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I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Fotbalový areál Tyršova je sportovní zařízení v majetku města Vsetín. Objekt spravuje a 

provozuje Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, IČ 28893987. Sportovní areál je 

určen pro sportovní činnost fotbalového klubu FC Vsetín, pro sportovní činnost mateřských a 

základních škol a místních neziskových organizací.  

2. Provozní řád sportovního areálu stanoví ředitel Vsetínské sportovní, s.r.o., který určuje po 

dohodě s FC Vsetín rozvrh využívání sportoviště, prostřednictvím správce budovy zajišťuje úklid a 

údržbu prostoru, opravy vybavení a inventáře.  

3. Všichni uživatelé a návštěvníci areálu Tyršova jsou povinni seznámit se s Provozním řádem, 

Požárním řádem, směrnicemi BOZP a dodržovat je v plném rozsahu, nepoškozovat zařízení objektu 

ani jeho vybavení. Za pronájem sportoviště nebo jeho části se platí smluvní cena, která vychází 

z nákladů na provoz areálu.  

4. Zástupci provozovatele a FC Vsetín mají k dispozici klíče od areálu.  Je zakázáno zapůjčování 

klíčů dalším osobám nebo pořizování duplikátů klíčů pro osobní potřebu. Ztrátu nebo poškození 

zapůjčených klíčů hlásí jejich držitelé neprodleně správci budovy. V případě zjištění neoprávněného 

držení klíčů budou tyto odebrány a jejich držiteli napříště zakázán přístup do objektu bez doprovodu. 

Seznam osob oprávněných k držení klíčů od areálu je k dispozici u zástupce provozovatele areálu.  

 

II.   PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ 

 

Ve sportovním areálu Tyršova uživatelé využívají jako své zázemí části budovy bez č.p. na pozemku 

parc. č. 2893, budovy bez č.p. WC na pozemku parc. č. 2893, staveb dvou ocelových přístřešků na 

pozemku parc. č. 2891 a pozemku ostatní plocha s úpravou jako hřiště o výměře 11875 m2 na 

pozemku parc. č. 2891. Do ostatních budov je všem návštěvníkům a uživatelům vstup přísně zakázán.  

 
1. Pro vstup do budovy zázemí se využívá vchod z ulice Tyršova.  Členové jednotlivých družstev 

FC Vsetína vstupují do areálu pouze na základě předem schváleného harmonogramu tréninků a 

zápasů a vždy v doprovodu zodpovědného trenéra. Pro svou sportovní činnost využívají určenou 

šatnu a sportovní plochu. V prostoru sportovního areálu je zakázán pobyt členů FC Vsetín do 18 let 

bez dozoru zodpovědného pracovníka – trenéra.  

2. Všichni uživatelé se v určených šatnách haly převlékají do sportovního úboru a vhodné 

sportovní obuvi. V případě, že po tréninku nebo zápase bude obuv znečištěna blátem, jsou uživatelé 

povinni před vstupem do budovy tuto obuv očistit tak, aby do budovy zázemí nečistoty nevnášeli.  
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3. Se sportovním nářadím a zařízením budovy zázemí zacházejí šetrně, a pokud zjistí závadu, 
která by mohla ohrozit bezpečnost jejich nebo dalších uživatelů, oznámí ji neprodleně svému 
trenérovi nebo zástupci provozovatele areálu. 
 

4. V případě, že se uživateli sportoviště stane úraz, je povinen jej nahlásit svému trenérovi nebo 

osobě, která jej doprovází.  Ten posoudí závažnost poranění. V případě vážnějšího úrazu se postupuje 

následujícím způsobem: 

a) v případě potřeby zavolá lékařskou službu nebo zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři 

b) podílí se na zápisu do knihy úrazů  

V případě méně závažného poranění využije lékárničku, která je uložena v kanceláři provozovatele 

areálu.  

5. V budově zázemí a na sportovní ploše je přísně zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s 

ohněm, zasahování do instalace elektrických rozvodu a vodovodní sítě a plynového zařízení. Do 

prostoru prádelny – sklepa mají přístup jen pověřené osoby.  

6. Po ukončení sportovní činnosti všichni opustí prostor areálu a pověřená osoba - trenér vchod 

do budovy uzamkne. Trenér při odchodu kontroluje uzavření oken, zhasnutí osvětlení a případně 

zjištěné nebo vzniklé závady okamžitě oznámí správci budovy.  

 

III. PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU ŠKOLAMI a VEŘEJNOSTÍ 

1. Žadatelé ze základních a mateřských škol a z řad veřejnosti o sportovní využití areálu v době 

zažádají v období od dubna do října písemně nebo ústně správci, popř. řediteli Vsetínské sportovní, 

s.r.o. V případě kladného vyřízení žádosti bude vymezen termín využívání areálu včetně zázemí. 

2. Pro vstup do areálu je vyhrazen vnější vchod přímo z ulice. Sportovci vstupují do objektu vždy 

pouze pod dozorem vedoucího.  Je zakázán samostatný pobyt sportovců bez dozoru vedoucího v 

prostoru areálu či budovy zázemí.     

3. Je zakázáno ukládání jízdních kol a jednostopých dopravních prostředků v budově.  

4. Sportovci se před vstupem na sportovní plochu převlékají a přezouvají do sportovního úboru 

ve stanoveném prostoru šaten. Je přísně zakázán po tréninku nebo zápase ve znečištěné obuvi. 

Uživatelé jsou povinni před vstupem do budovy obuv očistit tak, aby do budovy zázemí nečistoty 

nevnášeli.  

5. Sportovci ani trenéři během pobytu v budově nevstupují do jiných prostorů, než je výše 

vymezeno. Dbají rovněž na to, aby po celou dobu jejich přítomnosti byla budova a vyhrazená šatna 

uzamčena. 
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6. Se sportovní nářadím a zařízením šatny a sprch zacházejí uživatelé šetrně, dbají na to, aby 

nepoškozovali vybavení. Vedoucí kontroluje uzavření oken, zhasnutí osvětlení a případné závady 

zjištěné při příchodu do objektu nebo vzniklé během využití sportoviště ihned oznámí správci.  

7. V celém objektu sportovní haly platí zákaz kouření a požívání omamných látek. 

8. Za využití sportoviště je uživatel povinen zaplatit smluvní cenu, která se skládá z ceny za využití 

zázemí (šaten a sprch a z ceny za využití sportovní plochy. Výše smluvní ceny a platební náležitosti 

jsou dohodnuty a potvrzeny účastníky smluvního vztahu před využitím sportoviště.  

8. Vedoucí – trenér osobně odpovídá za škody na objektu i jeho vybavení vzniklé prokazatelně 

během jeho sportovní činnosti, jakož i za úsporné hospodaření elektřinou, vodou a dodržování 

tohoto řádu. Poškození objektu či jeho vybavení prokazatelně způsobená nekázní původce škody 

odstraní v plném rozsahu na své náklady nebo zaplatí. 

9. Porušení dohodnutých podmínek bude důvodem k okamžitému ukončení užívání sportoviště. 

Dalším důvodem k okamžitému ukončení užívání sportoviště bez náhrady bude zejména v těchto 

případech:  

- vstup bez povolení v jiný čas než je stanoven rozvrhem 

- chování ohrožující bezpečnost vlastní i jiných, nevhodné a agresivní chování 

- ničení zařízení sportoviště 

 
III. PRAVIDLA VYUŽITÍ ČASOMÍRY A OZVUČENÍ 

 

1. Ovládání časomíry a ozvučení sportovní plochy je uloženo v kanceláři zástupce provozovatele. 

Vstup do této místnosti je povolen jen pověřeným osobám, a to pouze za přítomnosti zástupce 

provozovatele areálu. 

2. Pověřená osoba, která je seznámena s ovládáním zařízení, se zapíše do Knihy provozu 

časomíry, a tím na sebe přebírá úplnou zodpovědnost za toto zařízení. V případě, že v průběhu jeho 

využitím zjistí na zařízení poruchu či závadu, je povinna neprodleně toto nahlásit správci areálu, která 

zajistí opravu. V případě, že po odchodu pověřené osoby zjistí správce areálu závadu na zařízení, 

která není nahlášena, pověřená osoba na své nákladu závadu nebo poškození odstraní.  

IV. PRAVIDLA PROVOZU OBČERSTVENÍ 
 

1. Nájemci FC Vsetín je umožněn denní celoroční provoz občerstvení, které je umístěno 
v místnosti č. 16 o rozloze 23,23 m2). Součástí tohoto provozu je i venkovní „zahrádka“, za kterou 
nájemce FC Vsetín platí řádný nájem. 
 
2.  Dne 15. 11. 2010 byly dohodnuty podmínky provozu občerstvení takto. Obstaravatel provozu 
občerstvení zajistí na vlastní úkor a na vlastní náklady: 
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a) Údržbu přístupové komunikace (zametání, úklid sněhu, posyp náledí, atd.). 
 
b) Běžná provozní doba zařízení bude kopírovat dobu využití areálu (od 10:00 a ve 22:00 denně). 
 
c) Vnitřní prostory objektu se budou využívat jen na nezbytné minimum (stěhování zboží). 
 
d) Šatny a ostatní prostory budovy zázemí nebudou za žádných okolností využívány hosty 
občerstvení, po celou dobu budou uzamčeny a zabezpečeny. 
  
e) Při využití WC uvnitř budovy pro klienty občerstvení (v měsících mimo sezónu: listopad, prosinec, 
leden, únor březen)bude obstaravatel zajišťovat jejich úklid včetně úklidu přístupové chodby v míře 
přiměřené běžnému dennímu úklidu. 
 
V letních měsících klienti občerstvení využívají venkovní WC, u kterých obstaravatel zajistí úklid 
v míře přiměřené běžnému dennímu úklidu. 
  
f) V případě zjištění jakékoli škody na majetku nebo zdraví osob, která byla zapříčiněna v souvislosti s 
provozem občerstvení, nese veškerou zodpovědnost obstaravatel provozu občerstvení, potažmo 
zástupci FC Vsetín. 
 
g) FC Vsetín nese zodpovědnost za to, že v areálu nebude pobývat žádná osoba mimo běžnou 
provozní dobu občerstvení. V opačném případě zajistí její vyvedení hlídkou MP.  
 
3.  V případu havárie v objektu je obstaravatel provozu občerstvení povinen ihned a bez prodlení 
uvědomit zástupce Vsetínské sportovní, s.r.o. (M. Vaněk) o potřebě jejího odstranění. Stejně 
postupuje i v případě nutnosti odstranit rampouchy z okapů střechy.  
 
4.  Pokud dojde k navýšení spotřeby energií nad běžný rámec spotřeby obvyklé (viz průměrná 
měsíční spotřeba energií za rok 2010), bude toto navýšení fakturováno nájemci prostor (FC Vsetín) 
v obvyklém termínu fakturace za služby.  
 

V. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Každý návštěvník nebo účastník sportovní akce je povinen se řídit se tímto provozním řádem 

a dále pokyny pracovníků provozovatele a je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil úraz nebo 

neohrozil sebe nebo další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení sportovního 

areálu. 

2. Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat areál odhazováním odpadků nebo vnášením a 

odkládáním předmětů, které nesouvisejí se sportovní činností. 

3. Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení sportovního areálu 

odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce. 
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4. Zástupce provozovatele areálu je oprávněn vykázat návštěvníka, který závažně porušil nebo 

přes upozornění dále porušuje tento provozní řád, případně ukončit akci bez nároků návštěvníka na 

vrácení vstupného nebo vrácení zaplaceného pronájmu. 

5. Návštěvníkům je přísně zakázán vstup do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost. 

6. V případě možného nebezpečí požáru nebo provozní havárie jsou všichni návštěvníci povinni 

podle pokynů pracovníka správce opustit okamžitě prostor areálu. 

7. Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití jiné návykové 

látky.  

8. Na všechna sportoviště je zakázáno brát s sebou jakékoliv skleněné předměty nebo jiné 

nebezpečné předměty nesouvisející se sportováním nebo sportovní činností. 

9. Zástupce provozovatele areálu nezajišťuje zdravotní dozor. V případě úrazu zavolá správce 
(podle povahy úrazu) Zdravotnickou záchrannou službu. Návštěvníci jsou povinni správci nahlásit 
každý úraz nebo drobné poranění, které si způsobí v areálu. Drobná poranění ošetří pracovníci 
správce na místě.  

10. V celém areálu je zakázán volný pohyb zvířat a jejich vstup na travnatou sportovní plochu.  

11. Přes areál je zakázán průchod do objektu tenisového klubu. Branka mezi objekty je trvale 
uzavřena.  

12.  Návštěvníkům pohostinství U Marka je zakázáno používat v areálu veřejná venkovní WC.  

Před vstupem do areálu je každý návštěvník povinen seznámit se s tímto provozním řádem. Vstupem 
do areálu se zavazuje tento provozní řád dodržovat.  

Důležitá telefonní čísla: 

 Zástupce provozovatele areálu: p. Miroslav Vaněk, tel.: 734 391 150 
 Rezervace sportovišť: 733 756 665 
 Provozovatel: Vsetínská sportovní, s.r.o. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti ke dni 1. 5. 2011.  

 

Ve Vsetíně dne 1. 5. 2011 

 

Mgr. Pavla Stachová, jednatelka                           Marian Zbranek, FC Vsetín 


