
PROVOZNÍ ŘÁD   

MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ 

VE SVRATOUCHU 

MAJITEL A PROVOZOVATEL: 

Obec Svratouch, Svratouch 290, 53942 Svratouch, IČO 00271004 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště (dále jen MSH) upravuje režim využívání pro sportovní 

aktivity: malá kopaná, volejbal, přehazovaná, basketbal, nohejbal, vybíjená, badminton. 

2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele MSH. 

3. Osobám mladším 15 let je užívání MSH povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, 

zákonného zástupce či jiné dospělé osoby. 

4. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem provozovatele zastoupeného správcem MSH, který provoz 

organizuje. 

5. Uživatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy 

pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku. 

6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel a správce nenese odpovědnost za zranění uživatelů 

vyplývajících ze hry a činnosti na hřišti. 

7. Nedodržuje-li objednatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 

8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů MSH, škody a nesrovnalosti v rozporu s tímto provozním řádem 

na sebe přebírá objednatel. 

9. Funkci správce vykonává příslušná osoba pověřená provozovatelem. V době její nepřítomnosti, jím určená 

osoba. 

10. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené na zařízení MSH, byť i jen z nedbalosti. 

11. Majtel MSH nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní 

činnosti. 

 

II. VSTUP DO OBJEKTU MSH 

1.  Do objektu se vstupuje po odemknutí vrátky k tomu určenými. 



2. Klíči od objektu disponuje správce nebo osoba jím pověřená. Tyto osoby odpovídají za uzamčení objektu 

MSH v době jeho nevyužívání. 

3. Uživatelé vstupují na MSH po prezentaci u správce, po řádné rezervaci a vyzvednutí klíčů od objektu MSF. 

 

III. PROVOZNÍ REŽIM MSH 

1. Evidenci obsazenosti vede správce hřiště. Minimální hrací doba je 60 minut (lze prodloužit). 

Hráči si mohou hrací dobu objednat: 

a) osobně u správce hřiště (Boris Jakubík, Svratouch 262) 

b) telefonicky + 420 721 657 035 

c) emailem na: jakubikb@seznam.cz 

2. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné ho obsadit tím, kdo přijde dříve. 

3. Nebude-li objednané hřiště obsazeno uživatelem do 10 minut po uplynutí začátku hrací doby, může hřiště 

obsadit další zájemce. 

4. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, zásadně správce. V 

tomto případě mají přednost místní hráči před cizími zájemci. 

5. Rezervovat hrací dobu lze nejpozději 1 den před jejím případným začátkem. 

6. Provozovatel může rozhodnout o pronájmu za účelem pořádání turnaje apod. Pro víkendové rezervace mají 

přednost turnaje před jednotlivci. 

7. Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen jej uvést do původního stavu, uklidit, zapsat se na hřišti do 

knihy návštěv. Pokud vznikla nějaká poškození, zapsat je do knihy a bezprostředně o nich uvědomit správce. 

8. Škody a ztráty vzniklé vinou či chováním uživatele, hráčů a ostatních uživatelů v areálu je povinen uživatel 

provozovateli uhradit. 

 

IV. PRAVIDLA OCHRANY BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ OSOB A MAJETKU 

1. V prostoru hřiště je zakázáno: 

 - vstupovat v nevhodné obuvi (zejména kopačky, tretry, boty s podpatkem, hrubým vzorkem podrážky), ve 

znečištěné obuvi (blátem, štěrkem aj.) 

- odhazovat žvýkačky (na hřišti i mimo) 

- odhazovat odpadky (možno jen do přistavených popelnic) 



- vstupovat mimo vyhrazenou objednanou dobu 

- vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných omamných látek 

- vodit na hřiště jakákoliv zvířata 

- vjíždět na hřiště na kole, motocyklu, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu, kočárkem, vozíky 

- konzumovat alkoholické nápoje včetně piva, omamné, toxické a psychotropní látky 

- konzumace občerstvení a pití neslazených nápojů je možné jen mimo hřiště samotné 

- donášet skleněné obaly 

- vstupovat s ostrými předměty 

- hraní s hokejkami (florbal, hokejbal apod.) 

- provádět jakékoliv úpravy a zásahy na vybavení sportoviště bez souhlasu s provozovatelem 

- používat jakoukoliv pyrotechniku (i v blízkosti hřiště) 

- sedat na mantinely, podlézat a lézt na ochranné sítě 

- předat zapůjčené klíče od hřiště jiné osobě, zhotovovat jejich kopie 

- kouření, rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu 

2. Divákům je vyhrazen prostor za mantinely hřiště vně, nikoliv uvnitř hřiště. 

3. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním a chováním ohrožovat zdraví jiných, obtěžovat je, poškozovat 

vybavení hřiště. 

4. Je zakázáno malovat, sprayovat na mantinely a jiné vybavení hřiště, vyvěšovat poutače a reklamy aj. (pouze 

po svolení provozovatelem). 

5. Přinesené sportovní vybavení návštěvníků MSH musí splňovat zásady bezpečnosti a vhodnosti pro zvolenou 

sportovní činnost. 

6. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiná pověřená osoba uživatele hřiště 

vykázat a při hrubém porušení mu následně odepřít budoucí pronájem MSH. 

 

V. SPRÁVCE MSH 

1. je zejména povinen: 

- pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář 

- zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby 



- upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy 

- zajišťovat drobnou údržbu MSH 

- vést evidenci o návštěvnosti MSH 

2. je oprávněn: 

- kontrolovat totožnost uživatelů v případě, kdy nejsou osobně známi 

- řešit spory při obsazování a využívání MSH 

- v případě porušení tohoto řádu uživatelem ho z hřiště vykázat, odmítnou poskytnutí hřiště nezpůsobilým 

osobám (podnapilí, intoxikovaní, v nevhodné obuvi apod.) 

- v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště - zastavit jeho provoz 

- vymáhat náhradu za případné škody způsobené na majetku MSH 

 

VI. PROVOZNÍ DOBA 

- MSH bude v provozu v měsících od března do října každý den od pondělí do neděle od 9 do 21 hodin 

- provozovatel si vyhrazuje právo v rámci provozní doby přednostně stanovit časové užívání pro místní ZŠ, MŠ, 

školní družinu a pro místní spolky a sportovní kluby 

- běžnou provozní dobu je možné upravovat v souvislosti s pořádáním větších akcí, turnajů apod. 

- MSH se zapůjčuje pouze osobám starším 18 let 

 

VII. DŮLEŽITÉ KONTAKTY A TELEFONNÍ ČÍSLA  

Správce hřiště:  Boris Jakubík, Svratouch 262, tel: 721 657 035, e-mail: jakubikb@seznam.cz 

Policie ČR:     158 

Zdravotní záchranná služba:   155 

Hasiči:  150 

 

Provozní řád byl schválen Zastupitelstvem Obce Svratouch dne 7. 4. 2022 usnesením č. 21/2022.  

  

Ve Svratouchu dne 8. 4. 2022      Jiří Socha – starosta obce 

 



V prostoru hřiště je zakázáno: 

 - vstupovat v nevhodné obuvi (zejména kopačky, tretry, boty s podpatkem, 

hrubým vzorkem podrážky), ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem aj.) 

- odhazovat žvýkačky (na hřišti i mimo) 

- odhazovat odpadky (možno jen do přistavených popelnic) 

- vstupovat mimo vyhrazenou objednanou dobu 

- vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných omamných látek 

- vodit na hřiště jakákoliv zvířata 

- vjíždět na hřiště na kole, motocyklu, koloběžce, kolečkových bruslích, 

skateboardu, kočárkem, vozíky 

- konzumovat alkoholické nápoje včetně piva, omamné, toxické a psychotropní 

látky 

- konzumace občerstvení a pití neslazených nápojů je možné jen mimo hřiště 

samotné 

- donášet skleněné obaly 

- vstupovat s ostrými předměty 

- hraní s hokejkami (florbal, hokejbal apod.) 

- provádět jakékoliv úpravy a zásahy na vybavení sportoviště bez souhlasu s 

provozovatelem 

- používat jakoukoliv pyrotechniku (i v blízkosti hřiště) 

- sedat na mantinely, podlézat a lézt na ochranné sítě 

- předat zapůjčené klíče od hřiště jiné osobě, zhotovovat jejich kopie 

- kouření, rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu 

 


