
PROVOZNÍ ŘÁD 

ATLETICKÉHO STADIONU              
V KRNOVĚ 

 
PETROVICKÁ 2, 794 01 KRNOV 

 

 
ČÁST I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1) Provozní řád Atletického stadionu v Krnově (dále jen provozní řád) je vydáván 

provozovatelem Technické služby Krnov s.r.o., Stará 11, 794 01 Krnov, IČO 

25398547, DIČ CZ25398547, telefon: 554 614 388,                              

info@tskrnov.cz, www.tskrnov.cz 

2) Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků včetně jejich 

práv a povinností ve vztahu k tomuto zařízení. 

3) Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu. 

4) Atletický stadion je určen zejména pro výuku základní a zájmové tělesné výchovy 

žáků krnovských ZŠ, zájmovou a sportovní činnost sportovních oddílů a k pořádání 

dalších sportovních, kulturních a jiných akcí. 

5) Atletický stadion tvoří: Atletická dráha a sektor technických disciplín s umělým 

povrchem, hřiště s travnatou plochou, tribuna, volejbalové kurty. 

 

Provozní doba atletického stadionu je 6:00-20:00. Mimo provozní dobu je vstup 

zakázán. Po domluvě s provozovatelem lze provozní dobu upravit. 

 

Atletická sportoviště jsou přístupná široké veřejnosti zdarma v době 18:00-20:00. Při 

činnosti sportovních oddílů či škol mají tyto subjekty před veřejností přednost. 

 

ČÁST II. 

PROVOZNÍ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ PROSTOR ATLETICKÉHO STADIONU. 

OBECNÉ PRAVIDLA 

 

1) Časové využívání atletického stadionu je dáno rozvrhem využití. Požadavky na 

pořádání tréninků a mistrovských zápasů oddílů i jednotlivců se předkládají 

písemně vedoucí sportovních a rekreačních zařízení /osobně, poštou nebo emailem 

alzbeta.nykodymova@tskrnov.cz/. Rozvrh sestavuje a zveřejňuje na vývěsce 

mailto:info@tskrnov.cz
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v Sokolovně a na webových stránkách www.tskrnov.cz vedoucí sportovních a 

rekreačních zařízení /tel: 602 326 194/.  

 

2) Tvorba rozvrhu se řídí následujícími zásadami: 

a. prioritně jsou zajišťovány sportovní aktivity sportovních oddílů, se kterými má 

provozovatel Sokolovny uzavřenou smlouvu o pronájmu tělocvičny /s 

výjimkou pořádání jednorázových oblastních sportovních akcí/ s ohledem na 

typ sportovní aktivity a maximální využití atletického stadionu,  

b. dále s předností sportovních aktivit zaměřených na mládež, sportovních 

aktivit krnovských oddílů, sportovních aktivit mimokrnovských oddílů, 

zájmovou sportovní činnost jednotlivců, a nakonec subjektů i jednotlivců 

zaměřených na komerční využití,  

c. jednorázové sportovní a kulturní akce, které nesmí negativně omezovat 

předchozí aktivity nebo poškozovat zařízení tělocvičen, 

 

3) Vstup do prostor Atletického stadionu, studentům, učitelům, cvičitelům, trenérům 

a sportovcům pouze v době jejich rozvrhových akcí. Žákům a studentům je 

povolen vstup pouze za přítomnosti učitele. Ostatním sportovcům je vstup povolen 

pouze v přítomnosti určeného trenéra nebo cvičitele. Ostatní návštěvy je nutné 

ohlásit u vstupu do areálu Atletického stadionu. Vstup osob při hromadných akcích 

(sportovní, kulturní a plánované akce s hromadnou účastí) je možný pouze za 

asistence pořadatelské služby, která zajistí pohyb ve vymezených prostorech. 

4) Uživatel i návštěvník odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením 

nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách haly přítomny v souvislosti 

s jeho činností. 

5) Uživatel je povinen předat všechny užívané prostory, zařízení a vybavení v 

odpovídajícím stavu, to znamená, ve kterém je převzal. Poškození a znečištění je 

potřeba hlásit předem, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

6) Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá učitel, cvičitel nebo trenér. Bez 

přítomnosti učitele, cvičitele nebo trenéra není možné začít s výukou nebo 

tréninkem. 

7) Službu konající pracovník-zástupce provozovatele nebo jiný určený zástupce 

provozovatele mohou prostřednictvím učitele, cvičitele nebo trenéra provést 

kdykoliv kontrolu výše uvedeného nařízení a jeho porušení potrestat vykázáním 

příslušné osoby ze sportovních ploch, případně bez náhrady zrušit celou akci. 

8) Při sportovních utkáních je za dodržování nařízení podle odst. 2 tohoto článku 

odpovědný hlavní pořadatel, a to i za družstvo hostů. 

9) Na hrací ploše je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny. Nápoje na hrací ploše 

musí být výhradně ve speciálních pevně uzavíratelných lahvích s násoskou, 

zabezpečené proti vylití.  

10) Veškerá příprava nápojů musí být provedena mimo hrací plochu. 

http://www.tskrnov.cz/


11) Organizátorem ustanovení pořadatelé odpovídají za provedení okamžitého 

úklidu i při rozlití minimálního množství tekutin na hrací ploše. 

12) Bez souhlasu provozovatele nelze přeznačovat nebo jakkoliv upravovat trvalé 

vymezení hracích ploch ("lajnování"), lepit značky apod. 

13) Pokud je hrací plocha využívána k jiné než sportovní činnosti, musí být její 

povrch dostatečně chráněn krycí vrstvou (kobercem nebo fólií). Za toto opatření 

odpovídá hlavní pořadatel příslušné akce. 

 

ČÁST III. 

VE SPORTOVNÍM AREÁLU JE ZAKÁZÁNO. 

1) Kouření.  

2) Jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození podlahy atletické dráhy. 

3) Vstupování na dráhu v kopačkách.  

4) Používat vybavení a zařízení způsobem, kterým by se toto vybavení poškozovalo, 

nebo kterým by došlo k poškození atletické dráhy.   

5) Používání alkoholických nápojů, užívání drog a omamných látek, nealkoholických 

nápojů na bázi koly.  

6) Poškozování zařízení Atletického stadionu.  

7) Zakazuje se znečišťování a ničení šaten a sociálního zařízení.  

8) Přítomnost zvířat je v areálu zakázána.  

9) Jízda na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích či jiném dopravním 

prostředku. 

10) Rozdělávat či manipulovat s ohněm, pyrotechnikou apod. 

 

 

ČÁST IV. 

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ ATLETICKÉ DRÁHY A SEKTORŮ TECHNICKÝCH DISCIPLÍN 

S UMĚLÝM POVRCHEM 

 

1) V první dráze se běžně neběhá, je nejvíce namáhaná, a proto se využívá 

pouze při trénincích (ne na rozklusání a vyklusání) a závodech  

2) K běhu pro veřejnost, rozklusání a vyklusání používejte poslední dvě dráhy, 

tzn. 5 a 6.  

3) Vstup na plochu dráhy a sektorů je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi 

(ne v kopačkách).  

4) Tretry jsou povoleny s hroty max. délky 6mm.  

5) K tréninku nebo výuce TV využívejte rovnoměrně i protilehlou rovinku.  

6) Doskočiště pro skok daleký a trojskok opouštějte směrem do hřiště, ne do 

dráhy.  

7) Doskočiště skoku do dálky není pískoviště! Jiné užívání než pro závody, trénink 

a výuku TV je zakázáno.  



8) Po ukončení tréninku nebo výuky TV uveďte dráhu, sektory i náčiní do 

původního stavu (zakrýt doskočiště, uklidit překážky na původní místo, zamést 

písek okolo doskočiště, odnést odpadky apod.).  

9) Mimo závody, atletický trénink a výuku TV je jakékoliv užívání doskočiště 

skoku do výšky a o tyči zakázáno.  

10) Vstup na plochu dráhy, sektorů a hřiště s kolem či kočárkem není povolen.  

11) Dráha může být uzavřena během přípravy na závody.  

12) Míčové hry na dráze i sektorech nejsou povoleny.  

13) Před vstupem na dráhu i sektory vyhoď žvýkačku do koše.  

 

ČÁST V. 

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ S TRAVNATÉ PLOCHY A VOLEJBALOVÝCH KURTŮ 

 

1) Vstup na hřiště s travnatou plochou a volejbalové kurty je za úplatu a pouze 

na základě objednávky. 

2) Během sečení, hnojení, zavlažování a při dešti je vstup na plochu zakázán.  

3) V době závodů v hodu diskem a oštěpem se na ploše mohou zdržovat jen 

určení rozhodčí.  

4) Dbejte na bezpečnost při souběžném provozu na travnaté ploše a atletické 

dráze.  

5) Vnitřní travnatou plochu je třeba využívat rovnoměrně, tzn. nezatěžovat 

jednostranně jen určitou část.  

6) Berte ohled na všechny sportovce, kteří travnatou plochu využívají.  

 

 

ČÁST VI. 

UŽÍVÁNÍ TRIBUNY. 

 

1) Vstup na tribunu hlavní budovy Stadionu mládeže je na vlastní nebezpečí.  

2) Udržujte pořádek a chovejte se tak, aby nedocházelo k poškozování částí tribuny 

(sedaček, oplocení, atd.).  

3) Nevhazujte odpadky pod tribunu ani za ní.  

4) Při odchodu z tribuny po sobě zanechávejte pořádek.  

 

ČÁST VII. 

UŽÍVÁNÍ ŠATEN A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO SPORTOVCE. 

 

1) Šatny a sociální zařízení pro sportovce jsou umístěny v 1. NP u hlavní chodby. 

2) Tyto prostory jsou přístupné pouze účastníkům sportovních akcí, pořádaných 

podle schváleného rozvrhu.  

3) Ostatním návštěvníkům je do těchto prostor vstup zakázán.  



4) Příchod do prostoru šaten je vyučujícími, cvičiteli nebo trenéry umožněn nejdříve 

15 minut před zahájením výuky nebo tréninku. 

5) Všichni uživatelé dbají o čistotu a pořádek v šatně, ve sprchách i na WC. 

6) Při převzetí klíčů od šaten je každý přebírající (učitel, cvičitel, trenér nebo 

pořadatel) povinen překontrolovat stav šaten včetně vybavení. Pozdější zjištěné 

škody nebo znečištění budou předepsány k náhradě poslednímu uživateli. 

7) Za uzamčení šaten odpovídají učitelé, cvičitelé a trenéři, kteří si převezmou u 

službu konajícího zástupce provozovatele příslušné klíče. 

8) Při sportovních utkáních a dalších hromadných akcích je povinností pořadatele 

vyzvednout si klíče od šaten pro všechna zúčastněná družstva. Pořadatel nese 

odpovědnost za vybavení šaten a věcí v nich uložených, případné ztráty řeší s 

poškozeným na vlastní náklady a škody v šatnách způsobené je povinen uhradit 

provozovateli. 

9) Pořadatel je povinen neprodleně po ukončení akce vymezené objednanou dobou 

vrátit veškeré zapůjčené klíče. 

 

 

 

 

 

V Krnově dne 09. 06. 2021    Ing. Štefan Ledvoň 

jednatel 


