
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU HRADECKÁ 

 
I. Úvod: 

Sportovní areál slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků škol a veřejnosti. Sportovní areál slouží 
pouze ke sportovní činnosti, pro kterou jsou hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobena.  Sportoviště jsou 
členěna do těchto částí: 

A. Fotbalové hřiště s umělou trávou:  

Fotbalové hřiště o velikosti 90x45m s umělým trávníkem se zásypem z křemičitého písku a gumového granulátu. 
Umělý trávník s certifikátem kvality FIFA. Hřiště vybaveno fotbalovými brankami a mobilními tréninkovými 
brankami (5x2m). Fotbalové hřiště je doplněno umělým osvětlením.  

B. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem a záchytným oplocením. Povrch: umělý jednovrstvý vodopropustný 
odpružený tartan. Na ploše lajnování pro sporty: 2x volejbal (nohejbal), tenis, malá kopaná (futsal 40x20m),  2x 
minibasketbal (atyp) a florbal (atyp). Hřiště vybaveno sportovním vybavením: branky na malou kopanou, 
volejbalové a tenisové sloupky, sítě, branky na florbal. 

C. Atletický ovál + atletický sektor (skok do výšky, skok do dálky, hod koulí) 

Atletický běžecký ovál, dvě dráhy s rovinkou 100m, sektor skoku do dálky, do výšky a sektor na vrh koulí. Vše 
doplněno venkovními posilovacími zařízeními. Podklad: umělý vodopropustný dvouvrstvý odpružený tartan. 
Provedení lajnování pro různé atletické tratě. 

D. Cvičná víceúčelová plocha 

Cvičná víceúčelová plocha s povrchem – umělý vodopropustný plastový skládaný povrch. Na ploše lajnování 
1x volejbal (nohejbal), 2x streetball (atyp) a 2x cvičný hokejbal (atyp). 

 

Grafické vymezení sportovišť: 

 

 

 

      AREÁL JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM 

 

 

 

 

https://www.gymstola.cz/studium/dokumenty/rad-sportovniho-arealu


Důležitá telefonní čísla:    

Záchranná služba    155  
Policie ČR     158 
Hasičský záchranný sbor   150   
Tísňové volání/SOS    112  

II. Provozní doba, rezervace: 

- Sportovní areál je otevřen pro veřejnost po celý rok od 8:00 – 21:00 hod. v období listopad, prosinec, 
leden, únor od 8:00 – 16:00 hod. Fotbalové hřiště s umělým osvětlením je možné mimo uvedenou dobu 
využívat individuálně sportovními organizacemi. 

- V době školního vyučování je sportovní areál prioritně určen pro potřeby škol dle vyvěšeného rozvrhu. 
- V době nepříznivého počasí má správce sportovního areálu právo areál částečně či zcela uzavřít. 
- Sportovní areál je volně přístupný, je však možné si předem zarezervovat vybrané sportoviště. 

Rezervace přijímá správce areálu a lze je provádět vždy nejpozději dva pracovní dny před plánovaným 
termínem rezervace a to vždy od 8:00 do 14:00 hod. Rezervace se provádí na tel.: 567 243 037, případně 
e-mailu: info@sluzbytelc.cz 

- Rezervace sportovišť je pro občany města, školy a organizace působící ve městě bezplatná.  
- Rezervace sportovišť je vyvěšena u vstupu do areálu a uživatelé areálu jsou povinni se uvedeného 

rozpisu držet. 
- Pokud se objednatel rezervace nedostaví v předem dohodnutém termínu na sportoviště, po uplynutí 10 

minut od začátku rezervované doby rezervace padá a hřiště je volně přístupné. 
- Vybavení pro volejbal či tenis, vč. sítí jsou k dispozici v boxu u víceúčelového hřiště (sloupky pro volejbal 

jsou umístěny v ploše zeleně u sportovišť. Návštěvník je povinen zapůjčené vybavení vrátit na původní 
místo. Není možné jakékoli vybavení vynášet mimo areál.  
 

III. Povinnosti uživatelů sportovního areálu: 

- Každý návštěvník sportovního areálu je povinen dbát provozního řádu a vyvarovat se ničení hřiště a jeho 
zařízení. 

- Používání zařízení je na vlastní nebezpečí. Provozovatel sportovního areálu neodpovídá za případné 
úrazy či jiné ohrožení zdraví návštěvníka areálu. 

- Každý návštěvník sportovního areálu je povinen v celém areálu dbát na pořádek. Neponechávat věci a 
předměty v areálu, uklidit po sobě odpadky na místa k tomu určená. 

- Návštěvníci sportovního areálu jsou povinni dbát pokynů správce. 
- Návštěvník je plně odpovědný za škody vzniklé jeho činností. 
- Do sportovního areálu je zakázán vstup se psy. 
- V areálu je zakázána jízda na kole, na inline bruslích, koloběžkách apod. 
- Provozovatel neručí za případnou ztrátu v areálu.  
- V areálu je zakázána manipulace s ostrými a těžkými předměty (kovové předměty, kameny apod.). 
- V areálu je přísně zakázáno kouření, konzumace alkoholických nápojů a omamných látek. Je zakázáno 

rozdělávání ohňů, manipulace s jakoukoli chemickou látkou (rozpouštědla, oleje, benzín, nafta apod.) či 
zábavnou pyrotechnikou. 

- Děti mladší 6 let mají vstup dovolen pouze v doprovodu osoby starší 15 let. 
- V areálu je zakázáno lezení po konstrukcích a sítích. 
- Návštěvníci sportovního areálu nesmí narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem. 
- Návštěvník musí trpět a tolerovat přítomnost ostatních osob v areálu. 
- Správce si vyhrazuje právo uzavřít areál při nepříznivých povětrnostních podmínkách, při konání 

sportovních akcí, při provádění nutných oprav a údržbě, případně z jiných závažných důvodů. 
- Porušení tohoto Provozního řádu se postihuje podle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. 

Pokud se setkáte s porušením tohoto návštěvního řádu, oznamte prosím tuto skutečnost neprodleně na 
tel. č. 158 Policii ČR.  

- Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele tohoto sportovního areálu. 
- Sportovní areál je majetkem Města Telče (provozovatel areálu), správu areálu zajišťuje společnost 

Služby Telč, spol. s r.o. 

Kontakt na správce areálu: Služby Telč, spol. s r.o., Tel.: 567 243 037, e-mail: info@sluzbytelc.cz, 

https://sluzbytelc.cz 
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