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Naopak na branky i jejich následné užívání by mělo být
vždy nahlíženo jako na výrobek, který může ve zvýšené míře
ohrozit zdraví a bezpečnost osob. Všechny branky, zejména
mobilní, by měly být zkonstruovány, vyrobeny a užívány dle
příslušné technické harmonizované normy (ČSN EN).

1. Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků,
jehož účelem bylo zajištění souladu s právem Evropského
společenství, že výrobky uváděné na trh nebo do oběhu
budou z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotře-
bitele (uživatele) bezpečné. Zákon dále uvádí, že pokud 
výrobek patří do kategorie, pro kterou je stanovena Evrop-
ská technická norma (EN) a kterou přejala i příslušná Česká
technická norma (ČSN), musí tento výrobek splňovat také
parametry této normy. V takovém případě není ani možné,
aby si subjekt uvádějící výrobek na trh nebo do oběhu sta-
novil svá kritéria nebo aby nastavil parametry mimo normu
na základě požadavků zákazníka.

2. V případě fotbalových branek se jedná o ČSN EN 748,
ale obdobné normy platí i pro další sportovní mobiliář na-
příklad pro branky na házenou EN 749, pro basketbalové
konstrukce EN 1270, pro tenisové sloupky EN 1510 atd.
Uvedená norma rozděluje branky do čtyř typů – typ 1 je
branka v zemních pouzdrech s tzv. volným zavěšením sítí,
typ 2 branka v zemních pouzdrech s pevným ramenem sítě,
typ 3 přenosná branka s povinností jí kotvit k podložce a 
typ 4 je přenosná branka s protizávažím. Norma stanovuje
veškeré požadavky na stabilitu, tuhost a pevnost konstrukce
a součásti branky (háčky, sítě) a vyjmenovává i bezpečnostní
rizika (upevnění sítí a další
nebezpečné součásti), které
nejsou povoleny. Dále udává
další parametry jako jsou
konstrukční materiály, roz-
měry a hlavně i zkušební
metody a postupy pro ově-
řování shody při certifikaci.

3. Důležitou součástí legislativy v této oblasti je i Zákon
č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
Tento zákon určuje způsob stanovování technických poža-
davků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit
zdraví nebo bezpečnost osob. Hlavně pak určuje, kdo vy-
dává příslušné technické normy, kdo je oprávněn provádět
certifikaci a kdo je autorizovanou nebo akreditovanou oso-
bou pro posuzování shody. Z toho jednoznačně vyplývá, že
pouze akreditovaná pracoviště jako např. Státní zkušebna,
DEKRA, TÜV a další, která obdržela příslušnou autorizaci,
jsou oprávněna vydávat příslušné certifikáty. Takový certifi-
kát vydaný v jakékoliv zemi Evropského společenství má
platnost i ve všech těchto zemích.

Proto všechny poptávky případně výběrová řízení by měla
vyžadovat naplnění této legislativy, zejména splnění požado-
vaných parametrů příslušné technické normy. V případě 
výběrového řízení na fotbalové branky by zadavatel měl
zadat, že požaduje branky dle ČSN EN 748, typ 1, 2, 3 či 4,
uvést další specifikaci jako rozměry, konstrukční materiál,
požadavek na upevnění sítě (háčky, bezháčkové úchyty, inte-
grované háčky), na provedení (např. rozebíratelné nebo plně
svařené), u typu 4 např. zda má být protizávaží integrované
nebo závěsné (mobilní), zda požaduje u přenosných branek
kolečka pro manipulaci. Dále pak upřesnit i obsah dodávky
tzn. dodávka včetně dopravy, sítí, příslušné dokumentace, 
zaškolení apod. Dokonce by si měl, pro potřeby rozhodování
výběrové komise, vyhradit právo na to, aby nabízející doda-
vatelé své výrobky předvedli. Měl by požadovat buď certifikát
od autorizované zkušebny nebo prohlášení o shodě.

Zákazník by si měl branky vybírat dle dispozic svého
areálu a způsobu jeho využívání, jestli se jedná o veřejné
sportoviště s dohledem, sportoviště pro organizovanou
tělovýchovu nebo veřejná a volně přístupná sportoviště,
kde by měly být branky vždy pevně ukotvené. Na veřej -
ně přístupném sportovišti se branky dokonce posuzují
dle specifických kritérií vybavení veřejných sportovišť.

Rudolf Synek, Ing. František Kopecký

V souvislosti s těžkými úrazy, často s tragickými následky,
způsobenými fotbalovými brankami se vždy začne skloňovat
téma "bezpečná branka". Bohužel se jedná o zavádějící a svým
způsobem velmi nebezpečnou kampaň, která vytváří iluzi, že
tyto branky v žádném případě nemohou nikoho zranit, což je
dokonce v rámci marketinku deklarováno např. fotografiemi
osob zavěšených na brankovém břevně, přičemž je tato činnost
při užívání branek jednoznačně zakázaná.

EUROGREEN CZ s.r.o. 
dodavatel bezpečných branek dle nor  my

ČSN EN 748 a kompletního programu

certifikovaného vybavení sportovišť.

EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
tel./fax. 412 379 115, www.eurogreen.cz, www.bezpecna-branka.cz

Referenční dodávky bezpečných branek:

ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ, 
Ústí nad Labem ...............dodáno 56 ks, 2013

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ, Praha 1 
.............................................dodáno 108 ks, 2014

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ, Zlín
.............................................dodáno 190 ks, 2014

V době přípravy fotbalového hřiště k
zápasu nás mohou překvapit různé ne-
očekávané změny v průběhu počasí v
dané lokalitě. Ochranné zakrytí tráv-
níku dovoluje zcela operativně připravit
kvalitní hrací plochu s minimálními
pracovními náklady a nároky na čas.
Ochranné zakrytí tak pomáhá udržet
výbornou kvalitu povrchu fotbalového
hřiště v jakémkoliv období roku. Chrání
ho před deštěm, sněhem či mrazem.
Používání zakrytí ušetří až 40 % spo-
třeby energie nezbytné pro vyhřívání
hřiště. Takto lze ušetřit na nákup tohoto
velice užitečného zakrytí již za jednu se-
zónu. Vzhledem k jeho mnoha před-
nostem – např. pevnosti a praktičnosti
či speciálnímu způsobu spojení a také
dostupné ceně je zakrytí využíváno na
mnoha stadionech významných fotba-
lových klubů v Rusku, v Rumunsku a na
Ukrajině, kde bylo použito a dobře se
osvědčilo při přípravě všech stadionů
na zápasy ME. Sortiment ochranného
zakrytí Domen Agro obnovuje i velmi
poškozený trávník a tak spolehlivě
pomáhá ulehčit práci trávníkářům. 
Nejdůležitější typy zakrytí jsou:
• A bílé - regenerační zakrytí           
• C oranžové - zakrytí před deštěm.

Zakrytí  Domen-A bílé
Bílé zakrytí Domen-A vytváří pod

svým povrchem optimální mikro-
klima pro trávník, propouští sluneční
paprsky a zabezpečuje výměnu vzdu-
chu z okolního prostředí. 

Rekonstrukční / regenerační zakrytí
Domen-A má funkce:
• chrání živé trávníky před vymrznutím

při holomrazech
• urychluje začátek vegetace trávníku o

15-20 dní
• zlepšuje přirůstání trávníkových ko-

berců k podkladu
• napomáhá rychlejší regeneraci tráv-

níku po přezimování nebo po poško-
zení při herním zatížení

• chrání trávník před nepříznivými po-
větrnostními podmínkami v jarním 
i podzimním období hrací sezóny, 

zadržuje vláhu a chrání trávník před
vymýváním hnojiv v letním období

• pomáhá trávníku vytvářet stín
• chrání trávník od průmyslových exhalací
• šetří až 40 % potřebné energie pro vy-

hřívání trávníku.

Zakrytí Domen-C oranžové
Ochranné zakrytí proti dešti

Domen-C oranžové efektivně chrání
hřiště před deštěm i sněhem.
Používá se především pro:
• ochranu přírodních a umělých tráv-

níků před deštěm a mokrým sněhem
• pro snížení potřeby energie na vyhří-

vání hřiště.
Lehká textilie pomáhá rychlému odtoku
vody z hrací plochy na kraj hřiště, kde
odteče nebo se vsákne v  prostoru mimo
hřiště. Zakrytí se velmi rychle rozpros-
tírá na plochu a jednoduše se i stahuje.
To dovoluje velice operativně chránit
hřiště jak před dlouhodobými dešti tak
 i před mokrým sněhem. Zakrytí
Domen-C se může použít i společně s
lampami umělého osvětlení pro urych-
lení fotosyntézy a pro snížení potřeby
energie. Protože je oranžovo-červené
světlo nejvíce efektivní pro fotosyntézu
je dalším získaným efektem zakrytí vý-
raznější zelená barva trávníku. 

Ing. František Kopecký, 
EUROGREEN CZ s.r.o.

Ochranné zakrytí  trávníku


