
Seznam hřišť (k 8.3.2016)
Spojení MHD (PID) je pouze orientační, změny jsou velmi časté.

Další informace o hřištích na www.psmf.cz/dokumenty/seznam-hrist/ .

ARIT (Aritma)
- hř. v areálu SK Aritma, Praha 6, Vokovice
- MHD – st. Nádraží Veleslavín (metro A), kolem školy ulicí Na Luzích cca 300 m, vlevo do ul. V Středu a ul. Nad

Lávkou, která vede ke vchodu do areálu SK Aritma; hřiště je za šatnami a za tréninkovým fotbalovým hřištěm
- UMT 3. generace, osvětlení; povoleny kopačky turfy, gumotextilní a sálové, „lisovky“ zakázány!

BECH (Běchovice 2)
- hř. TJ Sokol Praha 9 – Běchovice II., ul. Na Korunce 580
- MHD – st. Nádraží Běchovice, busy 240, 250 (od metra B Černý Most), ulicí K Železnici (směrem od želez. trati)

cca 500 m až k areálu; lze využít též vlaky (trať 011) ze st. Praha Masarykovo n., resp. Praha hl.n. do st. Praha-
Běchovice (doba jízdy 15, resp. 16 min)

- UMT 3. generace, osvětlení; povoleny kopačky turfy, gumotextilní a sálové, „lisovky“ zakázány!
BIHOR (Bílá Hora)

- hř. TJ Sokol Bílá Hora, Moravanů 2360/2a, Praha 6
- MHD – st. Malý Břevnov, tramvaj 22 (od metra A Malostranská), ulicí Moravanů ke vchodu do areálu; vpravo jsou

kabiny, hřiště je umístěno na vzdálenějším velkém hřišti s UMT
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky

CESMI (Čechie Smíchov)
- hř. SK Čechie Smíchov, Smrčinská ul., Praha 5
- MHD – st. Spiritka (zast. na znamení), bus 149 (od metra B Jinonice, Nové Butovice, resp. metra A Dejvická), dolů

ulicí Podbělohorskou a vpravo Smrčinskou až k areálu; hřiště je hned za budovou s kabinami
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky

DABLI (Ďáblice SK; www.skdablice.eu)
- hř. v areálu SK Ďáblice, Kokořínská 400/34, Praha 8
- MHD – st. Kokořínská, bus 103 (od metra C Ládví – jen označené spoje)
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky

DEKAN (Děkanka)
- hř. v areálu SK Nusle, Děkanská vinice I 987/5, Praha 4
- MHD – st. Pražského povstání, metro C, vpravo ul. Děkanská Vinice I, vchod k šatnám z parkoviště před halou, hř.

je vzadu v areálu (projít podél atlet. dráhy a vpravo mezi hřištěm na minigolf a budovou, kde dříve sídlil Pražský
fotbalový svaz; druhý vchod (často zamčený) je z ul. Pod Děkankou

- UMT 3. generace, osvětlení; povoleny kopačky turfy, gumotextilní a sálové, „lisovky“ zakázány!
HANSP (Hanspaulka; www.sporthanspaulka.cz)

- hř. ve "Sportovním areálu Hanspaulka“ u ZŠ Sušická, Praha 6 (vstup je pouze z ul. Na Hanspaulce)
- MHD – st. Hanspaulka, bus 131 (od metra A Bořislavka, příp. Hradčanská), ulicí Na Hanspaulce k areálu; st.

Thákurova, tram. 5, 26 (od metra A Dejvická), vpravo ulicí Šáreckou na křižovatku s ulicí Na Hanspaulce a odtud
cca 100 m do kopce

- UMT 3. generace, osvětlení; povoleny kopačky turfy, gumotextilní a sálové, „lisovky“ zakázány!
HOSTI (Hostivař)

- hř. v areálu SK Hostivař, Švehlova 1362/36, Praha 10 (u křižovatky ulic Švehlova a Pražská – pod Intersparem)
- MHD – st. Na Groši, busy 175 (od metra A Skalka), 181 (od metra C Opatov), též tram. 22 (pozor – výluka do 12.4.),

26; st. OC Hostivař, bus 177 (od metra A Skalka, resp. od metra C Opatov)
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky

HRAB 1, 2, 3 (Hrabákova)
- hř. v areálu ZŠ Pošepného, Praha 4 (vstup pouze z Hrabákovy ul. 2001)
- MHD – st. Chodov (metro C), okolo Centra Chodov (to zůstává po pravé ruce) přes ul. U Kunratického lesa (zast.

bus Petýrkova) průchodem mezi paneláky do Hrabákovy ul. (cca 5 min.); hř. č. 1 je při pohledu od kabin vpravo
- přísný zákaz vjezdu motorových vozidel účastníků soutěží PSMF do areálu (nejsnazší parkování v NC

Chodov, cca 5 min. chůze)
- UMT 3. generace, osvětlení; povoleny kopačky turfy, gumotextilní a sálové, „lisovky“ zakázány!

KBELY (Spartak Kbely)
- hř. v areálu Spartaku Kbely, Železnobrodská 961/4a, Praha 9
- MHD – st. Huntířovská (zast. na znamení), bus 185 (od metra B Palmovka, resp. C Letňany), na světelné křižovatce

doleva do Vrchlabské, pak opět doleva do Železnobrodské, ve které je vlevo vchod do areálu
- UMT 3. generace; povoleny kopačky turfy, gumotextilní a sálové, „lisovky“ zakázány!

LITVI (Litvínovská; www.sportcentrumprosek.cz)
- hř. Sport Centrum Prosek, Litvínovská 500, Praha 9
- MHD – st. Střížkov (metro C, busy 136, 151, 177, 183, 201, 295), přejít do Teplické ul., z ní doleva Litvínovskou

k areálu; vchod je vedle ZŠ Litvínovská
- UMT 3. generace, osvětlení; povoleny kopačky turfy, gumotextilní a sálové, „lisovky“ zakázány!

MALES (AFK Malešice)
- hř. AFK Slavia Malešice, Heldova 555/1, Praha 10
- MHD – st. Malešické nám. (zast. na znamení), bus 177, 195 (od metra A Skalka, resp. metro B Vysočanská); ul.

Tomsovou projít do Heldovy, areál je vlevo, vchod za budovou se šatnami a restauraci
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky



MET 1, 2 (Meteor 8)
- hř. v areálu FK Meteor Praha VIII, U Meteoru 29/3, Praha 8
- MHD – st. Stejskalova, tram. 3, 10, vlevo (ve směru od Palmovky) do areálu Meteoru 8; šatny jsou až za hlavním

hřištěm, hř. č. 1 je blíže k šatnám
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky

MIKU 1, 2, 3, 4 (Mikulova; www.mikulovka.cz)
- hř. v areálu ZŠ Mikulova 1594/4, Praha 4
- MHD – st. metra C Opatov, cca 300 metrů směrem k sídl. Jižní Město, nebo bus 125, 165 do st. Bachova (zast. na

znamení); hř. č. 1 je při pohledu od kabin na fotbalové hřiště bližší vpravo, za ním je hř. č. 2, hř. č. 3 je při pohledu
od kabin na fotbalové hřiště bližší vlevo, za ním je hř. č. 4

- zápisy o utkání  lze v době zápasů vhodit do schránky v kantýně
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky

MOTO 1, 2, 3 (Motorlet; www.sk-motorlet.cz; www.fotbal-motorlet.cz)
- hř. v areálu SK Motorlet Praha, Butovická 592/35, Praha 5
- MHD – st. Sídliště Jinonice, bus 137, 149 (od metra B Jinonice, resp. Nové Butovice), st. Butovická, bus 149 (od

metra B Nové Butovice), resp. od metra Jinonice pěšky Radlickou a doprava do Butovické směrem k areálu, nebo
od metra Nové Butovice pěšky Řeporyjskou a Karlštejnskou do Butovické (autobusy mají interval 30 min.)

- po vstupu do areálu hlavním vchodem doprava, cca 70 m mezi budovou sekretariátu a stadionem, kabiny a hřiště s
UMT jsou napravo nahoře za tribunou stadionu; hř. č.1 je na polovině velkého hřiště blíže ke vchodu, hřiště č. 2 a 3
jsou na vzdálenější polovině, č. 2 napravo, č. 3 nalevo

- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky
NOVOB (Novoborská)

- hř. v areálu Centra volného času, Novoborská 610/2, Praha 9 (vchod Lovosická 21!), v areálu SPŠ Strojnické (pozor
na omyl, nedaleko je též hřiště základní školy!)

- MHD – st. Českolipská, bus 201, 295 (od metra C Střížkov), pokračovat dál Lovosickou, vchod do areálu napravo;
vchod do šaten je z parkoviště, další info (zapnutí UO) v pizzerii Pavaon

- UMT 2. generace (položen nový povrch), osvětlení; povoleny kopačky turfy, gumotextilní a sálové, „lisovky“
zakázány!

P 1, 2, 3 (Pražačka )
- hř. ve „Sportovním a rekreačním areálu“ Pražačka, Praha 3.
- MHD – st. Vozovna Žižkov, tram 1 (od metra B Palmovka, C Vltavská), 9 (např. od metra A Můstek), 11 (od metra

A Želivského), vchod do areálu je po levé straně vedle gymnázia; hř. č. 1 nejblíže kabinám
- zápisy o utkání lze vhodit do schránky vpravo za dveřmi chodby před Little restaurantem
- v případě příjezdu autem pozor na parkovací zóny
- UMT 3. generace, osvětlení; povoleny kopačky turfy, gumotextilní a sálové, „lisovky“ zakázány!

PRKOP (Přední Kopanina FC; www.fcpk.cz)
- hř. v areálu FC Přední Kopanina, Ke Goniu 123, Praha 6 – Přední Kopanina
- MHD – st. Přední Kopanina, busy 161 nebo příměstský 312 (od metra A Bořislavka)
- autem lze odbočit z Evropské Horoměřickou na Nebušice, nebo pokračovat směrem k letišti Praha-Ruzyně a odbočit

z Pražského okruhu
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky

SANC 1, 2, 3, 4 (Na Šancích; www.nasancich.cz)
- hř. ve Sportovním areálu Na Šancích, Turínská 1494/1, Praha 10 (15)
- MHD – st. Nové Petrovice, busy 125, 240, 296 (od metra C Háje), ulicí Milánskou kolem mateřské školy do ul.

Novarské, z kopce do Turínské a doprava k areálu; nezaměňovat s travnatým hřištěm Pražské VŠ psychosociálních
studií

- fotbalové hřiště se 4 hřišti na malý fotbal je vpravo, šatny jsou uprostřed areálu vpravo mezi restaurací a hřištěm (pod
úrovní hřiště); hř. č.l 1 je při pohledu od kabin bližší vpravo, hř. č. 3 je za ním, hř. č. 2 je bližší vlevo, hř. č. 4 je za
ním

- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky
SCBEC (Sportovní centrum Běchovice; www.sportbechovice.cz)

- hř. Sportovní centrum Běchovice, Richtrova 536, Praha 9 – Běchovice (nejedná se o fotbalový areál)
- MHD – st. Běchovice, busy 163 (od metra A Depo Hostivař, doba jízdy 23 min.), 250, 261 (od st. metra B Černý

Most, 13, resp. 19 min.); vlak ČD ze st. Praha-Masarykovo nádraží, resp. Praha hl.n. do st. Praha-Běchovice (doba
jízdy 15, resp. 16 min.) a busy 163, 250 jednu zastávku do st. Běchovice

- UMT 3. generace, osvětlení; povoleny kopačky turfy, gumotextilní a sálové, „lisovky“ zakázány!
SLIVE (Slivenec AFK; www.slivenec.7x.cz)

- hř. v areálu AFK Slivenec, U Sportoviště 54, Praha 5
- MHD – st. K Holyni, bus 230 (od st. metra B Luka, interval 30 min.), bus 120 (ze st. Nádraží Radotín, int. 30 min.);

st. Slivenec, bus 120 (ze st. Knížecí od st. metra B Anděl, int. 30 min.)
- autem z ul. K Barrandovu do Slivence a z ul. Ke Smíchovu zahněte do ul. U Sportoviště, která vede do areálu AFK;

hřiště je za kabinami (sprchy, občerstvení)
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky

STER 1, 2, 3 (Štěrboholy; www.hamrsport.cz)
- hř. v areálu SK Hamr, u sportovní haly, U Školy, Praha 10 ( sousedí s hřištěm SK Viktoria Štěrboholy)
- MHD – st. Škola Štěrboholy, bus 163, 263 (od metra A Depo Hostivař), ulicí U Školy k hale, zde jsou šatny, hř. č. 1

je nejblíže k šatnám, č. 3 nejdále
- v areálu je cca 100 parkovacích míst
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky



STOD (Stodůlky)
- hř. v areálu TJ Sokol Stodůlky, Kovářova 1617/3, Praha 5
- MHD – st. Stodůlky (metro B), ul. Flöglovou a Kuncovou až ke vchodu do areálu (cca 5 min.), hřiště je za vzdálenější

fotbalovou brankou, šatny v tribunce u fotbalového hříště (sejít po schodech)
- v případě příjezdu autem parkování z ul. Lýskova mezi kotelnou a hřištěm
- UMT 3. generace, osvětlení; provedena rekonstrukce – rozměry a osvětlení hřiště; povoleny kopačky turfy,

gumotextilní a sálové, „lisovky“ zakázány!
TEMPO (Tempo Praha FC)

- hř. v areálu FC Tempo, Ve Lhotce 1045/3, Praha 4
- MHD – st. Lhotka, busy 139, 150, 157 (od metra C Kačerov), 197 (od metra B Smíchovské nádraží), cca 400m ulicí

Ve Lhotce, doprava k areálu FC Tempo, za zadní brankou druhého hřiště je hř. na malý fotbal
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky

ZABEH (Záběhlice)
- hř. v areálu Bowlingového a relaxačního centra Na Ovčíně, Záběhlická 82/3, Praha 10 (neplést s areálem Hamrsport;

ve směru od Bohdalce je centrum Na Ovčíně za ním vpravo, ul. Přespolní)
- MHD – st. V Korytech, busy 188, 196 (od metra A Strašnická, resp. metra C Pankrác – 188, Kačerov – 196), příchod

ke hř. ulicí Přespolní
- UMT 3. generace, osvětlení; povoleny kopačky turfy, gumotextilní a sálové, „lisovky“ zakázány!

ZAK (Zákostelní)
- hř. v areálu  T.J. Sokol Vysočany, Novoškolská 696/2, Praha 9; vchod z Novoškolské nebo ze Zákostelní přes

restauraci
- MHD – st. Vysočanská (metro B, busy 136, 151, 158, 177, 183, 195), přes park do Špitálské ulice a vpravo do

Zákostelní; tram 16 do st. Špitálská, Špitálskou ul. do Zákostelní
- zápisy o utkání  lze vhodit do schránky na plotě naproti vchodu do šaten
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky

Pozn.: nefungují-li vám internetové odkazy na mapy hřišť (název hřiště), resp. webové stránky jejich provozovatelů
(CTRL+kliknutí), můžete je otevřít pomocí odkazů na stránkách PSMF (www.psmf.cz/dokumenty/seznam-hrist/) .


