
 
 

 Provozní řád sportovně rekreačního areálu  

      v Lužci nad Vltavou 
 

 

 

Tento provozní řád vydává Obec Lužec nad Vltavou za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy 

a sportu a využívání volného času zejména mládeže v obci Lužec nad Vltavou a jeho blízkém okolí. 

 

Čl. I 

Využívání hřiště 

 

1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je Obec Lužec nad Vltavou. 

 

2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových 

    skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.) 

 

3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště. 

 

4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. 

    Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát 

    upozornění a pokynů správce hřiště viz. Čl. č. III. 

 

Čl. II 

Provoz a správa hřiště 

 

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá pověřený správce. 

 

2. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo základní zásady pro využívání víceúčelového hřiště: 

a) Umožnit bezúplatný vstup občanům, přednostní právo využívání mají žáci ZŠ a MŠ, na základě 

předchozího rozvrhu (měsíčního, celoročního). Tento rozvrh bude předán správci hřiště. 

  

b) Umožnit bezúplatný vstup organizovaným mužstvům AFK Eletis Lužec nad Vltavou na základě 

     předloženého tréninkového rozvrhu. 

 

c) Ostatní skupiny uživatelů hřiště si hodiny pronájmu dohodnou se správcem 

 

d) Dojde-li ke zjištění jakékoliv závady na sportovišti, je povinen uživatel uhradit vzniklou 

škodu v celé své výši.  

 

Všechny sportující složky jsou povinni dodržovat Provozní řád sportoviště. 

 

3) Objednávky zajišťuje správce hřiště osobně. 

 

4) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn 

     částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem 

    oznamovat objednateli.  

 

5) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 

    3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od 



    tohoto objednatele další objednávky. 

6) V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 

     bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště. 

 

 

Čl. III 

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

 

1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy. 

 

2) V této souvislosti zde platí zákaz: 

 odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

 vstup v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve 

znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou...) 

 manipulace s ostrými předměty 

 jízda na kole 

-    vstup dětem do 15 let bez doprovodu rodičů 

 vstup mimo vyhrazenou provozní dobu 

 přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa 

 konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu 

 používání nápojů na bázi Coly ( Coca-Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.) 

 vstup podnapilým osobám 

 kouření v celém areálu 

 rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu 

 vstupu se zvířaty 

 odhazování žvýkaček na umělý povrch 

 

3) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím 

     osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením. 

 

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, který vede záznamy o ošetření. 

 

6) Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost 

    ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. 

 

7) Obec Lužec nad Vltavou nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřištích. 

 

Čl. IV. 

Nedodržování ustanovení provozního řádu 

 

1) Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 

 

2) Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití  

    v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Obecnímu úřadu Lužec nad Vltavou na tel. čísle 

    315691015. 

 

 

 



 

DOPORUČENÍ PRO UŽÍVÁNÍ  A  ÚDRŽBU SPORTOVNÍCH 

PLOCH S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM VYSYPÁVANÝM 

KŘEMIČITÝM PÍSKEM.    

 

 
Umělý trávník vysypávaný křemičitým pískem je povrch určený především pro rekreační tenis nebo 

víceúčelové použití pro míčové hry. Tento povrch je možné využívat po dobu celého roku s 

minimálními nároky na jeho údržbu. 

 

Umělý trávník vyžaduje pouze základní údržbu v podobě pravidelného udržování čistoty umělého 

vlasu od mechanických nečistot v podobě větviček, listí, květů, naneseného bláta, drobných 

odpadků zanechaných na hřišti hráči atd. 

 

Jestliže budete dodržovat veškerá opatření, bude nutná minimální údržba, a to: 

 

1) Kartáčováním 

2) Správným dohledem správce 

 

Vždy po ukončení tréninkové jednotky je nutné celé hřiště urovnat kartáčem, nebo hrubým 

koštětem dvěma směry, tak aby došlo k souměrnému rozmístění písku v celé hrací ploše. Více 

namáhaná a zjevně vyšlapaná místa je nutno včas přemést a urovnat. 

 

Povrch není nutné kropit a nikdy jej neválcujte! 

 

Vstup na umělý trávník je dovolen pouze v obuvi s hladkou sportovní podrážkou. Na hrací plochu 

je zakázáno vstupovat v obuvi s hroty (kopačky, tretry atd...) 

 

Každé zanedbání údržby způsobuje výrazné snížení životnosti umělého trávníku, jeho užitných 

vlastností a především bezpečnosti pro hráče. 

 

Doporučujeme alespoň jednou ročně provést důkladné strojní čištění speciálním čistícím strojem 

SPORT CHAMP, který zajistí na základě smluvního vztahu firma Linhart s.r.o.. 

 

 odstraní mechanické nečistoty 

 přefiltruje pískový zásyp trávníku 

 dorovná a doplní pískový zásyp 

 narovná slehlý vlas 

 

 

Doporučená opatření: 

Nepoužívat na tento typ trávníku boty s hroty. 

Na trávníkové ploše je zakázáno kouřit a odhazovat nedopalky. 

Zákaz vstupu psům (zvířat). 

Zákaz vstupu na plochu se žvýkačkou. 

Zákaz vstupu na plochu se sladkými nápoji. 

 

 

 

 



 

 

 

Pravidelné kontroly a jejich doporučovaný rozsah 

 

 
Týdenní kontrola: 

 

1) Kontrolujte nejvíce používaná místa (brankoviště, pokutová území, rohy, pod koši). V případě 

    potřeby překartáčujte. 

 

2) Kontrolujte spoje lajn, místa kde by mohlo dojít k poškození spojení trávníku. 

 

3) Kontrolujte plochu povrchu a v případě výskytu nečistot, plevele vše odstraňte. 

 

4) Kontrolujte obvod plochy ukončený obrubníkem, kde se může vyskytnout prorůstání trávy. 

 

 

Měsíční kontrola: 

 

1) Vše jako u týdenní kontroly. 

 

2) Kontrolujte vrstvu křemičitého vsypu, v případě potřeby doplňte a překartáčujte. 

 

3) Kontrolujte povrch koberce u vstupu na hřiště a dle nutnosti překartáčujte. 

 

V všech těchto kontrolách je nutné vést jednoduchý zápis do zvláštního sešitu s uvedeným datem 

provedené kontroly a údržby. 

 

Schváleno radou obce dne 6.3.2012. 

 

V Lužci nad Vltavou dne 7.03.2012 

 

 

 

 

 

 

 

        ----------------------------------------------- 

                                                                           Patrik Rollo, starosta obce 


