
Návštěvní řád sportovního areálu při 

ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice 

 
1. Úvodní ustanovení 

1.1 Provozovatel sportovního zařízení – hřiště (dále jen „hřiště “) vydává tento Návštěvní 

řád, který určuje základní závazná pravidla pro vstup návštěvníků na hřiště, pravidla 

chování návštěvníků hřiště a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu 

při konání veřejné sportovní akce na hřišti. Účelem návštěvního řádu je zejména 

zajištění ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku.  

1.2 Návštěvníci vstupem na hřiště vyjadřují svůj souhlas s obsahem tohoto návštěvního 

řádu. 

1.3 Provozovatelem hřiště je Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice,        

Pionýrská 791,Kopřivnice okres Nový Jičín;  

odpovědnou osobou je ředitel školy Mgr. Jan Mužík. 

1.4 Správci hřiště jsou pan Jaromír Petřek a Miroslav Bartoň, kontaktní tel. 736 528 815, 

sportovní areál je majetkem města Kopřivnice. 

 

2. Provozní doba sportovního areálu při ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice 
2.1 Provozní doba pro veřejnost je stanovena takto:    

                       V období   0d 1.5.  -  30.9.      Po - Pá 15 – 20 hodin 

So - Ne  9 – 20 hodin 

        V období měsíců červenec – srpen Po – Ne  9 – 20 hodin 

 

                       V období   0d 1.10.  -  31.10.      Po - Pá 15 – 18 hodin 

So - Ne  9 – 18 hodin 

 

                       V období   0d 1.11. -  30.4.      Po - Pá 14 – 17 hodin 

So - Ne  9 – 17  hodin 

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít hřiště na základě klimatických a 

světelných podmínek dříve nebo později (nejpozději v 21:45), než je stanovená 

doba. 

 

2.2 Sportovní areál je určen k volnému využití veřejností v určené provozní době. 

2.3 Provozovatel si vyhrazuje právo částečně omezit provoz nebo zcela uzavřít areál hřiště 

pro veřejnost při nepříznivých klimatických podmínkách, při provádění údržby, při 

probíhající školní nebo mimoškolní výuce dětí, příp. z jiných závažných důvodů. O 

uzavření hřiště provozovatel informuje uživatele a návštěvníky sportovního zařízení 

vhodným způsobem. 

2.4 Pro užívání sportovního hřiště organizovanými skupinami je stanoven rezervační 

systém, který je spravován správcem hřiště. Před návštěvou je nutno provést rezervaci 

na tel čísle: 736 528 815 . Rezervace musí být provedena vždy.    

 

3. Organizace provozu 

3.1 Sportovní areál je součásti školního areálu, je vymezen oplocením se vstupními 

brankami a je rozdělen do dvou částí: 

 část 1 – atletické hřiště zahrnující: 

1. hřiště s umělým povrchem na malou kopanou, volejbal, minibasketbal 

2. víceúčelovou plochu s um. povrchem na volejbal/nohejbal 



3. 2 plochy pro streetball 

4. běžeckou dráhu s doskočištěm pro skok daleký (mimo sport.činnosti zakryto)   

5. 4 dráhy pro sprint  

6. 2 dráhový běžecký ovál 

7. sektor pro vrh koulí 

8. Chatka pro vybavení hřiště a sportovní potřeby 

9. Lavičky 

 

 část 2 – dětské hřiště s herním prvkem: 

1. herní prvek „Bohdíkov“ – pro děti od 5 let. 

2. lavičky  

 

3.2 Návštěvník smí vstoupit na sportovní plochu pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi. 

Je zakázáno užívání kopaček s kovovými kolíky. 

3.3 Pohyb osob ve školním areálu je omezen pouze na sportoviště a jeho nejbližší okolí. 

3.4 V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze 

hrajícím osobám (např. kolektivní hry 2 x 6 osob + rozhodčí). Divákům je dovoleno 

zápasy sledovat pouze z vyhrazeného prostoru (lavičky). 

3.5 Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a bran je zakázáno. 

3.6 Provozovatel hřiště neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků (oblečení, sportovní 

potřeby apod.). 

3.7 Návštěvníci vstupují na hřiště na vlastní nebezpečí. 

3.8 Provozovatel hřiště neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních 

návštěvníků a uživatelů  a činností v rozporu s tímto provozním řádem. 

3.9 Lékárnička pro zajištění první pomoci je k dispozici u správce hřiště v jeho kanceláři. 

 

4. Povinnosti návštěvníků a práva provozovatele 
4.1 Vstup na hřiště je povolen jen v provozní době.  

4.2 Návštěvníci mladší 6 let mohou na hřiště vstoupit jen v doprovodu dospělé osoby. 

4.3 V případě veřejné sportovní akce jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny. 

pořadatelské nebo bezpečnostní služby, příp. policie. 

4.4 Návštěvníci sportovního areálu nesmějí: 

a) být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo alkohol a tyto látky 

užívat  

b) ohrožovat bezpečnost osob a poškozovat majetek, 

c) ničit povrch hřiště nevhodnou činností, 

d) obtěžovat ostatní návštěvníky, 

e) vodit na sportoviště zvířata, 

f) vstupovat na hřiště při sněhu a náledí, 

g) užívat herní a sportovní zařízení a nářadí přes zjištěná poškození, 

h) používat na ploše sportoviště motorová vozítka, kola, kolečkové a in-line brusle, 

vozíky, skateboardy apod.  

i) porušovat ustanovení tohoto řádu. 

j) porušovat přísný zákaz kouření 

4.5 Návštěvníci jsou povinni: 

a) vstupovat na sportovní plochu pouze ve sportovní obuvi, 

b) respektovat pokyny správce hřiště, chovat se slušně a ukázněně tak, aby 

neohrožoval ostatní a ani sám sebe, 

c) hřiště užívat pouze k účelu, ke kterému je určeno, 

d) dodržovat čistotu, pořádek, 

e) všechny vchody, východy, únikové trasy je povinnost udržovat volné, 



f) při odchodu uvést užívané hřiště do původního stavu  

g) nahlásit případné závady nebo poškození hřiště správci hřiště, 

h) případy hrubého porušování řádu, či úmyslného poškozování zařízení nahlásit 

správci hřiště, případně vyrozumět městskou policii . 

4.6 Při porušení tohoto řádu mohou být návštěvníci z prostoru hřiště vykázáni. 

4.7 Při veřejné sportovní akci má pořadatelská nebo bezpečnostní služba právo provést 

kontrolu osob a jejich zavazadel za účelem zjištění, zda na hřiště není vnášeno nic, co 

by mohlo představovat bezpečnostní riziko. 

4.8 Kromě vlastníka a provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a 

respektováním tohoto řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, příp. v rámci 

své zákonné pravomoci též policie. 

4.9 Správce hřiště nemá povinnost být trvale přítomen na ploše sportovního areálu po 

celou provozní dobu. 

4.10 Správce hřiště případně vlastníkem pověřená osoba má právo vyzvat návštěvníky   

porušující ustanovení tohoto provozního řadu k opuštění areálu hřiště. Návštěvník 

musí této výzvy uposlechnou. V případě neuposlechnutí výzvy bude areál hřiště 

uzavřen.     

 

 

5. Důležitá telefonní čísla 
Správce hřiště    736 528 815 

Hasiči      150 

Záchranná služba    155 

Policie     158 

Městská policie    156, 604 142 244 

Integrovaný záchranný systém  112 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Kopřivnici     9. 7. 2021                       Mgr.Jan Mužík, 

       ředitel  ZŠ  Emila Zátopka Kopřivnice   

 

 

                                                                                   

                                                       razítko školy : 

 

 


