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1. Provozovatel hřiště: SK Hanácká Slavia Kroměříž, z.s., Obvodová 3607, 767 01 Kroměříž, 
IČ: 181 89 172. 

2. Zhotovitel hřiště: EKKL, a.s. Altýře 582, 767 01 Kroměříž, IČ: 27752771 
3. Povrch hřiště: Umělý trávník 3. generace se zásypem křemičitého písku a gumového 

granulátu EPDM barvy šedá mix 
4. Za dodržování níže uvedených závazných pokynů jsou odpovědní vedoucí celků a trenéři. 
5. Vstup na hřiště mají pouze členové provozovatele s odpovědným vedoucím (vedoucí 

mužstva, trenér, asistent trenéra). Dále externí organizované skupiny (družstva) s 
odpovědným vedoucím jen se schválenou účastí dle objednacího systému a aktuálního 
rozvrhu řízeného a distribuovaného sekretářem klubu.  

6. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště hrajícím 
hráčům, trenérům a oprávněným funkcionářům. Divákům je vyhrazen prostor vně oplocení. 

7. Nepovolaným osobám je vstup přísně zakázán. 
8. Provozovatel odpovídá za provádění pravidelných revizí (certifikací, atestací) oprávněnou 

institucí.   
9. Hřiště je oprávněn a zároveň povinen udržovat pouze provozovatel podle schváleného 

interního předpisu pro údržbu obsahujícího také pokyny a doporučení zhotovitele. 
10. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je provozovatel oprávněn 

omezit, zakázat vstup nebo zrušit provoz na hřišti. 
11. Hřiště je určeno pouze k fotbalovým hrám a trénování.  
12. Hřiště má zabudovány dvě pevné fotbalové branky, střídačky pro domácí a hosty, je ze 

všech čtyř stran oploceno a za brankami zajištěno ochrannými sítěmi. 
13. Pro tréninky se mohou používat 2 ks velké přenosné branky z lehkých slitin přesně určeného 

typu a 4 ks malé přenosné branky z lehkých slitin přesně určeného typu. Branky musí být 
vždy zabezpečeny proti převrácení dle platných předpisů a norem. Provozovatel zajišťuje 
před každým použitím hřiště denní kontrolu stavu a bezpečnosti proti převrácení branky. 
Branky se musí po skončení přípravy – tréninku vrátit na původní určené místo ke 
skladování branek. Branky musí nosit nejméně čtyři dospělí lidé a musí se opatrně pokládat. 
Je zakázáno branky posunovat, dochází k poškození trávníku a zkracování životnosti hřiště. 

14. Provozovatel hřiště zajistí vhodné umístění nepoužívaného sportovního zařízení a 
příslušenství. 

15. Hřiště je vybaveno umělým osvětlením (6 ks sloupů). S ohledem na efektivitu osvětlení dle 
vytížení plochy hřiště jej spouští a ovládá správce hřiště a osoby pověřené a proškolené 
klubem (vedoucí mužstev, trenéři). 

16. Provozovatel zajišťuje běžnou vizuální kontrolu sportovního zařízení a příslušenství. 
V případě zjištění závady (poruchy), musí být dané sportovní závadné (porušené) vyřazeno 
z provozu, popř. zajištěno včasné opravení a zamezen pohyb osob v blízkosti závadného 
(porušeného).  

17. Provozovatel je povinen před provozováním sportovní činnosti provést kontrolu a vyloučit ze 
sportovní plochy případné cizí předměty, od kterých hrozí nebezpečí úrazu (např. sklo, 
plech, ostré předměty).  

18. Hřiště se nesmí dále používat při výskytu jakékoli závady (poruchy) na sportovní ploše, 
sportovním zařízení (příslušenství) dokud nebude závada odstraněna. 

19. Je zakázáno lozit a šplhat po sportovním zařízení a příslušenství (oplocení, branky, 
střídačky, sloupy, ochranné sítě, zařízení pro údržbu)  

20. Na hřiště je zakázán vstup v obuvi s kovovými a jinými vyměnitelnými kolíky či hroty. Vstup 
je povolen pouze s čistou obuví pro fotbal (kopačky s lisovaným plastovým povrchem (turfy, 
lisovky), je zakázán vstup ve znečištěné obuvi (bláto, škvára, tráva aj. nežádoucí nečistoty). 

21. V areálu oploceného hřiště je přísně zakázáno kouření, používání otevřeného ohně a 
pyrotechnických prostředků. 
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22. V areálu oploceného hřiště je dále zakázáno: 
22.1. vnášení a žvýkání žvýkaček, vnášení a konzumace jídla všeho druhu 
22.2. vnášení nealkoholických nápojů v otevřených lahvích nebo kelímcích, tmavé 

barevné nápoje jako Coca-cola, Pepsi-Cola, RC-Cola, Kofola apod. zanechávají 
těžko odstranitelné skvrny 

22.3. vnášení a konzumace alkoholické nápojů 
22.4. vnášení a manipulace s ostrými předměty 
22.5. vstup se psy či jiným zvířectvem, trus a moč zvířat mohou zanechat na umělém 

povrchu neodstranitelné skvrny 
22.6. hraní pozemního hokeje, hokejbalu a florbalu, bruslení na kolečkových bruslích, 

jízda na kole. 
23. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a hráčů, 

nesmí svým projevem obtěžovat okolí. 
24. Provozovatel hřiště neodpovídá za ztráty odložených věcí. 
25. Uživatel je povinen uhradit škodu způsobenou svou nedbalostí nebo porušením provozního 

řádu. Případné vzniklé škody na hřišti nebo příslušenství nebo v šatnách a sociálních 
zařízeních je povinen provozovatel nebo objednatel neprodleně odstranit. Pokud škody 
nebudou ani po opakované výzvě odstraněny provede toto provozovatel. Náklady k 
odstranění škody budou v takovém případě naúčtovány tomu, kdo škody způsobil. 

26. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci 
přístupná po dohodě se správcem hřiště, popř. vedoucím mužstva, trenérem, lékařem. 

27. Důležitá telefonní čísla a kontakty: 
- Hasiči 150 
- Záchranná služba 155 
- Policie 158 
- Sekretariát klubu: 774 283 970 
- Internetová prezentace klubu www.hanackaslavia.cz  
- Internetové informace k hřišti http://www.hanackaslavia.cz/texty/pronajem-umele-travy 

 
 
Tento provozní řád nabyl účinnosti 16.10.2015. 
 
 
 
 
Schválil: Martin Bsonek, předseda klubu 
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