
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 
                                        

1. V areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování. V případě 

vzniku znečištění je původce tohoto znečištění toto bezodkladně odstranit nebo 

znečištění nahlásit správci hřiště v případě, že toto znečištění uživatel sám 

nezpůsobil.  

 

2. Platí zákaz 

 odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak znečišťovat areál 

             hřiště 

 odhazovat a lepit žvýkačky v prostoru areálu 

    vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi nebo ve znečištěné obuvi 

  (kopačky, tretry…)                                         

  vnášet a manipulovat s ostrými předměty, střelnými zbraněmi či jinak 

nebezpečnými předměty či látkami, ohrožující zdraví a bezpečnost 

    vjíždět na hřiště na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových 

bruslích, skateboardech, s dětskými kočárky a na dětských odrážedlech 

    přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa 

    je zakázáno lézt na konstrukce košů, na branky, zavěšovat se na obroučky 

košů a na obvodové sítě, zábradlí 

    rozdělávat oheň a manipulovat s ním, tábořit 

    trhat květiny, plody keřů či stromů, poškozovat stromy, keře nebo ostatní 

zeleň 

    házet nebo kopat míče do budovy haly nebo ostatních budov 

    vstupovat (mimo tréninku skoku dalekého) do doskočiště a roznášet písek 

po areálu 

    narušovat veřejný pořádek (nadměrným hlukem nebo jiným způsobem) 

    kouření, konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, užívání 

omamných látek 

    vstupu podnapilým osobám 

    vstupu se zvířaty 

 

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na 

hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je povoleno zápasy (tréninky) sledovat 

z prostoru zámkové dlažby. 

 

4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani 

jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. 

 

5. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička 

první pomoci přístupná po dohodě se správcem. 

 



6. Sportovní nářadí účastníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí 

ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 

 

7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním 

areálu, jakož i za ztrátu či poškození na odložených věcech. 

 

 

Nedodržování ustanovení provozního řádu 

 
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z areálu 

vykázat. Při opakovaném porušení provozního řádu uživatelem je správce 

oprávněn takovouto osobu do areálu nevpustit.   

 

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování 

občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno bezodkladně sdělit 

správci sportovního zařízení. 
 


