
    Atletické hřiště Dany Zátopkové 
Rožnov pod Radhoštěm 
 

P R O V O Z N Í  Ř Á D 
 

I. Vlastnictví, provoz a účel využití 
 

Víceúčelové sportovní hřiště (dále jen „sportovní areál“), tj. pozemky, na kterých se 

nachází a veškeré zařízení včetně sportovního nářadí, je ve vlastnictví města Rožnov 

pod Radhoštěm. Provoz sportovního areálu (jeho údržbu) zajišťuje město Rožnov 

pod Radhoštěm, a to zejména prostřednictvím správce areálu či jiných zaměstnanců. 

Sportovní areál slouží k zabezpečení výuky tělesné a sportovní výchovy, tréninkovým 

účelům sportovních oddílů, zájmové tělesné výchově, organizované tělovýchovné 

činnosti skupin dětí, mládeže a ke sportovnímu využití široké veřejnosti. Plochy 

jednotlivých hřišť slouží pouze k provozování takových sportovních činností, pro které 

jsou plochy hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeny (viz čl. IV.) 

Ve styku s uživateli sportovního areálu zastupuje provozovatele osoba 

správce. 

Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí. 

 

II. Provozní doba 
 

březen – květen (tzv. jarní období)   v době od 8.00 do 20.00 hodin 

červen – srpen (tzv. letní období)   v době od 7:00 do 21:00 hodin 

září – listopad (tzv. podzimní období)   v době od 8.00 do 20.00 hodin 

prosinec – únor (tzv. zimní období)*   dle klimatických podmínek 

                    *po předchozí dohodě se správcem 

 

Doba užívání sportovního areálu veřejností dále závisí na příznivém počasí 

umožňujícím bezpečné provozování sportovního areálu. O zkrácení doby užívání 

sportovního areálu a/nebo uzavření sportovního areálu z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek je oprávněn v individuálních případech rozhodnout správce. 

Informaci o zkrácení provozní doby a/nebo o uzavření sportovního areálu vyvěsí 

správce u vstupu do sportovního areálu a informuje provozovatele. 

 

Po dohodě se správcem lze sjednat využití sportovního areálu i mimo vyhrazené 

hodiny provozní doby (kromě hodin nočního klidu). 



III. Druhy sportů a sportovních her 
 

Ve sportovním areálu je možné provozovat následující sporty a sportovní hry: 

Atletické sektory: atletické disciplíny (běhy, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, skok daleký) 

Víceúčelová hřiště (hřiště pro míčové hry): 

 Hřiště 1 – basketbal, volejbal, badminton, nohejbal 

 Hřiště 2 – házená, volejbal, tenis, malá kopaná 

 Hřiště 3 – házená, volejbal, tenis, malá kopaná, badminton 

 

Dráha pro bruslení: jízda na kolečkových a in-line bruslích, jízda paraplegiků na 

vozíku. 

Workoutová sestava: posilování za použití váhy vlastního těla 

Jiné sporty a sportovní hry lze provozovat jen po dohodě se správcem. 

 

IV. Podmínky užívání sportovišť a sportovního nářadí 
 

1) Atletické sektory a dráha pro bruslení jsou v provozní době sportovního areálu 
přístupné zdarma bez omezení.  
 

2) Hřiště pro míčové hry lze užívat pouze po předchozí rezervaci. Rezervaci hřišť 
pro míčové hry lze provádět prostřednictvím elektronického rezervačního 
systému na adrese sportoviste.roznov.cz, případně e-mailu: 
sportoviste@roznov.cz nebo osobně u správce ve sportovním areálu. Přehled 
rezervací hřišť pro míčové hry je přístupný na webu sportoviste.roznov.cz. 
Nelze-li ze strany uživatele dodržet rezervovaný čas užívání hřiště, je povinen tuto 
změnu správci ohlásit neprodleně po zjištění dotyčné změny, nejpozději však 24 
hodin před rezervovaným časem užívání hřiště na telefonním čísle správce. Jeden 
uživatel může provést tímto způsobem rezervaci neomezeného počtu hřišť pro 
míčové hry až na 5 po sobě jdoucích hodin v rámci provozní doby sportovního 
areálu. 
 

3) Podmínky rezervace a užívání neomezeného počtu hřišť pro míčové hry po 
dobu delší než 6 po sobě jdoucích hodin (včetně) a/nebo rezervaci a užívání 
celého sportovního areálu (pro potřeby tohoto provozního řádu dále 
označeno jen jako „celodenní užívání“) jsou uvedeny v článku V. tohoto 
provozního řádu. 
 

4) Rezervace a užití hřiště pro míčové hry jsou zpoplatněny sazbou vstupného dle 
ceníku, který je přílohou tohoto provozního řádu. Vstupné je určeno na pokrytí 
nákladů spojených s údržbou jednotlivých hřišť pro míčové hry. Vstupné se platí 
za jednotlivé hřiště a jednu hodinu rezervovaného času dle pokynů při vytváření 
rezervace.  



Pokud bude užívání hřiště ukončeno z vůle uživatele předčasně, zaplacené 
vstupné se nevrací. Pokud bude užívání hřiště ukončeno z rozhodnutí správce 
kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám anebo bezpečnosti, vrátí se část 
vstupného odpovídající celé nevyužité hodině rezervovaného času.  

5) Pokud se však uživatel nedostaví na rezervované hřiště ve stanovený 
(rezervovaný čas), nejpozději však do 30 minut od počátku rezervovaného času, 
aniž by kontaktoval správce, a/nebo neuhradí vstupné, pak se jeho rezervace ruší 
a hřiště bude přístupné dalším zájemcům.  

6)  Ve sportovním areálu je možné vypůjčit u správce sportovní nářadí, zejména sítě, 
sloupky, balóny. Po ukončení užívání vrátí uživatel sportovní nářadí správci, 
nedohodnou-li se, že je možné nářadí (zejména sítě) ponechat na místě pro užití 
dalším uživatelům. 

 

V. Podmínky celodenního užívání 
 

1) Rezervace a užívání neomezeného počtu hřišť pro míčové hry po dobu delší než 6   

po sobě jdoucích hodin (včetně) a/nebo rezervace a užívání celého sportovního 

areálu jsou podmíněny předchozím písemným souhlasem provozovatele, který je 

oprávněn vydat Odbor správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod 

Radhoštěm.  

2) Celodenní užívání může být povoleno zejména z důvodu konání organizovaných 

akcí - sportovní turnaj, sportovní soustředění, sportovní tábor, závody, apod.  

3) Organizátor akce (fyzická nebo právnická osoba) v takovém případě zašle na 

adresu provozovatele nejpozději 1 měsíc předem písemnou žádost o rezervaci 

obsahující zejména: identifikační údaje žadatele - organizátora (jméno a 

příjmení/název, datum narození/IČO, adresa trvalého pobytu/sídlo), popis akce, 

dobu trvání (požadovanou dobu rezervace) s uvedením dne a hodiny počátku a 

ukončení akce, předpokládaný počet účastníků akce, rozsah užívání (konkrétní 

hřiště, popř. celý sportovní areál), datum a podpis organizátora.  

4) Odbor správy majetku žádost posoudí a v případě odsouhlasení informuje 

žadatele a zajistí prostřednictvím správce vyznačení rezervace v on-line systému 

nejpozději 14 dní před avizovaným konáním akce. 

5) Celodenní užívání je zpoplatněno běžnou sazbou vstupného dle ceníku 

uvedeného v příloze tohoto provozního řádu – podle počtu rezervovaných hodin a 

hřišť. Vstupné se platí za jednotlivé hřiště a jednu hodinu rezervovaného času v 

hotovosti do rukou správce při zahájení užívání. 

6) Za dodržování tohoto provozního řádu je v případě celodenního užívání 

odpovědný organizátor akce.  

7) Celodenní užívání je podmíněno složením kauce ve výši 5000 Kč v hotovosti do 

rukou správce při zahájení užívání pro případ poškození či zničení kterékoli části 

rezervovaných a užívaných prostor a pro případ poškození, zničení, ztráty, 

odcizení movitých věcí nacházejících se ve sportovním areálu, včetně 

vypůjčeného sportovního nářadí. V případě poškození či zničení kterékoli části 



rezervovaných a užívaných prostor a v případě poškození, zničení, ztráty, 

odcizení movitých věcí nacházejících se ve sportovním areálu, včetně 

vypůjčeného sportovního nářadí je provozovatel oprávněn použít kauci na 

náhradu škody a organizátor akce je povinen nahradit provozovateli způsobenou 

škodu ve výši rozdílu mezi kaucí a celkovou výší škody. Pokud taková situace 

nenastane, bude kauce organizátorovi akce vrácena při ukončení akce a předání 

rezervovaných prostor správci.  

8) Při zahájení užívání a při ukončení užívání bude organizátorem akce a správcem 

podepsán protokol obsahující zejména: identifikaci organizátora, popis a dobu 

akce, rozsah užívání, potvrzení o složení/vrácení kauce, popis případných závad 

při ukončení užívání.  

9) Pokud se však organizátor nedostaví na rezervované hřiště ve stanovený 

(rezervovaný čas), nejpozději však do 30 minut od počátku rezervovaného času, 

aniž by kontaktoval správce, a/nebo neuhradí vstupné a nesloží kauci dle bodu 7) 

a/nebo odmítne podepsat protokol dle bodu 8), pak se jeho rezervace ruší. 

 

O případném omezení provozu sportovního areálu z důvodu celodenního užívání 

bude veřejnost informována na webových stránkách provozovatele a prostřednictvím 

letáku u vstupu do sportovního areálu. 

 

VI. Pokyny k dodržování pořádku ve sportovním areálu 
 

Zásady (příkazy a zákazy týkající se chování) dodržování pořádku ve sportovním 

areálu, jako součást Provozního řádu, jsou viditelně vyvěšeny v areálu. Dodržování 

pořádku ve sportovním areálu sleduje a vlastními pokyny k realizaci Provozního řádu 

usměrňuje správce areálu. Správce je oprávněn vykázat osoby nerespektující 

Provozní řád a pokyny správce. V případě nedovoleného jednání proti veřejnému 

pořádku bude postupováno podle platných právních předpisů ČR. 

Psi, kočky a ostatní zvířata mají z hygienických a bezpečnostních důvodů 

vstup přísně zakázán do celého sportovního areálu, s výjimkou služebních a 

asistenčních psů. 

a) Obecné zásady užívání sportovního areálu: 

- na sportovní plochy se smí vstupovat pouze v řádné očištěné obuvi; 

- na sportovní plochy nesmějí být nanášeny nečistoty z okolních ploch; 

- po povrchu hřiště je zakázáno smýkat těžké předměty, proto např. branky 

je nutno přenášet na rukou; 

- povrchy sportovních ploch je nutno ochránit před politím chemikáliemi, 

přičemž případné poškození tohoto charakteru nemůže být odstraněno 

vlastními prostředky sportujících; 

- uživatelé mohou provozovat pouze určené druhy sportů; 



přinesené sportovní potřeby uživatelů musí být nepoškozené a bezpečné, zejména 

nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví ostatních uživatelů a poškozovat zařízení 

hřiště (hrací plochu, oplocení, apod.), 

v případě zjištění jakékoli závady je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci a 

prostor do doby odstranění závady neužívat, jde-li o závadu bránící užívání či závadu 

způsobilou ohrozit zdraví uživatelů, 

- uživatelé se chovají ohleduplně vůči ostatním uživatelům, přičemž dbají 

bezpečnosti své i ostatních, dbají na ochranu majetku a zdraví. 

b) V celém sportovním areálu platí přísný zákaz: 

- vstupu mimo provozní dobu a pod vlivem alkoholu či jiných omamných 

látek; 

- vstupu za jiným než sportovním účelem; 

- vstupu dětí do 6 let bez doprovodu osoby starší 18 let; 

- vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, podpatky), boty s hroty (tretry) 

povoleny jen na běžeckém oválu; 

- požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek; 

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená; 

- kouření, manipulace s otevřeným ohněm a ostrými předměty, vnášení a 

používání pyrotechniky; 

- odhazování žvýkaček mimo místa určená k odkládání odpadků; 

- opírání se a lezení po ochranných sítích a oplocení, přelézání plotů, 

vynášení vypůjčeného sportovního nářadí mimo sportovní areál; 

- vodění psů či jiných zvířat – kromě psů služebních a asistenčních – a jejich 

volné pobíhání; 

- na hřištích a atletické dráze s tartanových povrchem – pojezd dopravních 

prostředků (kol, kočárků, skateboardů, kolečkových bruslí, koloběžek, 

tříkolek); neplatí pro údržbu, kterou provádí správce a přejezd vozíků 

paraplegiků na dráhu pro bruslení. 

c) Uživatel sportovního areálu je povinen: 

- chovat se tak, aby neohrožoval zdraví své, či jiných osob; anebo jinak 

neobtěžoval nejbližší okolí (např. nepřiměřeně hlučnými projevy, 

vulgárními projevy, apod.) 

- chovat se tak, aby nepoškozoval plochy a zařízení sportovního areálu; 

- ohlásit správci každou škodu, kterou způsobí v souvislosti s užíváním 

sportovního areálu, sdělit přitom osobní údaje a projednat způsob náhrady 

škody; 

- uhradit škodu, kterou způsobí v souvislosti s činností realizovanou ve 

sportovním areálu; 

- nepoužívat doskočiště jako dětské pískoviště 

Uživatelé odpovídají za věci jimi vnesené a odložené v areálu a jsou povinni po dobu 

užívání sportoviště na tyto věci dohlížet. Provozovatel nenese odpovědnost za 

případné úrazy vzniklé v areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení hřiště. 

Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí uživatelů. 

 



VII. Důležitá telefonní čísla 
 

Správce    mobil 731 131 897, email: sportoviste@roznov.cz 

Odbor správy majetku města Rožnov p.R. mobil 739 503 557 

Městská policie 156  Policie ČR 158   

Hasiči   150  Záchranná služba 155 

 

VIII. Bezpečnostní opatření 
 

1. Prostor sportoviště je trvale monitorován kamerovým systémem městské policie. 

2. Správce sportovního areálu ve spolupráci s městskou policií provádí kontrolu 

celkového provozu v areálu sportoviště tak, aby předcházel možnostem vzniku 

úrazu, požáru nebo jiným různým haváriím. V případě vzniku takové události je 

správce povinen přijmout odpovídající opatření (přivolání policie, hasičů nebo 

záchranné služby). 

3. V případě zjištění závady, která brání použití sportoviště, je správce povinen tuto 

závadu dle svých možností ihned odstranit nebo sportoviště okamžitě uzavřít. O 

důvodu uzavření sportoviště musí správce neprodleně informovat provozovatele a 

rovněž veřejnost vyvěšením informace u vstupu do sportovního areálu. O každé 

takové události je správce povinen uvést záznam v provozním deníku. 

 

IX. Dokumentace 

Správce sportovního areálu je povinen vést stanoveným způsobem tuto 

dokumentaci: provozní deník, elektronické záznamy o rezervaci sportovišť. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Výjimky z tohoto provozního řádu jsou povoleny pouze na základě schválení Radou 

města Rožnov pod Radhoštěm. 

 

2. Tento provozní řád byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 

21.9.2018 usnesením č. 2033/120 a je účinný od 1.10.2018. 

 

3. Dodatek k tomuto provoznímu řádu byl schválen Radou města Rožnov pod 

Radhoštěm dne 11.10.2019 usnesením č. 689/32 a je účinný od 15.10.2019. 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 15.10.2019. 

 

Ing. Radim Holiš, starosta, v.r. 

mailto:sportoviste@roznov.cz

