
PROVOZNÍ ŘÁD  
Sportovní areál u ZŠ Františka kardinála Tomáška 

 
Vážení návštěvníci, toto veřejné hřiště je Vám dáno k dispozici pro využití Vašeho volného času. 

Pro zpříjemnění Vašeho pobytu i dalších návštěvníků Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto provozního řádu. 

 
Víceúčelové hřiště, dětské hřiště a workoutové 

cvičiště 
 

 

1. Provozní doba: 
 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

Zimní období (listopad – březen) 
Po – Pá    16:00 – 20:00 
So – Ne, svátky   09:00 – 20:00 

Letní období (duben – červen, září – říjen) 
Po – Pá    16:00 – 21:00 
So – Ne, svátky   09:00 – 21:00 

Letní období (červenec – srpen) 
Po – Ne, svátky   09:00 – 21:00 

WORKOUTOVÉ CVIČIŠTĚ 
Zimní období (listopad – březen) 
Po – Ne, svátky   09:00 – 17:00 
 

Letní období (duben – říjen) 
Po – Ne, svátky   07:00 – 20:00 
 
Jiná provozní doba pouze po dohodě s provozovatelem. 

ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENO. 

2. Vstup do prostoru sportovního areálu: 
Celý sportovní areál 

- vybavení a zařízení slouží ke hrám a sportovnímu vyžití dětí a mládeže, a k relaxaci 
široké veřejnosti, 

- za bezpečnost dětí v celém sportovním areálu zodpovídají jejich zákonní zástupci, 
- vstup do sportovního areálu a jeho použití je výhradně na vlastní nebezpečí 

uživatele, 
- uživatelem sportovního areálu může být jednotlivec nebo skupina, která splní 

podmínky tohoto provozního řádu, 
- uživatel sportovního areálu je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy 

o ochraně majetku, 

 
 

- dětem mladším 6 let je povolen vstup a užívání vybavení v prostoru sportovního 
areálu pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů nebo jiné odpovědné 
osoby starší 18 let, 

- dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky 
a dalším vybavením sportovního areálu, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska 
bezpečnosti v pořádku. 

Dětské hřiště 
- dětské hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 do 14 let,  
- maximální hmotnost uživatelů dětských herních prvků je 50 kg. 

Víceúčelové hřiště 
- víceúčelové hřiště je určeno zejména pro kolektivní sporty, 
- pro pravidelné kolektivní sportovní aktivity je doporučena rezervace termínu.  

Workoutové cvičiště 
- workoutové cvičiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou 

veřejnost k posilování celého těla; cvičiště je určeno pro samostatné cvičení osoby 
tělesné výšky 140 cm a více; workoutové cvičiště není určeno pro děti bez 
doprovodu a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; osoby menší než 
140 cm musí cvičit pouze s dopomocí dohlížející osoby; uživatel nesmí nikdy cvičit 
na cvičišti sám; uživatelem workoutového cvičiště může být jednotlivec 
s doprovodem nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního řádu,  

- cvičiště není určeno pro děti do 15 let bez doprovodu dospělé osoby,  
- nosná konstrukce a prvky určené pro cvičení jsou z nerezové oceli, z důvodu 

bezpečnosti je na každém cvičišti dovoleno cvičení pouze jedné osoby, maximální 
hmotnost cvičící osoby je 120 kg včetně zavěšeného závaží cvičícího. 

 
 

3. Ve sportovním areálu platí zákaz: 
Celý sportovní areál 

- poškozování a znečišťování sportovního areálu včetně jeho pevného a mobilního 
zařízení, 

- odkládání a vyhazování odpadků mimo místa k tomu určená, 
- volného pohybu zvířat, 
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, manipulace s otevřeným ohněm, 

užívání zařízení za snížené viditelnosti, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, 
případně při zjištění závady na zařízení, 

- vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek, 
- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu, 
- přinášení střelných zbraní, výbušnin a hořlavin všeho druhu, nebezpečných látek, 

ostrých a skleněných předmětů (vyjma dětských lahví) do areálu, 
- provádění jakýchkoliv úprav nebo zásahů do vybavení a zařízení sportovního 

areálu, 
- přemísťování pevného i mobilního zařízení areálu mimo stanovená místa, 
- vylepování jakýchkoliv reklamních a propagačních tiskovin, 
- užívání prvků osobám s vyšší hmotností, než je výše uvedeno. 
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Důležitá telefonní čísla: 

  Hasiči   150 

  Záchranná lékařská služba 155 

  Tísňové volání/SOS   112 

  Policie ČR   158 

  Městská policie   156 
 

Městská policie Studénka  556 

402 279 

Víceúčelové hřiště 
- vjíždění s vozidly, dětskými kočárky, skateboardy, jízdními koly, na kolečkových 

bruslích, na koloběžkách nebo tříkolkách, 
- vstupu v nevhodné obuvi – tarfech, kopačkách s gumovými, plastovými a kovovými 

kolíky, botách s podpatkem apod. 

Workoutové cvičiště 
- chůze po horní konstrukci cvičiště, 
- vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem apod.; vhodná obuv 

je sportovní obuv s hladkou podrážkou bez vroubkování,  
- manipulace s ostrými předměty, 
- vstupu dětem do 15 let bez doprovodu. 

 

4. Uživatel má za povinnost: 
- seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost 

a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení areálu, 
dodržovat provozní dobu, 

- šetřit zařízení, které je majetkem města a udržovat je v čistotě, 
- dodržovat pokyny zaměstnanců provozovatele,  
- zajistit si proti krádeži veškeré své věci, vnesené do sportovního areálu; 

provozovatel neručí za jejich odcizení nebo ztrátu, 
- chovat se tak, aby nezpůsobil zranění sobě ani ostatním návštěvníkům,  
- chovat se tak, aby neomezoval nebo neobtěžoval uživatele v nejbližším okolí, 
- očistit si obuv před vstupem na víceúčelové hřiště, dětské hřiště, workoutové 

cvičiště, 
- v případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 

bezprostředním okolí tuto závadu neodkladně nahlásit správci sportovního areálu. 

 

5. Provoz a správa sportovního areálu:  
-  v případě zjištění porušení provozního řádu je správce sportovního areálu oprávněn 

zkontrolovat cvičící, má právo je z areálu vykázat či nařídit opatření, které zjednají 
okamžitou nápravu, 

- zařízení lze užívat pouze za vhodných klimatických a světelných podmínek; 
v případě nepříznivých meteorologických podmínek pro provoz jednotlivých částí 
sportovního areálu je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit 
jejich provoz, 

- v zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na plochu 
workoutového cvičiště pouze cvičícím osobám. 

 

6. Všeobecné pokyny: 
- provozovatel neručí za případné následky nesprávného užívání dětského hřiště, 

vybavení hřiště a workoutového cvičiště, 
- každý, kdo způsobí poškození sportovního areálu, je povinen uhradit provozovateli 

vzniklou škodu, 
- na osoby, které poškozují zařízení sportovního areálu nebo ohrožují jiné 

návštěvníky, mohou ostatní občané upozornit Policii ČR, městskou policii nebo 
provozovatele sportovního areálu SAK Studénka, příspěvkovou organizaci, 

- za poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního 
řádu, nenese provozovatel zodpovědnost, 

- provozovatel nenese zodpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto 
provozního řádu a ostatních předpisů, 

- v případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat 
porušovatele z prostoru sportovního areálu, 

- pravidelně jsou prováděny kontroly vybavení sportovního areálu z důvodu zajištění 
bezpečnosti pohybu na těchto zařízeních a dle potřeby jsou prováděny jejich 
opravy. 
 

7. Nedodržování ustanovení provozního řádu: 
- nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z areálu vykázat, 
- nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského 

soužití v souvislosti s provozem areálu je nutno sdělit správci sportovního areálu, 
- odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé.  

 
 

        SPORTOVNÍ AREÁL JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM MĚSTSKÉ POLICIE. 
 
 

Tento provozní řád byl schválen Radou města Studénky dne 26.08.2021  
usnesením číslo 1239/54/21 a nabývá účinností dnem 01.09.2021.  

 
 

Provozovatel:  SAK Studénka, příspěvková organizace, Budovatelská 770, 742 13 Studénka,  

 IČO: 66183561  

Správce sportovního areálu: SAK Studénka, příspěvková organizace, Ondřej Stanek 

 Kontaktní spojení: tel. 774 700 543 nebo 737 076 447 

 E-mail: stanek@sak-studenka.cz 

 Zřizovatel: město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka 

 
      

 
 

 Zpracoval: 
Mgr. Kamil Krahula 

ředitel SAK Studénka, příspěvkové organizace 

mailto:stanek@sak-studenka.cz

