
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  
 

Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu do sportovního areálu s tímto 
návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení. 

 
 

1. Základní ustanovení 

1.1. Společnost ST Servis s.r.o., se sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: 

63322528, jako nájemce a provozovatel sportovního zařízení – Letní stadion ve Valašském Meziříčí 

(dále jen „Sportoviště“), vydává tento Návštěvní řád.  

1.2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků a sportovců, kteří do areálu 

Sportoviště vstupují a využívají jeho zařízení.  

1.3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, jejich zdraví a majetku, zajištění 

ochrany samotného Sportoviště a jeho vybavení. 

1.4. Každý návštěvník a sportovec svým vstupem do prostor Sportoviště se zavazuje dodržovat veškeré 

podmínky a pravidla chování stanovená tímto Návštěvním řádem a pravidly pro užívání jednotlivých 

sportovišť.  

1.5. Pořadatel akce je za podmínek dále uvedených oprávněn vydat vlastní Pořadatelský návštěvní řád 

upravující specifická pravidla návštěv jim pořádaných akcí. Návštěvník v takovém případě musí 

zachovávat pravidla obou návštěvních řádů, v případě kolize ohledně přikázaného nebo zakázaného 

jednání návštěvníka je návštěvník povinen se řídit ustanovením Návštěvního řádu 

nájemce/provozovatele. 
 

2. Vstup a pobyt v areálu 

2.1. Vstupovat a pobývat ve sportovním areálu mohou organizované skupiny sportovců pouze na základě 

řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu (např. smlouva o podnájmu 

atd.). 

2.2. Organizovanou skupinou sportovců je myšlena jakákoli skupina dvou a více osob, která vykonává svoji 

sportovní činnost pod dohledem trenéra, pedagogického pracovníka či jiného vedoucího skupiny.  

2.3. Organizovaná sportovní skupina musí vždy předem nahlásit čas využití sportovních ploch v areálu. 

V případě překryvu s plánovanou aktivitou oddílů nebo členů Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí, 

spolek, mají oddíly nebo členové Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí vždy přednost.  

2.4. Vstup individuální sportovců do prostoru sportovního areálu je umožněn i bez předchozí rezervace 

sportovní plochy. Individuální sportovec však musí respektovat a dát přednost organizovaným 

sportovním skupinám. V případě velkého počtu individuálních sportovců je správce areálu oprávněn 

sportovní činnost v daném okamžiku regulovat.  

2.5. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, Městské policie, jakož i příslušníkům Policie ČR 

je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. 

2.6. Každý návštěvník a sportovec vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany 

pověřených osob, Městské policie, případně policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola 

jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do zařízení. 
 

3. Povinnosti návštěvníků a sportovců v areálu 

3.1. Každý návštěvník a sportovec je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním 

neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nezpůsobil škodu na zařízení či majetku 

umístěného v prostorách Sportoviště.  Dále, aby svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby 

nad míru odpovídající okolnostem vyplývající z průběhu akce, která právě probíhá. 

3.2. Za jednání uživatelů, návštěvníků, hostujících družstev, žáků, studentů a jiných organizovaných 

kolektivů nesou odpovědnost jejich trenéři, vedoucí družstev, vedoucí, pedagogové nebo osoby, s nimiž 

je uzavřen podnájemní/uživatelský vztah.  

3.3. Je nutné dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti během souběžného užití atletického oválu/sektoru a 

hlavního travnatého hřiště.  

3.4. Každý návštěvník a sportovec je povinen dodržovat nařízení a pokyny správce areálu nebo jiného 

zástupce  nájemce, pořadatelské a bezpečností služby, příslušníků Městské policie, Policie ČR, hasičů, 

členů záchranné služby, apod. 

3.5. Odstavit kola a motorová vozidla v prostorách tomu vymezených.   

3.6. Každý, kdo zjistí/zpozoruje v prostorách Sportoviště jakoukoliv závadu ohrožující bezpečnost osob nebo 

jejich majetku, má povinnost takovou závadu ihned nahlásit správci Sportoviště. 
 
 



4. Zákazy 

4.1. V prostorách Sportoviště je zakázáno:  

4.1.1. Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použit 

4.1.2. Vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky 

4.1.3. Vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek, omezující ostatní 

návštěvníky 

4.1.4. Vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha) 

4.1.5. Házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky 

4.1.6. Ničit zařízení a jeho vybavení 

4.1.7. Pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy 

probíhající sportovní či jiné akce pro komerční účely, bez povolení pořádající organizace 

4.1.8. Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

4.1.9. Vodění psů a dalších zvířat 

4.1.10. Na sedačkách určených pouze k sezení je zákaz stání, skákání, či jiné formy jejich poškozování 

4.1.11. V prostorách zařízení je zákaz jízdy na kole a jízda autem a parkování aut 

4.1.12. Vyslovovat, rozšiřovat a veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým zvykům 

odporující slogany či zobrazení 

4.1.13. Lézt či přelézat nepředpokládané stavby a zařízení, zejména branky, fasád , ploty, zdi, reklamní 

zařízení, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy jakéhokoliv druhu a střechy.  

4.1.14. Bez povolení prodávat vstupenky  

4.1.15. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty 

4.1.16. Konat svou tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Sportoviště jinou cestou, zejména 

odhazováním věcí. 

4.1.17. Zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak ztížit, popř. znemožnit identifikaci své osoby při vstupu 

na Sportoviště a v celém prostoru Sportoviště.  

 

4.2. Nájemce nebo pořadatel může pro každou Akci dle svého uvážení rozšířit seznam zakázaných věcí 

uvedených v čl.4, odst. 4.1. tohoto Návštěvního řádu o další konkrétní věci v tomto článku neuvedené. 
        

 

5. Pořadatelská služby 

5.1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných 

právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší správci areálu nebo jiné odpovědné 

osobě zastupující nájemce/provozovatele areálu a pořadatelské službě.  

5.2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelně označení.  

5.3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny.  

5.4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba, Městská 

policie a Policie ČR. 

 

6. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu 

6.1. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Nájemce 

(provozovatel) odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě 

nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. Vlastník (provozovatel) nenese 

odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť. 

6.2. Za bezpečnost a zdraví při užívání sportovišť a prostor sportovního areálu pro potřeby tělesné výchovy, 

soustředění apod., odpovídá příslušný pedagogický pracovník. V případě pořádání sportovních či jiných 

akcí je odpovědnou osobou pořadatel akce.  

6.3. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu. 

6.4.  Osoby, které poruší ustanovení tohoto Návštěvního řádku, mohou být bez náhrady vykázány ze 

Sportoviště. 

6.5. Pořadatel je dále oprávněn bez předchozího varování a bez nároku na vrácení vstupného vyvést ze 

Sportoviště jakéhokoliv návštěvníka, který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 

stejně tak jako Návštěvníky, kteří ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu 

Sportoviště.  

6.6. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán 

vstup. 

 

7. Doprava 

7.1. V prostoru zařízení je zákaz parkování osobních a nákladních aut. 

7.2. Vozidla, která jsou pořadatelem vpuštěna do areálu, smí se pohybovat rychlostí max. 15 km/hodinu. 

7.3. V prostoru je zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích.  



 

8. Dodatek 

8.1. Sportovní činnost ve sportovním areálu na jednotlivých sportovištích je upravena dílčími pokyny pro 

daný sport (pravidla sportoviště). Tyto pokyny jsou nedílnou součástí tohoto návštěvního řádu.  

 

 

9. Důležitá telefonní čísla: 
Evropské číslo tísňového volání                                       112 
Záchranná služba                         155 
Policie                          158 
Městská policie                         156 
Hasiči                            150 
Zástupce provozovatele areálu : Mgr. Antonín Hořín         776 181 886 
Správce Sportoviště :   Dzurilla Vladimír                             606 794 126  
 



Provozní řád  
ATLETICKÉHO OVÁLU 

 
Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu na atletický ovál s Návštěvním 
řádem sportovního areálu, s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení. 

 

 

1. Atletický ovál a sektory lze používat pouze pro sportovní účely nerozhodne-li provozovatel jinak. 

 

2. Vstup na hrací plochu je povolen pouze v řádně očištěné obuvi s nebarvící podrážkou nebo v tretrách 

s maximální délkou hřebů 3 mm měřen samotný hřeb, 6 mm v případě měření vzdálenosti od podrážky po 

hrot hřebu). 

 

3. V prostorách atletického oválu a sektorů je zakázáno: 

3.1. Vstupovat se zvířaty 

3.2. Vjíždět na kole, kolečkových bruslíc, skateboardu nebo obdobném sportovním náčiní 

3.3. Používat skleněné láhve (nošení nápojů je povoleno pouze v plastových lahvích) 

3.4. Přemisťovat nebo nosit na atletickou dráhu a sektory předměty a jiné zařízení, které neslouží k tréninku 

3.5. Kouření a požívání alkoholických nápojů 
 

4. Uživatelé atletického oválu a sektorů se řídí daným časovým rozvrhem využití sportoviště. 

 

5. V době údržby atletického oválů a sektorů, a to včetně technologických přestávek (čištění, lajnování, sekání 

apod.) je vstup na atletický ovál přísně zakázán. 

 

6. Uživatel je povinen zajistit dohled na dodržováním pořádku v prostoru užívání, zajistit úklid (posbírání 

odpadků) v prostoru předmětu užívání. 

 

7. V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh, námraza apod.) je vstup na atletický ovál a sektory 

přísné zakázán, neurčí-li provozovatel jinak. 
 

8. Letní stadion není vhodný pro trénink vrhačských disciplín, nemá zabezpečené vrhačské sektory. Z těchto 

důvodů, především z hlediska bezpečnosti a ochrany sportovců a ostatních návštěvníků areálu, je trénink 

vrhačských disciplín možný jen v předem nahlášených časech a po odsouhlasení těchto časů nájemcem. 

Během těchto tréninků bude na hlavní vstupní bráně   letního stadionu i na hřišti, kde probíhá trénink a po 

dohodě s nájemcem i na dalších místech areálu umístěny cedule, které budou informovat o probíhajícím 

tréninku. Uživatel je povinen před zahájením tréninků vyzvednou informační cedule u správce areálu a je 

odpovědný za jejich rozmístění. Za bezpečnost, dodržování zákazu vstupu do celého areálu letního stadionu, 

samotný trénink odpovídá trenér. Porušení těchto pravidel může vést k zamezení přístupu těch sportovců a 

odpovědných osob (např. trenérů), kteří toto nařízení nerespektují a opakovaně porušují.   

 

9. Uživatel v době nájmu zodpovídá za veškeré jím využité sportovní pomůcky. Při převzetí sportoviště je 

uživatel povinen zkontrolovat technicky stav sportoviště, v případě poruchy či poškození majetku v areálu 

letního stadionu je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat správu areálu. V opačném případě je 

vystaven riziku vymáhání škody po jeho osobě. 

 

10. Tato pravidla jsou nedílnou součástí Návštěvního řádu sportovního areálu. 
 

11. Důležitá telefonní čísla: 
Evropské číslo tísňového volání                                       112 
Záchranná služba                         155 
Policie                          158 
Městská policie                         156 
Hasiči                            150 
Zástupce provozovatele areálu : Mgr. Antonín Hořín         776 181 886 
Správce Sportoviště :   Dzurilla Vladimír                             606 794 126  

  



Provozní řád  
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM 

 
Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu na fotbalové hřiště s umělým 
povrchem s Návštěvním řádem sportovního areálu, s tímto provozním řádem a 

dodržovat jeho ustanovení. 

 
 

 

1. Fotbalové hřiště s umělým povrchem lze používat pouze pro sportovní účely nerozhodne-li provozovatel 

jinak. 

 

2. Vstup na hrací plochu je povolen pouze účastníkům tréninkové jednotky nebo zápasů a členům realizačních  

týmů. 

 

3. Vstup na hrací plochu je povolen pouze v řádně očištěné obuvi určené na kopanou. Je zakázáno používání 

kopaček s vyměnitelnými nebo kovovými kolíky. 

 

4. V prostorách hrací plochy a střídaček je zakázáno: 

4.1. Vstupovat se zvířaty 

4.2. Vjíždět na kole, kolečkových bruslíc, skateboardu nebo obdobném sportovním náčiní 

4.3. Používat skleněné láhve (nošení nápojů je povoleno pouze v plastových lahvích a to pouze na střídačku 

nebo mimo vyznačenou hrací plochu) 

4.4. Přemisťovat nebo nosit na hrací plochu předměty a jiné zařízení, které neslouží k tréninku 

4.5. Kouření a požívání alkoholických nápojů 
 

5. Uživatelé hrací plochy se řídí daným časovým rozvrhem využití sportoviště 
 

6. V době údržby fotbalového hřiště s umělým povrchem, a to včetně technologických přestávek (čištění, 

kartáčování, dekomprese apod..) je vstup na hřiště přísně zakázán. 

 

7. Uživatel je povinen zajistit dohled nad dodržováním pořádku v prostoru užívání, zajistit úklid (posbírání 

odpadků) v prostoru předmětu užívání. 

 

8. V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh, námraza apod.) je vstup na hřiště s umělým povrchem 

přísné zakázán neurčí-li provozovatel jinak. 

 

9. Na hřišti je zakázána jakákoliv manipulace s přenosnými brankami bez dohledu trenéra. Dále je přísně 

zakázáno lezení a jiná manipulace s konstrukcemi fotbalových branek. Branky nebo jiné sportovní nářadí si 

trénující družstva chystají samy před započetím tréninku a po jeho skončení jsou povinny tyto opět uklidit na 

vyhrazené místo a zabezpečit proti pádu, na toto vše dohlíží trenér nebo jiná odpovědná osoba, kteří za řádné 

provedení nesou plnou odpovědnost 
 

10. Po skončení tréninků nebo zápasů uživatel hřiště s umělým povrchem vždy uklidí přenosné branky a 

tréninkové pomůcky do k tomu vyhrazených sektorů. 
 

11. Divákům a návštěvníkům sportovního areálu je na plochu hřiště s umělým povrchem vstup přísně zakázán. 

 

12. Tato pravidla jsou nedílnou součástí Návštěvního řádu sportovního areálu. 
 

13. Důležitá telefonní čísla: 
Evropské číslo tísňového volání                                       112 
Záchranná služba                         155 
Policie                          158 
Městská policie                         156 
Hasiči                            150 
Zástupce provozovatele areálu : Mgr. Antonín Hořín   776 181 886 
Správce Sportoviště :   Dzurilla Vladimír                          606 794 126  

  



Provozní řád 
TRAVNATÝCH FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ 

 
Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu na travnatá hřiště s tímto 

provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení. 

 
1. Travnatými fotbalovými hřišti je myšleno hlavní travnaté fotbalové hřiště v centrální části areálu a tréninkové 

travnaté hřiště ve vrchní části areálu u areálu bývalých kasáren. 

 

2. Travnatá fotbalová hřiště včetně zázemí lze používat pouze pro sportovní účely nerozhodne-li provozovatel 

jinak. 

 

3. Vstup na hrací plochu je povolen pouze účastníkům tréninkové jednotky nebo zápasů a členům realizačních  

týmů. 
 

4. Vstup na hrací plochu je povolen pouze v řádně očištěné obuvi určené na kopanou. 

 

5. V prostorách hrací plochy a střídaček je zakázáno: 

5.1. Vstupovat se zvířaty 

5.2. Vjíždět na kole, kolečkových bruslíc, skateboardu nebo obdobném sportovním náčiní 

5.3. Používat skleněné láhve (nošení nápojů je povoleno pouze v plastových lahvích, a to pouze na střídačku 

nebo mimo vyznačenou hrací plochu) 

5.4. Přemisťovat nebo nosit na atletickou dráhu a sektory předměty a jiné zařízení, které neslouží k tréninku 

5.5. Kouření a požívání alkoholických nápojů 
 

6. Uživatelé hrací plochy se řídí daným časovým rozvrhem využití sportoviště. 

 

7. Po tréninku nebo zápase je nutné, aby se provedly nejnutnější terénní úpravy (zašlapání drnů atd.) 

 

8. V době údržby travnatých ploch, a to včetně technologických přestávek (hnojení, podsetí, vertikutace apod.) 

je vstup na travnaté plochy přísně zakázán o čemž informuje viditelně umístěná zákazová cedule na travnaté 

ploše. 

 

9. V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo v případě podmáčeného terénu je vstup na travnaté 

plochy přísné zakázán o čemž informuje viditelně umístěná zákazová cedule na travnaté ploše. 

 

10. Je zakázáno uvnitř hlavního hřiště dělat jakákoliv na trávu náročná cvičení (rychlé nohy, člunkový běh atd.). 

Tyto tréninkové prvky se mohou provádět jen na vedlejších travnatých plochách.  

 

11. Na hřišti je zakázána jakákoliv manipulace s přenosnými brankami bez dohledu trenéra. Dále je přísně 

zakázáno lezení a jiná manipulace s konstrukcemi fotbalových branek. Branky nebo jiné sportovní nářadí si 

trénující družstva chystají samy před započetím tréninku a po jeho skončení jsou povinny tyto opět uklidit na 

vyhrazené místo a zabezpečit proti pádu, na toto vše dohlíží trenér nebo jiná odpovědná osoba, kteří za řádné 

provedení nesou plnou odpovědnost 

 

12. Je nutné dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti během souběžného užití atletické dráhy/sektoru a hlavního 

travnatého hřiště. 

 

13. V době tréninku vrhačských atletických disciplín je vstup pro ostatní návštěvníky a sportovce na atletický 

ovál, hlavní travnaté hřiště a atletické sektory přísně zakázán o čemž informuje na viditelném místě umístěná 

zákazová cedule. Za bezpečnost, dodržování zákazu vstupu, samotný trénink odpovídá trenér. Porušení těchto 

pravidel může vést k zamezení přístupu těch sportovců, kteří toto nařízení nerespektují a opakovaně porušují.   
 

14. Divákům a návštěvníkům sportovního areálu je na travnatou plochu fotbalových hřišť vstup přísně zakázán. 

 

15. Tato pravidla jsou nedílnou součástí Návštěvního řádu sportovního areálu. 
 

16. Důležitá telefonní čísla: 
Evropské číslo tísňového volání                                       112 
Záchranná služba                         155 



Policie                          158 
Městská policie                         156 
Hasiči                            150 
Zástupce provozovatele areálu : Mgr. Antonín Hořín         776 181 886 
Správce Sportoviště :   Dzurilla Vladimír                             606 794 126  

 


