nechaly 
své výrobky OTESTOVAT – bohužel odmítly z nespecifikovaných důvodů. 

6. ČVUT konstatuje, dle všech výsledků testování, že Bezpečnou brankou splňující 
všechna kritéria je branka KOMPOZITNÍ. 

7. Momentálně jsou v ČR tři společnosti, které vyrábí branky z kompozitního materiálu a 
mají své branky již otestované. Dále probíhá testování branek dalších tří společností. 

8. Bezpečná fotbalová branka se vyrábí ve verzi „UNIVERZAL“ o rozměrech 5 x 2m, 
ze které lze jednoduchou manipulací složit branku rozměru 3x 2m sloužící pro soutěže 
mladších přípravek, nebo futsalu. 

9. Pozor na společnosti, které nemají oficiální CERTIFIKÁT, neprošly jejich výrobky 
řádným testováním na fakultě ČVUT, ale přesto své produkty prezentují jako 
„Bezpečnou fotbalovou branku“. Tyto branky nejsou bezpečné a jejich podmínkou je 
kotvení, což není vizí Projektu Bezpečná branka. 
 
SEZNAM FIREM, které splňují kritéria v rámci Projektu „Bezpečná branka“ a mají 
své výrobky OTESTOVANÉ včetně vydaného PLATNÉHO CERTIFIKÁTU: 

 
1. TECHNOFIBER 

Technofiber s.r.o., IČ: 26224585, DIČ: CZ26224585 Lazaretni 7, 615 00 BRNO,  

tel. + 420 608 832 068, email: info@technofiber.cz 

kontaktní osoba /jednatel/: Josef Komárek (j.komarek@technofiber.cz)  

2. VALVE CONTROL 

Valve Control, s.r.o. IČ: 25559672, DIČ: CZ25559672, U Dvora 213, 687 51 Nivnice  

tel.: +420 572 637 168 E-mail: info@valve.cz    

kontaktní osoba /jednatel/: Michal Bábíček (babicek@valve.cz)  

3. CZ PROJEKT 

CZ Projekt s.r.o. IČ: 25578367, DIČ: CZ25578367, Santiniho 59/6, 591 02 Žďár nad Sázavou 

tel.: +420 724 932 738, E-mail: info@czprojekt.cz   

kontaktní  osoba /jednatel/: Lubomír Spurný (spurny@cz-projekt.cz)  


