
Provozní řád hřiště

Čl. 1: Využívání hřiště

1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Okrašlovací spolek Smidarska, o. 
s.
2.  Hřiště  je  určeno  k  provozování  míčových  her  širokou  veřejností  všech  věkových 
skupin.  Jedná  se  zejména  o  malou  kopanou,  házenou,  odbíjenou,  nohejbal,  tenis, 
basketbal a další.
3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě nebo on-line 
rezervaci. On-line rezervace je upřednostněna před jinou formou rezervace.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh 
sportu. Po celou dobu užívání hřiště dbá na bezpečnostní předpisy a předpisy k ochraně 
majetku.
5.  Uživatel  je  povinen dbát  pokynů a  upozornění  správce  hřiště  a  ustanovení  tohoto 
provozního řádu.

      

Čl. 2: Provoz a správa hřiště

1. Klíče od sportoviště se půjčují a vracejí správci hřiště. Ten, kdo si klíče půjčí, je plně 
zodpovědný za provoz sportoviště.
2. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, 
zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce 
oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz.
4.  V případě  zjištění  jakékoli  závady  na  uvedeném sportovním zařízení  nebo v  jeho 
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště.
5. Uživatelé hřišť si mohou u správce vypůjčit sportovní potřeby.
       

Čl. 3: Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
2. Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačkách, botách s hroty, tretrách botách 
s podpatkem
- manipulovat s řeznými, bodnými, sečnými nástroji
- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích
- nechávat děti bez dozoru dospělé osoby
- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu



- přemisťovat pevná nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
- konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu
- rozdělávat oheň a manipulovat s ohněm v prostorách celého areálu
- odhazovat žvýkačky na povrch hřiště.

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze 
hrajícím osobám.
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů nebo jinak 
obtěžovat nejbližší okolí.
5.  Sportovní  nářadí  přinesené  návštěvníky  musí  splňovat  bezpečnostní  prvky,  nesmí 
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6.  Provozovatel  nenese odpovědnost  za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu. 
Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí pronajímatelů.

Čl. 4: Pokyny pro údržbu

1. Odstraňovat z povrchu všechny ostré a hrubé částice (kamínky), které by mohly být 
příčinou zranění sportovců, a vedly by též k rychlejšímu opotřebení sportovního povrchu.
2.  Ruční  úpravu (česání)  sportovní plochy provádět  velkým kartáčem ve směru proti 
postavení  vláken,  cca  1–2 krát  za  měsíc  (zajistí  se  tím rovnoměrné rozmístění  písku 
v ploše a napřímení vlákna).
3. Dle uvážení provádět doplnění křemičitého písku do nejvíce zatížených míst (každý 
sport má určitá místa, kde je plocha nejvíce zatěžována), písek má být v ploše uložen cca 
2 až 3 mm pod úrovní napřímeného vlákna.
4. Cca po 3 letech provozu vyzvat zhotovitele díla k provedení strojního čistění plochy a 
doplnění písku. 
5. Při jakémkoli porušení celistvosti povrchu je po dobu záruční doby (samozřejmě i po 
ní) nutno ihned vyzvat dodavatele sportovního povrchu k posouzení závady a povedení 
odborné opravy.

Čl. 5: Další ustanovení

1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník 
uživatele z hřiště vykázat.
2. On-line rezervační systém je k dispozici na: www.smidarsko.cz.
3.  Poplatek za užívání hřiště je  100 Kč za hodinu a zahrnuje pouze režijní náklady: 
pojištění, revizi sportovního zařízení, odměnu správci, fond na strojní čistění (aby povrch 
neustále splňoval potřebné kvality).
4. Správci areálu: Robin Sanko, tel.: 720 211 030, 

                        Zdeněk Vosáhlo, tel.: 720 680 823.

http://www.smidarsko.cz/

