
PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU HUSTOPEČE 

Část obecná 

 

Provozovatelem sportovního areálu je : 

Sportovní zařízení města Hustopeče p.o., Brněnská 526/50, 693 01 Hustopeče, IČO: 49963147 

  

Uživatelem sportovního areálu jsou  

sportovní oddíly FC Hustopeče z.s., Šafaříkova 538/19, Hustopeče, IČO: 6432451 a TJ Agrotec 

Hustopeče z.s., oddíl atletiky Šafaříkova 22, Hustopeče, IČO: 13690655 na základě uzavřených 

nájemních nebo uživatelských smluv. 

Prostory areálu jsou určeny pro provozování sportovních aktivit, zejména pak fotbalu, atletiky a 

školní tělovýchovy. 

Prostory sportovního areálu tvoří, hokejbalové hřiště, travnaté fotbalové hřiště, umělá atletická 

dráha včetně sektoru na skok do dálky, sektorů na skok do výšky a o tyči, sektoru pro vrch koulí, hod 

diskem a oštěpem. 

Součástí areálu je pak i tribuna a kabiny.  

Školy využívají areál na základě uzavřených smluv o jeho využívání.  

Veřejnost využívá areál v hodinách vyčleněných pro veřejnost dle tohoto řádu nebo za základě 

dohody o pronájmu s provozovatelem areálu. 

Ostatní sportovci využívají areál na základě dohody o pronájmu s provozovatelem areálu. 

Sportování v areálu se řídí platným rozvrhem hodin. 

Podmínky pro využívání prostor 

Pro veřejnost je vstup do areálu za účelem provozování jiných než běžeckých disciplín umožněn  

na základě dohody s provozovatelem nebo uživatelem areálu. 

Využívání prostor, jakož i vstup do prostor sportovního areálu, je pro návštěvníky umožněn v 

otevíracích hodinách areálu. Prostory lze využívat zásadně k účelu, kterému ze své podstaty slouží a 

současně tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

V případě poškození vybavení je návštěvník povinen tuto skutečnost oznámit správci areálu osobně 

nebo telefonicky. Zjistí-li návštěvník při příchodu na sportoviště jakékoliv vady či poškození, je 

povinen tuto skutečnost oznámit ještě před započnutím užívání sportoviště správci. 

Osoby mladší 15 let mohou prostory využívat výhradně s doprovodem trenérů, rodičů, či jiné zletilé a 

plně svéprávné osoby.  

Vstup a využívání prostor sportovního areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. 

Provozovatel nenese odpovědnost za vzniklé škody na osobním majetku a neručí za odložené věci. 

Před vstupem do areálu sportoviště je nutné se s tímto návštěvním řádem seznámit. 

Vstup do areálu je zakázán osobám, které jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. 

Při konání všech sportovních akcí přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, 

jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních nebo jiných předpisů, včetně tohoto provozního 

řádu, sportovní oddíl nebo nájemce - pořadatel, který pořádá danou sportovní akci nebo aktivitu. 

 



V celém areálu platí zákaz: 

Kouření a manipulace s otevřeným ohněm (zejména pak v prostoru kryté tribuny) 

Konzumace omamných látek 

Konzumace alkoholu s výjimkou vyhrazených prostor tribuny v době konání soutěžních či 

mistrovských fotbalových utkání nebo atletických závodů 

Odhazování odpadků mimo odpadkové koše 

Vstupu se psy a jinými zvířaty 

Jízdy na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech nebo s dětským kočárkem na 

sportovních plochách 

Vjezdu motorových vozidel mimo vozidel záchranných složek (RZS, Hasiči, Policie) a výjimek 

umožněných na základě povolení provozovatele např. za účelem zásobování. 

Přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa a dalších aktivit potažmo činností, 

které odporují účelu prostor areálu 

Tribuna: 

Vstup na tribunu je na vlastní nebezpečí. 

Udržujte pořádek a chovejte se tak, aby nedocházelo k poškozování částí tribuny (sedaček, oplocení, 

atd.) 

Nevhazujte odpadky pod tribunu ani za ní. 

Při odchodu z tribuny po sobě zanechávejte pořádek. 

VSTUP VEŘEJNOSTI NA TRAVNATÉ HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁN. 

Povolen je vždy po předchozí dohodě s provozovatelem areálu (SPOZAM) a uživatelem (FC 

Hustopeče) 

Travnaté hřiště lze využívat výhradně v obuvi určené pro kopanou.  

Travnaté hřiště slouží pro fotbalové tréninky, zápasy a přidružené atletické disciplíny, přičemž k 

jinému účelu ho lze využít pouze se souhlasem provozovatele (SPOZAM) a uživatele (FC Hustopeče) 

Je zakázáno vpichování předmětů do travnaté plochy či jiné činnosti, které by vedly k rozrušení 

travnatého povrchu s výjimkou hodu oštěpem, diskem a kriketovým míčkem a použití sportovních 

pomůcek určených pro trénink na travnatých plochách.  

Během sečení, hnojení a zavlažování je vstup na plochu zakázán.  

 

Atletický ovál je určen zejména pro běžecké disciplíny a jejich trénink.  

Míčové hry na atletickém oválu nejsou povoleny.  

Umělý povrch dráhy a prostor sektorů musí být využíván pouze pro sportovní účely a uživatelé musí 

používat vhodnou obuv, ne kopačky (sportovní obuv s nebarvící podrážkou, tretry s hřeby délky do 6 

mm), přičemž vstup v znečištěné obuvi je zakázán.  

Využívání první vnitřní běžecké dráhy je povoleno pouze během tréninků atletického oddílu a závodů, 

nikoliv pro potřeby vyklusávání a rozcvičování (z důvodu snížení opotřebení).  

K rozklusání a vyklusání používej poslední dvě dráhy, tzn. 5 a 6, resp. 3 – 4. 

K tréninku nebo výuce tělesné výchovy využívej rovnoměrně i protilehlou rovinku. 

Po ukončení sportovní aktivity je nutné uvést dráhu, sektory i náčiní do původního stavu, uklidit 

překážky na původní místo, odnést odpadky atd.  

Rovněž je zakázáno jakkoli narušovat povrch dráhy. 

Je nutné dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti během souběžného provozu na atletickém oválu a 

travnatém hřišti. 

 



Atletické sektory 

Doskočiště pro skok daleký a trojskok je třeba udržovat v čistotě.  

Doskočiště opouštěj směrem k tribuně, ne do dráhy.  

Po ukončení sportovní aktivity je nutné zamést písek z okolního umělého povrchu a překrýt 

doskočiště krycí plachtou. 

Zakazuje se vynášení písku z doskočiště na ostatní plochy sportoviště. 

Jiné užívání než pro závody, trénink a výuku tělesné výchovy je zakázáno! 

Doskočiště není pískoviště.  

Mimo atletické závody a atletický trénink je jakékoliv užívání sektoru skoku do výšky, skoku o tyči, 

vrhu koulí, disku a oštěpu zakázáno.  

Používání atletických sektorů pro výuku TV je možné jen dle osnov školy (skok daleký, vysoký, hod 

oštěpem a vrh koulí). 

V sektoru pro vrh koulí/diskem je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat bezpečnou vzdálenost 

od dopadiště vrhaných koulí/disků. Je zakázáno vrhat kouli/disk mimo sektor. 

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz sportoviště a také při nutných opravách 

či údržbě, je provozovatel oprávněn provoz sportoviště přerušit. 

V případě porušení jedné či více podmínek uvedených výše, má provozovatel právo návštěvníka z 

areálu vykázat. Provozovatel má právo udělit za porušení provozního řádu pokutu ve výši odpovídající 

způsobené škodě. 

Šatny, wc a sprchy používají členové oddílů, školní třídy dle platného rozvrhu.  

 

Provozní doba areálu a sportování veřejnosti 

Areál je v provozu v období: 

hlavní sezóny od dubna do června a od září do listopadu v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hodin  

hlavních prázdnin v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hodin.  

mimo hlavní sezónu a o víkendech podle rozvrhu soutěžních fotbalových utkání či atletických závodů 

Aktuální rozvrh aktivit je umístěn na webových stránkách SPOZAMu, FC Hustopeče a TJ Agrotec – 

oddíl atletiky. 

Pro veřejnost je vstup do areálu za účelem provozování běžeckých disciplín povolen zdarma dle 

aktuální obsazenosti, kterou najdete na www.spozam.cz nebo na tel.čísle 702 204 600. 

 

Provoz pro veřejnost může být omezen v případě konání sportovních akcí a přípravy na ně (viz rozvrh 

akcí na webových stránkách Spozamu , FC Hustopeče a TJ Agrotec Hustopeče – oddíl atletiky) 

Závěrečná ustanovení 

Každý vstup na pozemek sportoviště bez souhlasu správce může být řešen jako přestupek dle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění. 

Kontaktní osoba 

za SPOZAM Proschek Aleš , 702 204 600 , e-mail: spozam@hustopece.cz 

za FC Hustopeče z.s.  

za TJ Agrotec z.s. Zbyněk Háder 702 204 306 
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