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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

Sportovního hřiště při 12. ZŠ Brjanská, Kladno 

Článek 1 

Obecná ustanovení 

Návštěvní řád vydává provozovatel zařízení, který určuje základní závazná pravidla pro vstup 
návštěvníků a uživatelů do areálu.  

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví uživatelů zařízení a 
majetku vlastníka sportovního zařízení. Žáci a návštěvníci vstupem do sportovního zařízení vyjadřují 
svůj souhlas s obsahem tohoto návštěvního řádu. 

Článek 2 

Hřiště 

Provozovatel si vyhrazuje právo částečně omezit provoz nebo zcela uzavřít areál sportovního zařízení 
při nepříznivých klimatických podmínkách, příp. z jiných závažných důvodů. O uzavření sportovního 
zařízení provozovatel informuje uživatele a návštěvníky zařízení vhodným způsobem.  

Sportovní zařízení lze využít pro: fotbal, běh, skok do dálky i další sportovní aktivity (např. kolečkové 
brusle na in line dráze). 

Areál slouží především ke sportovnímu vyžití dětí a mládeže. 

Článek 3 

Vstup na hřiště 

• je dovolen jen v provozní době, žákům a studentům je povolen vstup pouze za přítomnosti 
učitele; 

• plocha hřiště slouží pouze ke sportovním činnostem; 

• přístup na hřiště je vstupní brankou i po horním schodišti; 

• dětem mladším 6-ti let je možno povolit vstup na hřiště jen v doprovodu osoby starší 18-ti let; 

• uživatelé, příp. návštěvníci se pohybují pouze v prostoru jim určeném;  

• v případě veřejné sportovní akce jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny provozovatele; 

• oprávnění k pobytu ztrácejí osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a osoby, 
které ohrožují bezpečnost osob a majetku nebo jinak obtěžující ostatní návštěvníky či jinak 
porušující ustanovení tohoto řádu, tyto osoby mohou být z prostoru sportovního zařízení 
vykázány a podle okolností může být jejich chování i předmětem přestupkového řízení nebo 
šetření policie 

Článek 4 

Chování ve sportovním zařízení 

• každý účastník je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob 
a jejich majetku a zařízení sportoviště a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné 
osoby; 



 
• hřiště a jejich vybavení mohou být používána pouze k tomu účelu, ke kterému jsou určena tak, 

aby se neničil jejich povrch ani vybavení nevhodnou činností;  

• uživatelé a návštěvníci jsou povinni respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a 
dobrých mravů a dodržovat pokyny provozovatele; 

• při odchodu z areálu je uživatel povinen uvést užívané hřiště do původního stavu, nahlásit 
případné závady nebo poškození hřiště provozovateli 

Článek 5 

Zákazy 

• mimo provozní dobu je vstup na hřiště přísně zakázán; 

• návštěvníkům a uživatelům sportovního zařízení je zakázáno vnášet zbraně, spreje, 
pyrotechnické předměty, alkohol, drogy, zvířata a další nevhodné předměty, jakkoliv hřiště 
znečišťovat,  

• v celém areálu sportovního zařízení platí přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a 
požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek;  

• je zakázáno odhazovat v areálu zbytky jídel a odpadky; 

• v areálu je zakázána jízda na kole, skateboardu; 

• je zakázáno vstupovat na hřiště v nevhodné nebo znečištěné obuvi;     

• je zakázáno lezení a šplhání po zařízení sportoviště a po oplocení areálu sportovního zařízení; 

• je přísně zakázáno věšet se na branky a jiné konstrukce; 

• je zakázáno vstupovat na povrch hřiště, pokud je povrch mokrý či namrzlý; 

• je zakázáno používat sportovní zařízení při snížené viditelnosti; 

• je zakázáno svévolně porušovat a ničit zařízení hřiště a znehodnocovat a znečišťovat vybavení 
areálu sportovního zařízení  

Článek 6 

Odpovědnost za škody 

Provozovatel poskytuje uživatelům bezpečné zařízení dle požadavků ČSN EN, odborně kontrolované 
oprávněnou certifikovanou nezávislou osobou. 

Provozovatel hřiště tak nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví způsobenou neopatrností 
nebo porušením návštěvního řádu.  

Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu odložených věcí uživatelů nebo návštěvníků hřiště. Úrazy 
a škody je povinnost neprodleně nahlásit provozovateli hřiště nebo pořadateli akce. Lékárnička pro 
poskytnutí první pomoci je k dispozici u provozovatele uživatel a návštěvník je povinen provozovateli 
nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny. 

 

 

Jiří Chvojka 

jednatel společnosti   

Sportovní areály města Kladna s.r.o. 

 

 



 
 

 

 

 

 


