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Provozní řád 
Sportovního areálu Březinka 

 

 

 

A. Sportovní zařízení areálu 

 
- Dětské hřiště, kombinace dřevěných a kovových prvků 
- Tenisové hřiště, povrch antuka, tenisová síť, oplocení 
- Volejbalové hřiště, povrch antuka, volejbalová síť 
- Stůl na stolní tenis, povrch beton, síťka 
- Fotbalové hřiště, povrch trávník, dvě branky 
- Víceúčelová sportovní hřiště (dále VSH), povrch umělá tráva 2. generace výška 15 mm 

s křemičitým vsypem, rozměr  24x47 m včetně oplocení a sportovního vybavení, určeného 
k těmto sportům: 

- Tenisové hřiště se sítí 
- 2x Volejbalové/nohejbalové hřiště se sítí 
- Basketbalové hřiště s 2 koši 
- Fotbalové hřiště/malá kopaná, soft ball s dvěma brankami 2x5m 
- Budova s kuchyňkou a kuchyňským vybavením, lednička, mikrovlnná trouba, konvice, stoly a 

židle, WC, mobilní gril s roštem, elektro přípojka, vodovodní přípojka s hadicí na kropení hřiště 
- Posezení (dřevěné lavice s stoly), ohniště 

B. Základní ustanovení 

- Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků sportoviště a osob 
bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu. Areál je provozován celoročně. 

- Provozovatelem areálu je Obecní úřad, Javorník 26, 568 02 Svitavy 
- Každý návštěvník je povinen dodržovat pravidla chování stanovená tímto návštěvním řádem a 

pokyny a nařízení pověřených zaměstnanců provozovatele, pořádkové služby, příslušníků 
policie,hasičů, členů záchranné služby apod.  

- Hřiště je určeno pro veřejnost, sportovní a společenské organizace, základní a mateřské školy 

- Vjezd motorových vozidel povolen do areálu pouze pro zajištění zásobování. Vjezd 

motorových vozitel na travnaté hřiště, tenisové kurty je přísně zakázán. Parkování povoleno 

pouze na přilehlých parkovištích.  

 

C. Vstup a pobyt v areálu 

 

- Návštěvníci se mohou pohybovat po areálu bez omezení. Pouze pro víceúčelové hřiště 

s umělým povrchem se stanovuje režim časového využití. Pravidla pro provoz tohoto hřiště 

jsou uvedena níže.  

- Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude 

v rozporu s tímto návštěvním řádem, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů 

pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu 

nebo jiných návykových látek. 

- Vstup na víceúčelové sportovní hřiště pro děti do 10 let pouze v doprovodu dospělých. 

 

D. V prostorách VSH není povoleno 

 

- kouřit a používat otevřený oheň  

- ničit zařízení a vybavení areálu 

- odkládat odpadky mimo místa k tomu určená 

- ponechávat volně pobíhat psy, kočky 
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- umělý povrch musí být využíván pouze pro sportovní účely  

- zakáz používání kovových a šroubovaných kopaček nebo atletických treter s kovovými 

hroty.    Používat pouze vhodnou sportovní obuv (tarfová obuv, lisované kopačky).    

- v znečištěné sportovní obuvi na umělý povrch (bláto, škvára, tráva aj. nečistoty). 

- bruslení a jízda na kole na umělém povrchu a antuce 

- konzumace jídel (žvýkací gumy) a nápojů v prostorách hřiště s umělým povrchem. Nápoje 

jako káva, coca-cola, kofola atd. zanechávají těžko odstranitelné skvrny. 

- používat branky bez zajištění proti převrácení, branky musí být vždy jištěny proti převrácení 

- šplhat, věšet se na jakékoliv konstrukce 

- poškozovat  budovy, sportovní zařízení, vybavení 

 

E. Rezervace, klíče k VSH 

- Sportovní areál je otevřen celoročně  

- Rezervace na tel.čísle: + 420 602 691 435 (Petr Hirka) nebo + 420 777 614 319 (Ladislav 

Čechal), příp. +420 732 766 407 (Josef Jandera) 

 

 

F. Poplatky za využívání sportovního areálu  

- Tenisové a volejbalové hřiště (antuka, stůl na stolní tenis), fotbalové hřiště, stolní tenis 

o zdarma 

- Budova s kuchyňkou, posezení, mobilní gril, elektro a vodovodní přípojka 

o 600Kč/den občané s i bez trvalého pobytu v naší obci 

o při předání areálu bude vybírána kauce ve výši 1.000 Kč, která bude vrácena za 

podmínky vrácení areálu v původním stavu – platí pro fyzické osoby 

- Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

o zdarma občané s trvalým pobytem v obci Javorník 

o 100Kč/hodina občané bez trvalého pobytu v naší obci 

 

 

G. Správa hřiště 

- Areál spravuje obec Javorník prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří zajišťují pravidelnou 

údržbu hracích ploch po delší době provozu včetně čištění dle stanovených norem.  

- Pověřenými správci hřiště jsou Petr Hirka (zodpovědná osoba) a Vladimír Čechal. 

- Travnatá plocha je pravidelně sekána.  
- Zaměstnanci zajišťují operativní čistění umělé plochy (např. listí, sníh) s pravidelnou 

kontrolou, tak aby umělá plocha byla připravena k pravidelnému užívání.  

- Zajišťují rovněž odemykání, zamykání, zápůjčky sportovního vybavení 

- Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu návštěvníky areálu.  

- Správce je oprávněn vykázat  z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů nebo dedodržují 

Provozní řád.  

- Vstup do uzamčených částí areálu je možný pouze v provozní době 

- Pořadatel společenských událostí přebírá dohled  a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a 

majetku. Je oprávněn vydávat závazné pokyny k zabezpečení bezproblémovému průběhu 

sportovní či kulturní akce.  

- Správce je pravomocný rozhodnout o uzavření sportovišť do doby, než budou opět 

v provozuschopném stavu 

- Správce pravidelně informuje zastupitele o stavu areálu a upozorňuje na provozní problémy  

s cílem zajištění řešení. 
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H: Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu 

- Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí.  

- Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo 

hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. 

- Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit pověřeným 

zaměstnancům provozovatele. 

- Osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení návštěvního řádu nebo 

neuposlechne výzvy pověřených zaměstnanců provozovatele nebo pořadatelské služby, bude 

z areálu vykázána. 

 

 

Provozní řád bych schválen zasedáním Zastupitelstva obce Javorník dne 15.5.2017  

usnesením č. 2/2017-6. Provozní řád nabývá platnosti dnem schválení zasedáním zastupitelstva. 

  

Důležité kontakty 

Tísňové volání  tel.: 112 

Záchranná služba     tel.: 155 

Policie       tel.: 158 

Městská policie   tel.: 156 

Hasiči       tel.: 150 

 

Provozovatel: Obec Javorník 26, 568 02 Svitavy 

Zodpovědná osoba: Petr Hirka 

Telefon: +420 602 691 435  

Kontaktní adresy pro emailovou korespondenci:  

javornik.obec@tiscali.cz  nebo petr.hirka@email.cz  
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Konkrétní pokyny k užívání jednotlivých objektů areálu: 

 
Antuková hřiště (tenis, volejbal): 

- povrch a vybavení nutno před zahájením hry zkontrolovat. Závažné nedostatky nahlásit 
správci areálu 

- v případě velkých nečistot (sníh, listí, větve) nebo rozbahnění je hřiště uzavřeno do doby, než 
bude zajištěna náprava do normou stanoveného stavu 

- v případě sucha před hrou pokropit.  
- vstup pouze v čisté obuvi s hladkou podešví 
- po skončení hry jsou hráči povinní kurt uklidit (zamést, zahladit nerovnosti na povrchu).  
- vybavení na úpravu hřiště je uloženo ve stanoveném prostoru (koště, linkovací stroj, síť, 

shrabovací síť s kolejnicí, hadice a přípojka na vodu) 
- zákaz jízdy na kole nebo kolečkových bruslích 
 
 
Hřiště s umělým povrchem: 

- povrch a vybavení nutno před zahájením hry zkontrolovat. Nedostatky ihned nahlásit správci 
areálu. 

- V případě velkých nečistot (sníh, listí, větve) je hřiště uzavřeno do doby, než bude zajištěna 
náprava do normou stanoveného stavu 

- v případě drobných nečistot tyto odstraňte pomocí kartáče nebo hráběmi tak, aby se 
nezašlapaly do povrchu 

- manipulace se sloupky a sítěmi pouze dle stanoveného návodu. Po skončení hry zařízení 
vrátit do úložného prostoru 

- zákaz konzumace jídel, žvýkací gumy a pití (vyjma čisté vody) 
- zákaz jízdy na kole nebo kolečkových bruslích 
- vstup pouze v čisté obuvi (tarfová obuv, lisované kopačky, tenisky s hladkým povrchem 

podešve) 
- svévolná manipulace s fotbalovými brankami je přísně zakázána  

- Rezervace na tel.čísle: + 420 602 691 435 (Petr Hirka) nebo + 420 777 614 319 (Ladislav 

Čechal), příp. +420 732 766 407 (Josef Jandera) 
 
Fotbalové hřiště: 

 

-             povrch a vybavení nutno před zahájením hry zkontrolovat.  
Nedostatky ihned nahlásit správci areálu 

- V případě velkých nečistot (sníh, listí, větve) nebo rozbahnění je hřiště uzavřeno do doby, než 
bude zajištěna náprava do normou stanoveného stavu 

- manipulace s brankami povolena pouze dospělým osobám, branky musí být vždy kotveny 
háky, zatlučenými do trávy! 

- vybavení na úpravu hřiště je uloženo ve stanoveném prostoru (lajnovačka) 
- po skončení hry uložit branky na stanovené místo a ukotvit 
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Dětské hřiště: 
 

- u dětí do 6ti let je povoleno používat zařízení pouze tehdy, pokud je zabezpečený trvalý 
dozor dospělé odpovědné soby 

- Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky. 
- Sestava se skluzavkou je vhodná pro děti 4-12 let 
- Zákaz užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký 

 
 
Budova s kuchyňkou: 
 
- při převzetí zkontrolujte prostory, vybavení, závažné nedostatky ihned nahlaste správci 
- udržujte čistotu a pořádek 
- nemanipulujte s otevřeným ohněm 
-  před předáním správci zajistěte pořádek, čistotu všech prostor, zařízení a vybavení (stoly, 

židle, podlahy, police, skříňky, lednice, trouba) 
- uzavřete přívod vody a el. energie, okna 
 
 
 

 

 

 

 


