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UEFA EURO 2016
Důležité informace pro fanoušky.

10. června bude ve Francii zahájen turnaj
UEFA EURO 2016.
Český tým bude v základní skupině
UEFA EURO 2016 hrát první utkání se Španělskem
v Toulouse 13. června od 15:00.
Stadium de Toulouse, kapacita 33 000 diváků
1 Allée Gabriel Biénès, 31028, vzdálenost cca 2,8 km z hlavního
náměstí Place du Capital v centru.
Vzdálenost z Prahy 1 540 km, doba jízdy cca 16 hodin.

www.toulouse-tourisme.com
Tel.: +33 (0)892 18 01 80

© GOOGLE

Český tým bude v základní skupině
UEFA EURO 2016 hrát druhé utkání s Chorvatskem
v Saint–Étienne 17. června od 18:00.
Stade Geoffroy Guichard, kapacita 41 500 diváků
14 Rue Paul et Pierre Guichard, 4200, vzdálenost cca 2,5 km z hlavního
náměstí Place Jean Jaurès v centru.
Vzdálenost z Prahy 1 080 km, doba jízdy cca 11,5 hodiny.

www.saint-etiennetourisme.com
Tel.: +33 (0)4 77 49 39 00
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Český tým bude v základní skupině
UEFA EURO 2016 hrát třetí utkání s Tureckem
v Lens 21. června od 21:00.
Stade Bollaert–Delelis, kapacita 35 000 diváků
1 Avenue Alfred Maes, 62300, vzdálenost cca 1,9 km z hlavního
náměstí Place Jean Jaurès v centru.
Vzdálenost z Prahy 1 070 km, doba jízdy cca 11,5 hodiny.

www.tourisme-lenslievin.fr
Tel.: +33 (0)3 21 67 66 66
© GOOGLE

Vzhledem k mimořádným bezpečnostním
opatřením během šampionátu
fanouškům doporučujeme respektovat
pokyny uvedené v následujícím desateru.

2) Základní informace pro řidiče

3) Speciální autobusy pro fanoušky

RYCHLOST V OBCI: 50 km/h

1) Znovuzavedení ochrany hranic Francie

NA SILNICÍCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA:
110 km/h (při hustém dešti 100 km/h)

Během celé doby šampionátu může každý fanoušek či
turista i bez vstupenky nasednout do jednoho ze speciálních autobusů označených logem oficiálního sponzora
turnaje UEFA EURO 2016, které budou v hostitelských
městech propojovat letiště se stadiony a zónami fanoušků. Ve dnech, kdy se nebudou hrát žádná utkání, budou
tyto označené autobusy nabízet vyhlídkové jízdy.

V době konání šampionátu bude zavedena ochrana na
hranicích Francouzské republiky. Střežena bude celá
délka hranic a budou probíhat namátkové kontroly.
Připravte se tedy na možnost kolon na hraničních
přechodech spojených s těmito kontrolami.
Zejména, budete-li cestovat přímo v den utkání, lze
na hraničních přechodech očekávat značné zdržení.
Namátkové kontroly mohou probíhat i v mezinárodních
vlacích.
Mějte veškeré osobní doklady a doklady k vozidlu
v pořádku a v souladu s právními normami. Nejasnosti
v dokumentech mohou vést k odepření vstupu do země
– jde o případy jako nečitelný údaj na dokladu, neaktuální
fotografie, poškozený doklad nebo neúplné doklady
k vozidlu.
Zejména pozor při jízdě firemními vozidly – k takové
cestě je potřeba mít ověřený souhlas majitele vozidla
s použitím konkrétní osobou v zahraničí (ideálně
přeložený do francouzštiny nebo alespoň angličtiny).
Rovněž tak je třeba, aby řidiči počítali s velmi hustým
provozem a nechali si potřebnou časovou rezervu na
příjezd do samotného místa, kde se utkání koná. Je
potřeba počítat také s tím, že nejbližší okolí stadionu
bude uzavřené a parkování přímo ve městě bude velmi
komplikované, či dokonce nemožné.

MIMO OBEC: 90 km/h (při hustém dešti 80 km/h)

NA DÁLNICI: 130 km/h (při hustém dešti 110 km/h)
NA ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDU: 30 km/h
Pro řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz po dobu kratší
než dva roky, platí stejné limity jako pro ostatní řidiče
při hustém dešti.
DÁLNIČNÍ POPLATKY
Fanoušci musejí počítat s poplatky na dálnicích. Vybírají
se formou přímého výběru na mýtných branách (ve
Francii nejsou dálniční známky). Mýtné brány jsou ve
Francii zhruba na každých 100 km dálniční sítě. Mýtné je
poměrně drahé, průměrná cena za každých ujetých
100 km je cca 6 eur.
POKUTY
Ve Francii se platí poměrně vysoké pokuty za nedodržení
dopravních předpisů. Za překročení povolené rychlosti
zaplatíte minimálně 137 eur, maximální výše pokuty je
800 eur. Ve Francii je nulová tolerance alkoholu v krvi při
řízení vozidla, při spáchání tohoto přestupku vám hrozí
pokuta 800 eur a zákaz řízení na území Francie až na tři
roky. Při zvláště závažném přestupku nebo při souběhu
více přestupků může francouzská policie i zabavit vozidlo,
které propadne státu.
Parkování ve francouzských městech je stejně obtížné
jako všude v Evropě. Platí zde parkovací zóny, v denní
době mezi 7. a 19. hodinou se smí v centrech měst
parkovat max. po dobu 1,5 hodiny. Překročení této doby
se trestá sankcí v minimální výši 11 eur.
CENA BENZÍNU
Cena benzínu Natural 95 se ve Francii pohybuje
v přepočtu mezi 34 až 37,50 Kč,
cena motorové nafty se pohybuje mezi 29 až 34 Kč.

4) Fanouškovské zóny
Ve městech, ve kterých se budou hrát utkání EURA
2016, a i v některých dalších, budou zřízeny tzv. fan
zones. Jedná se o ohraničený prostor, uvnitř kterého je
pro návštěvníky EURA připraven celodenní program.
Hlavním lákadlem jsou přímé přenosy utkání na obřích
obrazovkách, ale také různé koncerty, promo akce
sponzorů a partnerů turnaje a organizace UEFA.
Vstup do těchto zón je zdarma, nicméně při vstupu
budou probíhat bezpečnostní kontroly osob i zavazadel.
Pravidla pro vstup do zóny jsou velmi podobná pravidlům
pro vstup na stadiony. Veškeré zakázané předměty
budou jasně zobrazeny před vstupem. Naprosto nepřípustné je vnášení alkoholu.
Při vstupu do zóny je třeba počítat se značnou časovou
rezervou, zejména těsně před zahájením fotbalových
přenosů lze předpokládat velký nával.

5) Zdravotní pojištění

7) Vstup na stadion

9) Kouření

Než se vydáte na cestu, je dobré ujistit se, že máte
evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC; většina
českých pojištěnců by ho měla mít automaticky jako svoji
„kartičku pojištěnce“), který vám ve Francii v případě
nouze zaručí bezplatnou zdravotní péči. Pojištění pokrývá
náklady na konzultaci s lékařem, např. při nachlazení
či chřipce, příjezd ambulance a pobyt v nemocnici
způsobený nehodou. Působnost průkazu je však omezená,
a proto je vhodné zakoupit si připojištění.
Ceny lékařských výkonů ve Francii jsou poměrně vysoké,
proto je třeba pečlivě dbát na podmínky finančního
plnění (krytí) při jednotlivých případech u jednotlivých
pojišťoven.

Je nezbytně nutné striktně dodržovat pokyny stevardů
a ostrahy na stadionu. Zakázané předměty budou jasně
uvedeny u vstupů na stadion a tyto předměty bude
možné uschovat v mobilních úschovnách u každého
vstupu. Stevardi nebo členové ostrahy jsou oprávněni
nevpustit na stadion podnapilou osobu, proto důrazně
doporučujeme vyvarovat se před případnou návštěvou
zápasu nadměrné konzumace alkoholu. Během turnaje
EURO UEFA 2016 se budou na stadionech prodávat
pouze nealkoholické nápoje. V zónách pro fanoušky však
bude k dostání i alkoholické pivo.
Během výkonu povolání na stadionu budou pracovníci
ostrahy požívat ochrany jako veřejní činitelé, proto
důrazně doporučujeme uposlechnout jejich pokyny a vyvarovat se zbytečných konfliktů.
Na místo přicházejte s dostatečným předstihem,
stadiony se pro veřejnost budou otevírat 90–120 minut
před výkopem. U vstupů na stadion budou probíhat
důkladné vícestupňové kontroly osob a zavazadel, proto
je potřeba dostavit se s dostatečnou časovou rezervou.
Dostavíte-li se na stadion 15 minut před výkopem
utkání, je takřka jisté, že začátek utkání nestihnete.

Ve Francii platí od 1. 1. 2008 naprostý zákaz kouření
ve všech prostředcích hromadné dopravy, veřejně
přístupných prostorech, zdravotnických zařízeních,
školských zařízeních, restauracích, barech a nočních
klubech.
Absolutní zákaz kouření platí nejen na stadionech, ale
také v bezpečnostních zónách kolem nich. Porušení
tohoto zákazu bude přísně sankcionováno.

6) Zbraně
Francie patří mezi země, kde je vlastnictví zbraní
soukromými osobami naprosto striktně omezeno.
Právem držet zbraň disponuje pouze armáda a bezpečnostní složky země.
Naprosto fatální následky by tedy pro jakéhokoliv fanouška mělo zajištění střelné zbraně při náhodné kontrole.
Zejména v souvislosti s teroristickými útoky ve Francii
bude bezpečnost země během turnaje EURO 2016 na
nejvyšší úrovni a veškeré podobné excesy proti právnímu
řádu budou posuzovány s maximální důrazností. Z těchto
důvodů se nedoporučuje u sebe během pobytu ve Francii
nosit ani nože a podobné sebeobranné prostředky
(např. boxer, teleskopický obušek nebo slzný sprej).
Při pohybu na veřejných místech důrazně doporučujeme
dbát bez odmluvy všech pokynů bezpečnostních složek
a respektovat jejich nařízení.

8) Alkohol
Během turnaje EURO 2016 budou v okolí stadionů
a fanouškovských zón k dispozici speciální záchytné
stanice pro silně podnapilé. Fanoušky, kteří budou pod
vlivem alkoholu a budou agresivní, mohou policisté
převézt na běžnou záchytku, kde pobyt trvá 24 hodin
a je zpoplatněn sumou ve výši cca 4 500 Kč.
Ve Francii platí zákaz pohybu po veřejných cestách pro
osoby ve stavu opilosti (platí i pro pěší). Dále je zde
uzákoněn naprostý zákaz vnášení alkoholu na všechna
místa určená k provozování sportovních aktivit.

10) Pomoc v nouzi
Pro případ, že se čeští fanoušci dostanou do jakýchkoli
problémů, vedle kontaktů níže pro ně bude zřízena i speciální francouzská telefonní linka, na níž budou k dispozici
operátoři schopní komunikovat v angličtině a v češtině.
POLICIE:
HASIČI:
AMBULANCE (SAMU):
TÍSŇOVÁ LINKA:
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VELVYSLANECTVÍ ČR VE FRANCII:
15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paříž,
tel.:+33 140 651 300
KONZULÁT:
18 Rue Bonaparte, 75006 Paříž,
tel.: +33 144 320 200

