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Licence hřiště – EXTRALIGA 2020 
 
Domácí družstvo je povinno mít hrací plochu (hřiště) pro konání domácích zápasů, pokud není 
uvedeno jinak. Domácí družstvo plně zodpovídá za jeho regulérnost údržbu a připravenost pro 
konání ligových utkání ve stanoveném termínu rozpisu utkání včetně předzápasových aktivit 
daných soutěžním řádem minimálně v rozsahu stanoveném pro přípravu hostujícího družstva. 
Rozměry hřiště jsou stanoveny oficiálními pravidly baseballu vydané Českou baseballovou 
asociací pro daný rok. Zázemí a vybavení hřiště jsou volitelná s přihlédnutím na úroveň soutěže 
a na stanovené minimální požadavky, a s důrazem na maximální bezpečnost zúčastněných. 
 
 

Hrací plocha 
 
Metová vzdálenost:  

- 27,43 m (90 ft) v jedné úrovni 
 
Vzdálenost domácí a nadhazovací mety: 

- 18,44m  
 

Rozměr pálkařského území:  

- 1,82m x 1,22m (6 x 4 ft.) a 15 cm (6“) od hrany domácí mety 
 

Vzdálenost k homerunovému oplocení:  

- doporučeno >97,5 - >122 - >97,5m minimálně 76,2m 
 
Vzdálenost od domácí mety k ochranné sítí (backstop):  

- >18,3m 
 
Vzdálenost přípravných pálkařských kruhů (on-deck):  

- >11,28m 
 
Nadhazovací kopec:  

- o průměru 5,5m, nadhazovací meta 0,254m nad úrovní domácí mety s klesáním 1cm 
výšky na 12cm délky směrem k domácí metě. 

 
Nadhazovací meta:  

- 0,60 x 0x15m zapuštěná v zemi 
 
Sada met (1., 2.. 3.):  

- 0,38 x 0,38m pevně připevněná k zemi 
 
Domácí meta:  

- standardních rozměrů, zarovnaná s povrchem a pevně připevněná 
 
Lavičky družstev:  

- ve vzdálenosti >18,3m od domácí mety, zastřešená a uzavřená zezadu a po obou 
stranách, o délce min. 18m, obsahující místo pro usazení min. 20 hráčů 
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Prostor pro rozcvičování nadhazovačů (bull-pen):  

- mimo hrací plochu, případně na hrací ploše mimo výseč pro dva nadhazovače každého 
družstva s dodržením vzdálenosti pro domácí a nadhazovací metu a vyvýšení 
nadhazovací mety o 0,254m nad úroveň domácí mety. 

 
Pálící klec:  

- doporučená v blízkosti a vně hrací plochy (poskytující minimálně jednu domácí metu a 
jeden L-screen) 

 
Antukový povrch: 

- Povrch musí být směsí antuky, písku a jílu či jiné kombinace (příměs škváry je zakázán), 
aby byla zajištěna konzistentnost celého povrchu s přihlédnutím na větší tvrdost 
pálkařských boxů a nadhazovacího kopce. Povrch musí mít takovou tvrdost, aby se 
nejednalo o betonový či cementový základ s obrovskou tvrdostí nebo naopak pískový 
charakter, do kterého se boří nohy, ale takový, aby umožnoval bezpečný a 
bezproblémový pohyb hráčů s možností provádět skluzy bez možnosti vážného zranění 
(tomu musí být přizpůsobena i velikost zrna.)  

 
Délka trávy:  

- domácí družstvo je povinno udržovat travnatou plochu v hratelném stavu (tj. posekaný 
trávník), kde by v nejhorším případě s přihlédnutím na druh trávy nepřesahovala délka 
stébla/listu 5cm. 

 
Mobilní pálicí klec pro BP: 

- o min. rozměrech š x v x h 6 x 3 x 3m uzavřená kvůli bezpečnosti ze všech stran 
s otevřenou přední stěnou. 

 
Mobilní ochranné sítě:  

- 1x L-screen o min. rozměrech 2,5 x 2,5m a 2x klasická zástěna min. 2,5 x 2,5m na 
mety. 

- Ostatní ochranné prostředky pro BP jsou volitelné 
 
Oplocení hřiště:  

- pro soutěž by měla být oplocena celá hrací plocha, tj. kompletně uzavřené hřiště. Výška 
oplocení je doporučená na 1,2 – 1,8m, přičemž homerunové oplocení by mělo mít 2,4m 
a muže být opatřeno min. 8cm tlustým pěnovým molitanem, pro tlumení nárazu. 

 
Ochranné pásmo (Warning track):  

- Okolo celé hrací plochy o šířce 4,5 – 6m  
 
Batter-eye:  

- jedná se o vybavení hřiště, které vidí pálkař za nadhazovačem ve svém postavení. Je 
součástí homerunového oplocení a na výšku může být rozšířen přídavnou zástěnou Za 
homerunovým oplocením. Min. rozměry jsou (š x v) 18 x 9m, kde výška může být 
omezena výškou homerunového oplocení. V tomto rozsahu musí být oplocení a 
případná přídavná plocha pokryta jednobarevným tmavým materiálem (černý, tmavě 
zelený), obvykle stínící tkanina na pletivo apod. 
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Výsledková tabule:  

- Musí být odsouhlasena řídícím orgánem soutěže, její velikost a rozměry nejsou 
definovány, pouze její umístění nesmí zasahovat nad nebo do hrací plochy. Ve většině 
případů se bude již jednat o elektronicky ovládanou tabuli, a tedy změny ve hře budou 
aktuálně na ní zobrazovány (nikoliv jednou za směnu nebo po zahraném autu, apod.). 
V případě použití manuálně ovládané tabule, i tak by mělo být zajištěno její průběžné 
aktualizování dle platné skutečnosti na hřišti. 

 

- Pokud výsledková tabule umí zobrazovat body v jednotlivých půl-směnách, tak při 
začátku půl-směny bude v příslušném místě svítit číslice 0 (nula), aby byla definována 
standardizace při identifikaci směny, která aktuálně probíhá. Jestliže tabule zobrazuje 
stav pálkaře, měl by odpovídat skutečnosti a měl by probíhat u každého pálkaře po 
celou dobu trvání utkání. 

 

- Výsledková tabule nesmí sloužit k podněcování nepokojů na hřišti či na tribunách, její 
údaje by měly být pravdivé a aktuální v souladu se zápisem oficiálního zapisovatele 
(zde je důležité mít navázanou komunikaci mezi obsluhou a oficiálním zapisovatelem, 
který jako jediný rozhoduje o přidělení H nebo E). Za obsluhu a funkčnost výsledkové 
tabule zodpovídá domácí družstvo a její činnost může být ukončena na příkaz hlavního 
rozhodčího. 

 
Lajnování hřiště:  

- v plném rozsahu (pomezní čáry, jednometrovka, území pálkaře, území koučů, přípravný 
pálkařský kruh (lze nahradit kobercem či plachtou o průměru 1,59m pevně 
připevněným k zemi). 

 
Ochranná síť diváků (backstop):  

- Jedná se o síť nataženou na kovové či lanové konstrukci a slouží k ochraně diváků, 
před odpálenými míči. Její napnutí by nemělo jakkoli zasahovat do prostor hrací plochy 
a její naklonění by mělo být kolmé k hrací ploše nebo nakloněno na stranu diváků. Její 
výška by měla být 3 – 6m, a na šířku od jedné lavičky družstva ke druhé, ideálně tak, 
aby se přihlédlo ke konstrukci tribuny a bezpečnosti jejich diváků.  

 
Homerunový sloup:  

- bývají  9m vysoké s až 0,6m rozšířením směrem do pole (fair territory). Jejich umístění 
je celým průměrem uvnitř pravoúhlé výseče hřiště a jsou vně hrací plochy za 
homerunovým plotem. Pokud je homerunový sloup součástí oplocení ve stejné úrovni 
jako homerunové oplocení, je důležité si uvědomit, že jakožto jeho součást se na něj 
vztahují stejná pravidla jako na oplocení hřiště, oproti situaci, kdy je homerunový sloup 
vně hrací plochy. 

 
Ochranné prvky:  

- Jak je uvedeno v kapitole „oplocení hřiště,“ homerunový plot může být opatřen 
molitanem o min. tloušťce 8cm po celé jeho délce.  

- Všechny zdi včetně hran a sloupků u střídaček, se kterými může přijít polař do kontaktu 
ve snaze zpracovat míč, musí být opatřeny ochrannými prvky. 

- Veškeré kliky či madla musí být zakryté ochrannými prvky nebo musí být demontovány 



 

 

 
 

 
Česká baseballová asociace tel./fax. +420 242 429 211 IČO: 48548421 
Zátopkova 100/2 e-mail: baseball@baseball.cz  DIČ: CZ48548421 
160 17  Praha 6  www.baseball.cz  bank. spojení: 1724008504/0600 

 

- Jestliže je kdekoli v oplocení brána či branka, musí být zajištěna tak, aby se při nárazu 
neotevřela. 

- Doporučené – Oplocení vedoucí od střídaček k homerunovému plotu by mělo být také 
vybaveno ochrannými prvky, zejména jeho prvních 20 metrů od dugoutů.  

 

- V případech, kdy je hřiště ohraničeno pletivem či jinou zástavbou nebo zábranou a jeho 
horní část by v případě kontaktu s polařem mohla způsobit poranění, tak musí být 
zabezpečena takovým způsobem, aby k případnému zranění nemohlo dojít. Tímto 
zabezpečením se má na mysli rozřízlá ohebná plastová roura nasazená na vrchol pletiva 
po cele její délce nebo horizontální trubka mezi jednotlivými sloupky plotu tak, aby 
nemohlo dojít ke kontaktu hráče s nebezpečným vrcholem pletiva.  

 

- Toto zabezpečení na vrcholu homerunového plotu, stejně jako homerunové sloupy by 
měly mít žlutou barvu, která označuje hranu mezi polem (fair territory) a územím mimo 
hrací plochu. Stejným způsobem musí být označeny jakékoliv anomálie a hranice na 
homerunovém oplocení, aby bylo jednoduše rozpoznatelné, která část oplocení je ve 
hře a která již mimo něj. 

 

- Ostatní ochranné prvky, mimo pole (Fair territory) by měly mít odlišnou barvu. 
 
Osoba zodpovědná za údržbu hřiště a personál pro údržbu hřiště: 

- Domácí družstvo MUSÍ mít osobu, která zodpovídá za údržbu hřiště po celou dobu 
zápasu na stanoveném místě, nejlépe v blízkosti lavičky domácího týmu. Tuto funkci 
může vykonávat manažer domácího týmu nebo jím pověřená osoba družstva, pokud 
není stanovena klubem jiná osoba. Tato osoba by měla být znalá místních poměrů a 
možnostmi pro údržbu hřiště, dále by měla mít pod sebou odpovídající počet osob, díky 
kterým bude možné hřiště ochránit před deštěm, případně po dešti opravit do hratelné 
podoby. Tato osoba musí být také oprávněna v průběhu utkání zapnout umělé 
osvětlení, pokud hřiště osvětlením disponuje, na příkaz hlavního rozhodčího. V případě 
potřeby tato osoba ve spolupráci s příkazy hlavního rozhodčího řídí osoby zodpovědné 
za údržbu hřiště. 

 
Materiál pro údržbu hřiště:  

- Každé hřiště hrající Extraligu musí mít na každý ligový zápas připraven: 
10 ks lopat 
10 ks hrábě 
10 ks smetáků 
4 ks zednických koleček (či jiný přepravní prostředek) 
prostředky na odsávání dešťové vody (např. molitany 50x50cm, fukar na listí, 
apod.) 
5 tun pytlované antuky pro úpravu kopce, prostor domácí mety a vnitřního pole 
1 ks zakrývací plachty na celé vnitřní pole o velikosti 50x50m 
nebo 
1 ks zakrývací plachy na domácí metu o velikosti 8 x 8m A plachty zakrývající celý 
nadhazovací kopec  
Šablona na boxy, provaz na lajnování 
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Tribuny:  

- Každý tým by měl poskytnout odpovídající prostory, minimálně za domácí metou, pro 
sedící diváky minimálně v rozsahu EXL 100 diváku. 

 
 

Zázemí 
 
Šatny družstva:  

- oddělené pro každé družstvo zvlášť, v zastřešeném prostoru s obvyklou bytovou 
teplotou a vybavením odpovídající šatně minimálně pro 20 hráčů (tj. odpovídající počet 
věšáků a odkládacích prostor, odpovídající počet židlí nebo prostor pro sednutí). 

- Šatny by měly být v těsné blízkosti hřiště (v areálu), měly by být uzamykatelné, přičemž 
musí být poskytnut klíč k přístupu a uzamčení šatny. 

- Šatny musí odpovídat hygienickým standardům a musí být udržovány v čistotě 
 
Šatny rozhodčí:  

- oddělené od šaten družstev, v zastřešeném prostoru s obvyklou bytovou teplotou a 
vybavením odpovídající šatně 2 – 4 osob (tj. odpovídající počet věšáků a odkládacích 
prostor, odpovídající počet židlí nebo prostor pro sednutí).  

- Šatny by měly být v těsné blízkosti hřiště (v areálu), měly by být uzamykatelné, přičemž 
musí být poskytnut klíč k přístupu a uzamčení šatny. Sdílení šatny s jinými členy nebo 
zaměstnanci družstva není přípustné. 

- Šatny musí odpovídat hygienickým standardům a musí být udržovány v čistotě 
 

- Do šatny rozhodčích je před, během a po zápase zákaz vstupu, kromě rozhodčích a 
komisařů zápasu/turnaje. Před zápasem může se souhlasem rozhodčích do šatny 
vstoupit osoba domácího týmu ohledně seznámení rozhodčích s předzápasovým 
ceremoniálem. Po zápase může do šatny vstoupit manažer nebo jeden zástupce týmu 
k podpisu ZoU. Dokud rozhodčí po zápase neopustí šatnu, není do ní povolen vstup 
ostatním osobám. 

 
Sprchy: 

- Oddělené pro rozhodčí a družstva (pro každé družstvo zvlášť pouze doporučeno). Lze 
realizovat časovým harmonogramem tak, aby nedošlo k setkání jednotlivých skupin, 
přičemž za dodržení této podmínky zodpovídá domácí družstvo. Sprchy musí odpovídat 
hygienickým normám, být čisté a disponovat teplou tekoucí vodou. 

 
Zapisovatel(é):  

- Domácí družstvo musí zajistit oddělený prostor pro 1 – 2 zapisovatele mimo hrací 
plochu, ale s dobrým výhledem na hrací plochu (obvykle ve středu tribuny za domácí 
metou na nejvyšším bodě), kde bude poskytnut stůl pro vykonávání činnosti 
zapisovatele a minimálně dvě židle.  
U tohoto místa musí být poskytnut přístup internetu odpovídající rychlosti pro 
poskytování on-line přenosu. 
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Osvětlení:  

- doporučeno, s minimální svítivosti 700 (900) lx vnitřní pole a 500 (700) lx vnější pole. 
Jeho konstrukční výška, řešení a uvedení do provozu musí být schváleno řídícím 
orgánem soutěže. 

 

- Zapnutí a vypnutí osvětlení: zapnutí osvětlení si určuje domácí tým do doby před 
zápasem. Jakmile je zápas ZAHÁJEN je jeho zapnutí nebo vypnutí řízeno HLAVNÍM 
ROZHODČÍM, který instruuje zástupce domácích ohledně činnosti osvětlení 
s přihlédnutím na cenu energií a rovných podmínek pro obě družstva (osvětlení by se 
mělo zapínat VŽDY na začátku celé směny). 

 
Ozvučení a komentář:   

- Domácí družstvo je povinno zajistit ozvučení a odborný komentář utkání. V dlouhodobé 
části soutěže je toto nařízení doporučené. Během TV utkání, zápasů TOP6 a Play off je 
povinností pořádajícího oddílu zajistit komentátora zápasu. Komentátor zápasu by měl 
být stručný, zasvěcený a zcela neutrální, tak aby sice poskytoval dostatek informací pro 
diváky, ale zároveň nerušil hráče během utkání.  

 

- Ozvučením hřiště je myšleno zajištění hudebního vyplnění pauz mezi směnami, před a 
po utkání.  

 
Hlasatelská služba má za povinnost zejména:  

- V případě TV utkání, zápasů TOP6 a play-off je hlasatelská služba a předzápasový 
ceremoniál povinností 

- V dlouhodobé části soutěže je na domácím týmu, jestli bude předzápasový ceremoniál.  

- V obou případech je povinností domácího týmu nebo pořadatele tuto skutečnost 
oznámit rozhodčím nejpozději 30 minut před začátkem utkání.  

- před utkáním představit soupeře, fáze soutěže (případně stav série), představení 
rozhodčích zápasu. 

- pokud bude předzápasový ceremoniál, musí se v něm započít 10 min. před rozepsaným 
začátkem utkání a jeho trvání nesmí překročit 7 minut. Postup bude následující:  

Hlasatel nejprve představí hostující tým (manažera a kouče nejprve, poté 
jmenovitě hráče, dle pořadí pálkařů, rozcvičujícího se nadhazovače v bullpenu a 
následně zbytek týmu). Následuje představení domácího týmu ve stejném pořadí 
a následuje představení rozhodčích. Týmy nastupují podél pomezní čáry před 
svou lavičkou postupně od domácí mety dále. Rozhodčí nastupují k domácí metě. 
Následuje reprodukce statní hymny. Následně dochází ke schůzce manažerů a 
rozhodčích na domácí metě.  

- před 1. směnou představit obranu domácích dle postů a útok hostů dle pálkařského 
pořadí  

- před dohrávkou 1. směny představit obranu hostů dle postů a útok domácích dle 
pálkařského pořadí.  

- po každé půlsměně informovat o stavu skóre.  

- v průběhu utkání informovat o střídání, představovat pálkaře, když přichází na pálku.  

- po utkání informovat o konečném výsledku (případně o stavu série), pořadu dalšího 
utkání, o výsledcích z jiných hřišť  
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- Hlasatelská služba musí být po celé utkání v korektním duchu, bez urážek soupeře a 
rozhodčích. Hlasatel má zakázáno hodnotit výroky rozhodčích. Pokud hlasatelská služba 
poruší výše uvedené, může hlavní rozhodčí utkání tuto službu ukončit. Rozhodčí pak 
tuto skutečnost zaznamenají do Zprávy o utkání. 

 
Reklamní plochy:  

- Reklama na hřišti se řídí zvláštním předpisem a smlouvami s Českou baseballovou 
asociaci. Nicméně je doporučeno, aby reklamní plochy na homerunovém oplocení 
nezasahovali do batter-eye zóny a do okolí 1 m od pomezní čáry vedoucí o paty 
homerunového oplocení kolmo vzhůru. Dalším doporučením je, aby většinová barva 
pozadí jednotlivé reklamy byla tmavší barvy, než je barva míče. (Z důvodu kontrastu a 
lepšího sledování míče ve hře.)  

- Není dovoleno, aby reklamní plochy nebo jejich součásti zasahovaly přes homerunové 
oplocení do hřiště 


