
PROVOZNÍ ŘÁD  

VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU 
 

Tento provozní řád stanoví dobu, základní podmínky provozu, správu a povinnosti při 

užívání. Provozovatem areálu je Základní škola, Trutnov, V Domcích 488. 

 Zájmové organizace a veřejnost, které si jednotlivá sportoviště pronajímají, jsou 

povinny se s tímto provozním řádem seznámit a řídit se jím.  

 Pronájem sportovišť je možný pouze na základě závazné objednávky u správce 

sportoviště a je splatný předem. 
 

 

Všeobecná organizační pravidla 

 
1. Vstup do areálu a na jednotlivá sportoviště je pro organizace a soukromé osoby 

zakázán v době vyučování tj. od 7.00 – 16.00 hod. Vstup je povolen pouze ve 

vyhrazeném čase, dle vyvěšené aktuální otevírací doby, a jen s vědomím správce 

sportovního areálu! 

      Všední dny: 16.00 – 20.00 hod. 

Víkendy, svátky: 8.00 – 20.00 hod. 

2. Osoby mladší 15 let mohou vstoupit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

3. Všichni návštěvníci vstupují do areálu na vlastní nebezpečí. 

4. V kompetenci správce sportoviště je vykázat návštěvníky, kteří nedodržují tento 

provozní řád a chovají se nevhodně.  

5. V celém areálu je vydán přísný zákaz kouření a zákaz konzumace alkoholu. 

6. Konzumace jídla a pití je povolena pouze na lavičkách, odpadky (včetně žvýkaček) 

patří do košů.  

7. Do sportovního areálu je zakázáno vodit psy. 

8. Na všech sportovištích zachovávají návštěvníci pořádek. 

9. U správce je možné si zapůjčit potřebné sportovní náčiní a nářadí (pro skok do výšky 

nebo do dálky), které je nutno vrátit v původním stavu. 

10. Opravu či výměnu veškerého vybavení sportovního areálu poškozeného svévolným či 

nestandardním chováním hradí návštěvník. 

11. V případě potřeby je nejbližší přenosná lékárnička umístěna ve skladu Tv nebo 

v sekretariátu školy. 

12. Pronajímatel nezodpovídá za odložené věci. 

 

 

 

 

 

 



Pravidla jednotlivých sportovišť 

 

Víceúčelový kurt (tenis, nohejbal, volejbal) 

- na kurt platí přísný zákaz vstupu v jakkékoliv obuvi s hroty nebo špunty 

- na kurt platí přísný zákaz vstupu a užívání, když je povrch mokrý (nebezpečí úrazu) 

- manipulace s jednotlivým sportovním nářadím (síť, kůly) je možná pouze po dohodě se 

správcem sportoviště nebo učitelem Tv 

Atletický ovál a další sektory s umělým povrchem  

- na umělý povrch je povoleno vstupovat pouze v univerzální sportovní obuvi nebo v 

atletických tretrách s povolenou délkou hrotů (jen do 7 mm) 

- na atletický ovál je zakázáno vstupovat v jakkékoliv fotbalové obuvi se špunty 

- na umělém povrchu je zakázáno jezdit na kolečkových bruslích, kole atd. 

- na oválu je určen pohyb proti směru hodinových ručiček 

 

Výškařský sektor 

- doskočiště slouží pouze pro skok do výšky a jeho nácvik 

- vstup na doskočiště je zakázán, je-li přikryto střechou proti vodě 

- laťka a stojany jsou k zapůjčení u správce sportoviště (pro výuku jsou umístěny v domku 

s Tv nářadím) 

- po skončení je nutné doskočiště přikrýt střechou proti vodě 

 

Dálkařský sektor   

- doskočiště slouží pouze pro skok do dálky a jeho nácvik  

- po každém odchodu z pískoviště je nutné očistit boty o rohož 

- po ukončení činnosti je nutné doskočiště uhrabat, hrablo a smeták jsou k zapůjčení 

u správce sportoviště (pro výuku jsou umístěny v domku s Tv nářadím) 

- tartanové rozběžiště je nutno po ukončení činnosti vymést od písku 

 

Fotbalové hřiště (umělý povrch) 

- vstup na fotbalový trávník je povolen pouze v odpovídající sportovní obuvi – kopačkách 

s lisovanou podrážkou, v kopačkách s gumovou podrážkou, v gumotextilních kopačkách a 

v běžecké obuvi, ne v kopačkách s kolíkovými a ocelovými špunty a v kopačkách se 

špunty 

- je zakázáno manipulovat s bránami, věšet se na ně 

- je přísně zakázáno věšet se na ochranné sítě a skákat do nich 

- je zakázáno zapichovat do umělého povrchu tréninkové předměty  

 

Dětské pískoviště 

- veřejnosti je vstup na toto pískoviště zakázán 

 

Kontakt na správce venkovního sportovního areálu a aktuální ceník:   

www.zsvdomcich.cz  

 

 



      V celém areálu je zakázáno: 

 
1. Vstupovat na sportoviště v nevhodné nebo znečištěné obuvi 

2. Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená 

3. Manipulovat s ostrými předměty 

4. Vstupovat se zvířaty 

5. Jezdit na kole, kolečkových bruslích nebo se pohybovat pomocí jiných 

dopravních prostředků 

6. Kouřit, rozdělávat a manipulovat s otevřeným  ohňem 

7. Plivat, odhazovat žvýkačky nebo jiným způsobem znečišťovat hřiště 

8. Konzumovat alkohol a jiné omamné látky 

9. Přinášet na hřiště předměty ohrožující zdraví a bezpečnost 

 
 


