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 V Hustopečích 01.08.2020 

Adresát: 

Sekretariát JmKFS Brno 
Sekretariát OFS Břeclav 
dotčené kluby soutěží JmKFS a OFS 

 

Rekonstrukce hlavní hrací plochy FC Hustopeče z.s. 

 

Vážení sportovní přátelé, 

dovolte, abychom vás touto cestou informovali, že koncem července 2020 začala na stadionu 
v Hustopečích dlouho plánovaná kompletní rekonstrukce hlavní hrací plochy, která je součástí rekonstrukce 
celého stadionu vč. atletického oválu a sektorů technických disciplín. Cílem je nabídnout vám fotbalovým 
oddílům ještě kvalitnější hrací podmínky, než na které jste byli u nás v Hustopečích doposud zvyklí. 

Bohužel každá taková akce přináší v rámci realizace i jistá nutná omezení, a proto bychom vás chtěli moc 
požádat o vstřícný přístup v akceptování nastavených opatření. 

 

Hrací plocha: 

Utkání budou odehrána na tréninkové ploše, která splňuje všechny náležitosti hrací plochy pro utkání okresních 
i krajských soutěží.  

 
Rozhodčí, delegát, hráči: 

Příjezd na utkání výhradně z ulice Šafaříkova. Vstup od koupaliště (tenisových kurtů) nebude možný.  
Vstup na hrací plochu z důvodu zachování bezpečnosti všech účastníků bude přes kemp Formanka dle 
přiloženého plánku. 

 
Diváci: 

Pro diváky se z pohledu příjezdu na utkání nic nemění. Mohou využít parkoviště u tenisových kurtů či příchodu 
z přilehlého kempu Formanka. Na tréninkovou plochu se dostanou cestou podél hlavní tribuny. Vstup je cca 
50m od vstupu na hlavní hrací plochu. Tréninková plocha je vybavena nekrytou tribunou na sedění pro cca 
150 diváků. 

 

Všem účastníkům fotbalových utkání v Hustopečích předem děkujeme za pochopení a těšíme se, že vás brzy 
přivítáme na zrekonstruované hlavní hrací ploše. 

Pokud by jste měli k organizaci soutěžních utkání jakékoliv dotazy, prosím, neváhejte nás kontaktovat. 
email: fc.hustopece@seznam.cz    tel.: (+420) 736 650 657 

 

Za FC Hustopeče z.s. 

Ing. Jaroslav Šebesta 
předseda FC Hustopeče z.s. 
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Příchod na hrací plochu 
rozhodčí, delegát, hráči 


