
 

KATEGORIZACE SPORTOVNÍCH HAL 
platnost od roku 2019 

 

kategorie EXTRA  

 kapacita hlediště minimálně 3500 míst k sezeni 

 rozměry hřiště 28m x 15m, vyznačeno podle pravidel FIBA – I. Kategorie 

 hrací plocha min. 32m x 19m (do min. rozměrů hrací plochy nesmi zasahovat lavičky družstev, 
stolek rozhodčích, provoz zázemí a diváků ani reklamní nosiče), výška min. 7m 

 povrch hřiště dřevo (palubovka, parkety,…) 

 mobilní basketbalové konstrukce, skleněné desky vč. světelné signalizace (červený rám i žlutý 
pruh), sklopné obroučky s trubičkovým uchycením síťky, vše dle pravidel FIBA 

 2x světelná tabule dle pravidel FIBA umístěna na obou stranách za košem (barevné rozlišení času 
a skóre, názvy týmů, čas a perioda, body týmů i hráčů, time-outy, fauly týmů i hráčů) 

 zařízení na signalizaci limitu na útok 24s/14s včetně ukazatele hlavního času umístěné nad 
každým košem dle pravidel FIBA viditelné ze všech stran (čelní i boční zobrazení) 

 zázemí šaten: 

- min. 4x plnohodnotný šatnový komplex s vlastními sprchami, WC, prostorem pro fyzioterapii  
a realizační tým (min. užitná plocha bez sprchy a WC je 40m2) 

-  min. 2x šatna pro rozhodčí s vlastní sprchou a WC 

 dopingová místnost s WC 

 ošetřovna s masérským lehátkem, nosítky a defibrilátorem 

 regenerace a posilovna 

 VIP a PRESS místnost 

 ozvučení a osvětlení dle pravidel FIBA a nároků na TV přenos 

 stabilní vysokorychlostní internetové připojení po celé hale 

 TV platforma pro zajištění přenosů 

 občerstvení diváků 

 parkování pro autobusy i osobní vozidla 



 

kategorie I  

 kapacita hlediště minimálně 1000 míst k sezeni  

 rozměry hřiště 28m x 15m, vyznačeno podle pravidel FIBA – I. Kategorie 

 hrací plocha min. 32m x 19m (do min. rozměrů hrací plochy nesmi zasahovat lavičky družstev, 
stolek rozhodčích, provoz zázemí a diváků ani reklamní nosiče), výška min. 7m 

 povrch hřiště dřevo (palubovka, parkety,…) 

 skleněné desky vč. světelné signalizace (červený rám i žlutý pruh), sklopné obroučky 
s trubičkovým uchycením síťky, vše dle pravidel FIBA 

 světelná tabule dle pravidel FIBA (barevné rozlišení času a skóre, názvy týmů, čas a perioda, body 
týmů i hráčů, time-outy, fauly týmů i hráčů) 

 zařízení na signalizaci limitu na útok 24s/14s včetně ukazatele hlavního času umístěné nad 
každým košem dle pravidel FIBA  

 zázemí šaten: 

- min. 4x plnohodnotný šatnový komplex s vlastními sprchami, WC, prostorem pro fyzioterapii  
a realizační tým (min. užitná plocha bez sprchy a WC je 30m2) 

-  min. 2x šatna pro rozhodčí s vlastní sprchou a WC 

 dopingová místnost s WC 

 ošetřovna s masérským lehátkem, nosítky a defibrilátorem 

 VIP a PRESS místnost 

 ozvučení a osvětlení dle pravidel FIBA a nároků na TV přenos 

 stabilní vysokorychlostní internetové připojení po celé hale 

 TV platforma pro zajištění přenosů 

 občerstvení diváků 

 parkování pro autobusy i osobní vozidla 

 

 

 

 

 



 

kategorie II  

 kapacita hlediště minimálně 350 míst k sezeni  

 rozměry hřiště 28m x 15m,  vyznačeno podle pravidel FIBA  

 hrací plocha min. 32m x 19m (do min. rozměrů hrací plochy nesmi zasahovat lavičky družstev, 
stolek rozhodčích, provoz zázemí a diváků ani reklamní nosiče), výška min. 7m 

 povrch hřiště dřevo (palubovka, parkety,…) 

 skleněné desky vč. světelné signalizace (červený rám i žlutý pruh), sklopné obroučky 
s trubičkovým uchycením síťky, vše dle pravidel FIBA 

 světelná tabule dle pravidel FIBA (barevné rozlišení času a skóre, čas a perioda, body týmů,  
time-outy, fauly týmů) 

 zařízení na signalizaci limitu na útok 24s/14s včetně ukazatele hlavního času umístěné nad 
každým košem 

 zázemí šaten: 

-  min. 4x plnohodnotný šatnový komplex s vlastními sprchami a WC 

-  min. 2x šatna pro rozhodčí s vlastní sprchou a WC 

 dopingová místnost s WC 

 ošetřovna s masérským lehátkem, nosítky a defibrilátorem 

 VIP a PRESS místnost 

 ozvučení a osvětlení dle pravidel FIBA a nároků na TV přenos 

 internetové připojení v hale 

 občerstvení diváků 

 parkování pro autobusy i osobní vozidla 

 

 

 

 

 

 



 

kategorie III 

 kapacita hlediště minimálně 150 míst k sezeni  

 rozměry hřiště min. 26m x 14m 

 hrací plocha min. 30m x 18m → výběhové prostory min. 2m (do min. rozměrů hrací plochy nesmi 
zasahovat lavičky družstev, stolek rozhodčích, provoz zázemí a diváků ani reklamní nosiče), výška 
min. 7m 

 povrch hřiště dřevo (palubovka, parkety,…) 

 skleněné nebo plexisklové desky, sklopné obroučky s trubičkovým uchycením síťky, vše dle 
pravidel FIBA 

 světelná tabule s odpočtem času a barevným rozlišení času a skóre obsahující čas a perioda, body 
týmů, time-outy, fauly týmů) 

 zařízení na signalizaci limitu na útok 24s/14s umístěné nad každým košem 

 zázemí šaten: 

-  min. 2x plnohodnotný šatnový komplex s vlastními sprchami a WC 

-  min. 2x šatna pro rozhodčí s vlastní sprchou a WC 

 dopingová místnost s WC, může sloužit šatna 

 ošetřovna s masérským lehátkem, nosítky 

 ozvučení a osvětlení v dostatečné kvalitě a intenzitě 

 internetové připojení v hale 

 občerstvení diváků 

 parkování pro týmy i diváky 

 

 

 

 

 

 

 



 

kategorie IV 

 rozměry hřiště min. 26m x 14m 

 hrací plocha min. 28m x 16m → výběhové prostory min. 1m (do min. rozměrů hrací plochy nesmi 
zasahovat lavičky družstev, stolek rozhodčích, provoz zázemí a diváků ani reklamní nosiče) 

 skleněné nebo plexisklové desky (ne dřevěné), sklopné obroučky s trubičkovým uchycením síťky 

 světelná tabule s odpočtem času a barevným rozlišení času a skóre obsahující čas a perioda, body 
týmů, time-outy, fauly týmů) 

 zařízení na signalizaci limitu na útok 24s/14s umístěné u každého koše 

 zázemí šaten: 

-  min. 2x plnohodnotný šatnový komplex s vlastními sprchami a WC 

-  min. 1x šatna pro rozhodčí s vlastní sprchou a WC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Závěrečné ustanovení 

 

Pokud hala nesplní minimální požadavky alespoň kategorie IV - bude označena:  

„Nesplňuje požadavky na kategorizaci podle ČBF“ 

 

Pro určení rozměrů hřiště v případě nestandardních rozměrů vnitřního prostoru haly budou v rámci 
snahy o dosažení parametrů dané kategorie u kategorií III a IV rozhodující následující aspekty:  

1. priorita zachování rozměrů výběhového prostoru v zázemí  

2. maximální využití volného prostoru  

V kategorii III je tedy zásadní volný výběhový prostor min. 2m a kategorii IV min. 1m okolo hřiště. V 
případě, že rozměry haly při zachování výběhových prostor umožní dosáhnout šířkový nebo délkový 
rozměr větší, než jsou minimální tolerované (26m x 14m), tak se mohou rozměry hřišť pohybovat v 
rozmezí 26m – 28m x 14m – 15m.  

 

U kategorií Extra, I, II musí být v hale náhradní basketbalová deska a obroučka stejných parametrů 
jako je na hracích stojanech.  

 

Provozovatel zodpovídá za provádění pravidelných technických kontrol stojanů nebo zavěšení košů 
podle ČSN.  

 

Provozovatel musí mít autorizovaný a aktuální protipožární plán.  


