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PROJEKT VICTOR

Fotbal sport číslo 1 ve světě i v České republice
představuje zcela nový projekt pro fotbalovou mládež.
Myšlenkou projektu Victor je, aby mladí fotbalisté již od útlého dětství sportovali
na kvalitním povrchu 21. století – umělém trávníku 3. generace (UT3G), který schválila
FIFA a UEFA jako jediný umělý povrch pro rozvoj tohoto sportu. Tento povrch umožňuje
celoroční provoz (přípravu, tréninky, záepasy) především v zemích, kde v delších časových
obdobích roku nelze používat přírodní trávník.

Další pozitiva
n Kapacitní využití (trojnásobně vyšší než hřiště s přírodním trávníkem)
n Stabilní rovnoměrná úroveň hrací plochy (vynikající zvláště pro rozvoj mládežnických
kategorií) n Použitelnost hrací plochy (využití při jakémkoli počasí) n Zimní příprava
(hřiště použitelné celoročně) n Snížení úrazovosti n Estetika a čistota.
První hřiště dle Projektu Victor pro fotbalovou mládež
od 6ti do 12ti let, včetně lajnování hřišť pro nové
fotbalové soutěže 7 + 1, 5 + 1 a 4 + 1

Česká Lípa, červen 2012

PROJEKT VICTOR
VÝSTAVBA FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ pro rozvoj mládežnického fotbalu
Společný PROJEKT Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Českého svazu tělesné výchovy
(ČSTV) a Fotbalové asociace České republiky (FAČR) na výstavbu „Menších fotbalových hřišť“ pro rozvoj
mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu, který má být i prevencí v boji proti dětské obezitě, v boji
proti závislosti na alkoholu a návykových látkách a v neposlední řadě vrátit děti od počítačových her –
zpátky ke SPORTU na kvalitní hřiště s celoročním provozem.

NÁVRH REALIZACE PROJEKTU VICTOR
Vyhlášení nového rozvojového programu je směřován k nejmladší
generaci mládeže ve věku od 6 do 12 let. Výstavbu fotbalových hřišť
s UT3G povrchy o rozměrech 60 x 42 m ve sportovních areálech,
(sportoviště mohou vznikat ve školních areálech, na obecních
prostorech či pozemcích sportovních klubů), které mohou využívat
i další sportovní odvětví. Nelze realizovat bez významné podpory
MŠMT a jejich dotačních programů.
Při realizaci tohoto projektu jsme se částečně inspirovali i polským programem výstavby těchto hřišť
s názvem ORLÍK, kde se podařilo při sdruženém financování vybudovat již celkem 2200 takovýchto hřišť,
do kterých byla v Polsku investována do konce prvního pololetí 2012 částka 4,68 miliardy korun.
Tato sportoviště mohou vznikat snáze i za významného spolufinancování obcí a měst, neboť hřiště mají
výrazně nižší náklady na výstavbu, než hřiště klasických fotbalových rozměrů. Dále je nutno konstatovat,
že původní myšlenka výstavby „minihřišť“ rozměrů 40 m x 20 m byla velice významná, ale takto velmi
malé rozměry jsou pro sportování limitující a nedají se na těchto rozměrech úspěšně realizovat tréninkové
procesy a v neposlední řadě provozovat soutěžní utkání mládeže.

PROJEKT VICTOR
VÝZNAM PROJEKTU
Významní odborníci v oblasti tělesné výchovy a velká řada úspěšných sportovců doporučují a podporují
tento projekt výstavby, neboť jedině tímto způsobem dokážeme docílit, aby děti a budoucí sportovci
vyrůstali již od útlého dětství na kvalitních površích a sportovištích.

Na asfaltu, či škvárovém
povrchu se sportovat NEDÁ!!!
Tato již v Evropě téměř zaniklá či zakázaná
sportoviště nám odrazují děti a mládež
od sportování a „přihrávají“ děti k počítačovým
hrám, v horších případech k alkoholu,
cigaretám či dokonce k drogám.
Bohužel dnešní generace
i díky nedůstojným
podmínkám pro
sportování dává
přednost
před
tělesnou výchovou
jiným aktivitám.

Kvalitní povrch =
radost ze sportu

PROJEKT VICTOR
PODPORA PROJEKTU
Při dlouhodobém průzkumu mezinárodních statistik zjišťujeme,
že patříme mezi země s nejmenší státní podporou sportu a tělesné
výchovy. Chceme tímto projektem změnit tento nelichotivý stav.
Jsme si vědomi, že musíme začít především u mládeže. Je zcela
zřetekné, že této věkové kategorii mnoho dlužíme a zvýšená
podpora pro rozvoj sportu se do budoucna určitě vyplatí.

Naše republika
A náš sport je potřebuje

Lvíček VICTOR
znamená VÍTĚZSTVÍ

Tento projekt úzce
spolupracuje s programy:

FOTBALOVÁ ASOCIACE ýESKÉ REPUBLIKY
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II.

TECHNICKÝ POPIS

KOMBINOVANÉ HěIŠTċ PRO MLADŠÍ ŽÁKY, MLADŠÍ A STARŠÍ
PěÍPRAVKU – SYSTÉM VICTOR
5R]PČU\ FHOpKR KĜLãWČ MVRX GiQ\ PH]L  Då P QD SRGpOQp VWUDQČ D  Då
P QD VWUDQČ SĜtþQp 9êEČK\ QD SRGpOQêFK VWUDQiFK MVRX  ±  P ãLURNp D QD SĜtþQêFK
VWUDQiFKPDMtãtĜNX±P
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SRGpOQČ D   P SĜtþQČ 3RNXWRYp ~]HPt MH RGGČOHQR þDURX Y]GiOHQRX  P RG EUDQNRYp

þiU\3HQDOWRYi]QDþNDMHY]GiOHQiPRGEUDQNRYpþiU\5R]PČU\SĜHQRVQêFKEUDQHNMVRX[
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Y]GiOHQRX  P RG EUDQNRYp þiU\ 3HQDOWRYi ]QDþND MH Y]GiOHQi  P RG EUDQNRYp þiU\
5R]PČU\ SĜHQRVQêFK EUDQHN MVRX [ P %DUYD ODMQRYiQt Pi RUDQåRYRþHUYHQRX EDUYX YãtĜFH
FP
Samostatné hĜištČ pro starší pĜípravku (5+1)
/DMQ\ SUR VWDUãt SĜtSUDYNX MH YUR]PH]t  ±  P QD SRGpOQp VWUDQČ D  ±  P QD
VWUDQČ SĜtþQp 9êEČK\ QD SRGpOQêFK VWUDQiFK PDMt PLQLPiOQt ãtĜNX  P D ]D EUDQNDPL  P
3RNXWRYp~]HPtMHRGGČOHQRþDURXSRFHOpãtĜFHKĜLãWČYHY]GiOHQRVWLPRGEUDQNRYpþiU\
3HQDOWRYi ]QDþND MH XPtVWČQi  P RG EUDQN\ 5R]PČU\ EUDQN\ NWHUi PĤåH EêW VWDFLRQiUQt L
SĜHQRVQiMVRX[P2NRORVWĜHGRYpKRERGXMHXPtVWČQNUXKRSRORPČUXP
Samostatné hĜištČ pro mladší pĜípravku (4+1)
/DMQ\ SUR VWDUãt SĜtSUDYNX MH YUR]PH]t  ±  P QD SRGpOQp VWUDQČ D  ±  P QD
VWUDQČ SĜtþQp 9êEČK\ QD SRGpOQêFK VWUDQiFK PDMt PLQLPiOQt ãtĜNX  P D ]D EUDQNDPL  P
3RNXWRYp~]HPtMHRGGČOHQRþDURXSRFHOpãtĜFHKĜLãWČYHY]GiOHQRVWLPRGEUDQNRYpþiU\
3HQDOWRYi ]QDþND MH XPtVWČQi  P RG EUDQN\ 5R]PČU\ EUDQN\ NWHUi PĤåH EêW VWDFLRQiUQt L
SĜHQRVQiMVRX[P2NRORVWĜHGRYpKRERGXMHXPtVWČQNUXKRSRORPČUXP

bod 5) obsahu

Shrnující informace o akci ORLÍK v Polsku
1)
a)

Obsah projektu:
Jedno hřiště pro fotbal s UT3G o rozměru 60 m x 30 m s osvětlením
(1.800 m² a osvětlení).
Lajnování - procentuální zmenšení regulérního hřiště.

b)

Jedno hřiště více účelový povrch s EPDM: vybavenost pro basket, volejbal,
rozměr 30 m x 15 m (450 m²).
Další vybavení: parkoviště, kontejnerové šatny, WC, celé oplocené.

2)

Cena jednoho projektu:
jako kompletu cca 287.000 EUR (7.462.000,-Kč).

3)

Cílová skupina:
pouze obce.
Podmínka pro obdržení grantu bylo vlastnictví vhodného pozemku.

4)

Způsob financování:
33% vlastní prostředky, 33% krajský územní orgán, 33% státní rozpočet.

5)

Vznik akce a počet dosud postavených hřišť:
Akce byla zahájena v roce 2008 a bude ukončena v roce 2012. Ke konci prvního
pololetí letošího roku bylo postaveno již cca 2.200 hřišť projekt by měl být letos
ukončen a celkový počet dosáhne 2.500 hřišť.
Jenom v prvních třech letech bylo profinancováno:
08/50 mil EUR, 09/62mil EUR, 10/ 68 mil EUR, to je celkem 180 milionů EUR
což činí 4 miliardy 680 milionů korun.

Poznámka: akce Victor v porovnání cen za 1 m² hřiště kopané:
Polsko ORLÍK 3.200,- Kč,- za 1m² ČR VICTOR 2.225, Kč, za 1m².

bod 6) obsahu

Plán realizace akce VICTOR v roce 2012 - 2013
Vzhledem k termínovým požadavkům musí být tento projekt po schválení výkonným
výborem FAČR předložen do 30.09.2012 na MŠMT ČR.

Cena jednoho projektu činí (viz. bod 4) 6.991.124,- Kč.
FAČR bude požadovat 60% z celkové ceny k úhradě prostřednictvím MŠMT
tj. 4.200.000,- Kč na jeden projekt.
V roce 2013 se navrhuje výstavba celkem 10 těchto hřišť o rozměru 60 m x 42 m + výběhy
tj. 10 x 4.200.000,- Kč, což prezentuje celkový požadavek 42.000.000,- Kč na tento
projekt pro realizaci prvních deseti hřišť VICTOR.
Realizace tohoto projektu v roce 2013 a věříme, že i v dalších letech výrazně přispěje
k rozvoji mládežnického fotbalu již od nejnižších věkových kategorií tj. od 6 do 12 let.

Jedná se o první část nezbytné pomoci alespoň v počtu 10 hřišť, která se jistě zatím nedá
srovnávat s počty hřišť podobného typu postavených v Polsku, ale tím více bude nutné dbát na
jejich nejvyšší kvalitu.

bod 7) obsahu

Atestace hřišť vybudovaných v rámci akce VICTOR
Bude vycházet a plně respektovat zásadní podmínky obsažené v Prováděcím
pokynu FAČR k atestacím hřišť s UT3G k soutěžním utkáním FAČR.

Bude se jednat především o:
1)

Dodržení předepsaného rozměru hřiště včetně výběhů a rozměrů označení
dalších hřišť uvnitř, předepsanými barvami lajnování.

2)

Vlastní položený UT3G musí mít platnou certifikaci FIFA* a nebo
FIFA**.

3)

Hřiště při atestační kontrole musí splnit veškeré polní zkoušky a to včetně
valivosti, vertikálního odskoku a shock absorpce.

4)

Pro hřiště musí být k dispozici základní vybavení na průběžnou údržbu.

5)

Každé hřiště, které splní atestační podmínky obdrží ATESTAČNÍ
OSVĚDČENÍ, které bude zpoplatněno částkou 5.000,- Kč ve prospěch
FAČR.

