PROVOZNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍ AREÁL HODĚŠOVICE
Tento provozní řád vydává Obec Býšť za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu
a využívání volného času zejména mládeže v obci Hoděšovice a okolí.
1.Obecné podmínky pro používání sportovního areálu v Hoděšovicích
- vstup do areálu je na vlastní nebezpečí
- zákaz vstupu se psy a domácími zvířaty
- zákaz vjezdu kol
- vstup dětí mladších 8 let pouze v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby
- zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek
- veškeré škody způsobené nesprávným používáním zařízení jdou na vrub toho, kdo je
způsobil. Návštěvník je zaplatí obci Býšť, která je majitelem areálu
Před vstupem do areálu je každý návštěvník povinen seznámit se s provozním řádem
sportovního areálu Hoděšovice. Vstupem do areálu návštěvník potvrzuje skutečnost, že se
podrobně seznámil s provozním řádem areálu a že ho bere na vědomí a bude se jím řídit.
Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se příkazy a pokyny správce hřiště (nebo jeho
zástupcem nebo osobou pověřenou obcí Býšť).
V areálu je nutno dodržovat pravidla slušného chování, být ohleduplní k ostatním, chovat se
tak, aby nedocházelo k rušení klidu majitelů okolních pozemků.
Volný vstup dětí do 8 let není dovolen. Děti do 8 let mohou areál navštěvovat pouze
v doprovodu rodičů. Děti nad 8 let a dospělí mohou areál navštěvovat pouze po přečtení
provozního řádu.
V areálu je umístěna toaleta, která je určena pro uživatele víceúčelového kurtu. Ostatní
návštěvníci sportovního areálu jsou povinni používat WC v místě bydliště.
Provozní doba sportovního areálu:

Správcem areálu je: Ing. Karel Picka,

PO – PÁ
SO – NE

7 – 22 hod. (v letních měsících)
8 – 22 hod. (v letních měsících)

PO – PÁ
SO – NE

7 – 20 hod. (podzim, jaro)
8 – 20 hod. (podzim, jaro)

PO – NE

8 – 17 hod. (zima)

tel: 777 181 198
adresa: Hoděšovice 144

2. Podmínky pro používání jednotlivých hřišť:
A. Dětské hřiště – více samostatná příloha
B. Fotbalové hřiště – více jako samostatná příloha
C. Víceúčelový kurt – více jako samostatná příloha

A. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Skluzavka se žebříkem
Zařízení je určeno pro děti od 4 do 14 let. Jedinci se špatnou motorikou nebo děti s nedostatečně
vyvinutým pudem sebezáchovy musí být doprovázeny odpovědnou osobou.
Návod na používání:
1. Skluzavka se žebříkem slouží ke klouzání dětí v sedu, vždy s nohama vpřed a obličejovou částí
hlavy ve směru jízdy, pomocí vlastní síly a využití nakloněné roviny, odražením rukou od bočních
madel.
2. Je určena výhradně pro jedno dítě. Další může použít zařízení až poté, co předchozí opustilo prostor
dojezdové části skluzavky.
3. Na horní část skluzavky (žebříku) vstupují děti jednotlivě. Musí být dostatečně oblečeni a obuti, aby
nedošlo vlivem tření k popálení.
Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch kluzký nebo namrzlý. Při zjištění jakékoli závady či
poškození ihned informujte správce areálu.

Pružinová houpačka
Zařízení je určeno pro děti od 3 do 10 let. Jedinci se špatnou motorikou nebo děti s nedostatečně
vyvinutým pudem sebezáchovy musí být doprovázeny odpovědnou osobou.
Návod na používání:
1. Tato houpačka patří mezi zařízení uváděné do pohybu vlastní silou.
2. Dítě sedí rozkročmo na sedátku, nohy se opírají o stoupačky s rukama se drží za madla.
3. Nakláněním horní poloviny těla do libovolného směru, uvádí houpačku do pohybu.
4. Je určena pouze pro jedno dítě.
Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch kluzký nebo namrzlý. Při zjištění jakékoli závady či
poškození ihned informujte správce areálu.

Šestihran s ocelovou sítí
Zařízení je určeno pro děti od 4 do 14 let. Jedinci se špatnou motorikou nebo děti s nedostatečně
vyvinutým pudem sebezáchovy musí být doprovázeny odpovědnou osobou.
1. Zařízení je rozděleno na šest samostatných úseků.
2. V každém z nich je umístěna jiná dětská herní atrakce. Šplhací síť z ocelového opleteného lana, dvě
tyče na lezení a klouzání, příčkový žebřík, šplhací tyč, stěna na lezení a hrazda.
3. Tento herní prvek je určen až pro šest dětí.
Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch kluzký nebo namrzlý. Při zjištění jakékoli závady či
poškození ihned informujte správce areálu.

Kolotoč obloukový
Zařízení je určeno pro děti od 3 do 14 let. Jedinci se špatnou motorikou nebo děti s nedostatečně
vyvinutým pudem sebezáchovy musí být doprovázeny odpovědnou osobou.
1. Jedná se o zařízení s více stanovišti pro max. 4 děti, poháněné z vně obvodu vlastní silou.
2. Kolotoč se otáčí ve vodorovné rovině kolem svislé osy.
3. Děti stojí čelem do středu kolotoče, nohy mají na otočné desce a rukama se drží za oblouková
madla.
4. Děti nastupují a vystupují až po úplném zastavení zařízení .
Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch kluzký nebo namrzlý. Při zjištění jakékoli závady či
poškození ihned informujte správce areálu.

Překlápěcí houpačka jednoduchá
Zařízení je určeno pro děti od 4 do 14 let. Jedinci se špatnou motorikou nebo děti s nedostatečně
vyvinutým pudem sebezáchovy musí být doprovázeny odpovědnou osobou.
1. Houpačka slouží k houpání – překlápění vsedě dvěma dětem sedícím proti sobě, pomocí vlastní síly.
2. Zařízení umožňuje pouze vertikální pohyb, který zajistí dítě sedící ve spodní rovině odražením
nohama od země.
3. Oběma rukama se přitom drží za madlo.
4. Možnost houpání dvou dětí najednou.
Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch kluzký nebo namrzlý. Při zjištění jakékoli závady či
poškození ihned informujte správce areálu.

Houpačka WH (řetízková dvojhoupačka)
Zařízení je určeno pro děti od 5 do 14 let. Jedinci se špatnou motorikou nebo děti s nedostatečně
vyvinutým pudem sebezáchovy musí být doprovázeny odpovědnou osobou.
1.Houpačka slouží k houpání v sedu, pomocí vlastní síly, vykopáváním nohou a záklonem těla.
2. Dítě se drží rukama za řetízky, nohy má spuštěny k zemi.
3. Houpačka je osazena dvěma sedátky, možnost houpání dvou dětí najednou.
Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch kluzký nebo namrzlý. Při zjištění jakékoli závady či
poškození ihned informujte správce areálu.

B. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Zakazuje se lézt, či se zavěšovat se na brankách nebo záchytných sítích.
V případě vhození míče na sousední oplocený pozemek, je návštěvník povinen kontaktovat
majitele pozemku. Přelézání přes plot je nepřípustné. V případě zjištění přelézání plotu je
správce oprávněn návštěvníka vykázat z areálu.
V případě většího počtu zájemců o využití areálu je správce nebo jeho zástupce oprávněn
rozhodnout způsobu využití.

C. Víceúčelový kurt - povrch TERRAGREEN

VÍCEÚČELOVÝ KURT – PROVOZNÍ ŘÁD
Obecné podmínky pro používání víceúčelového kurtu
Vstup na kurt pro osoby mladší 15-ti let je pouze v doprovodu zodpovědné dospělé osoby. Při
jakémkoli poškození kurtu je zodpovědná osoba povinna škodu uhradit.
Vstup povolen pouze ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou (tretry, kopačky či boty na
podpatku jsou nepřípustné). Zakazuje se taktéž vstup s jídlem.
Na hřišti lze provozovat pouze tyto druhy rekreačních sportů:
Košíková, házená, volejbal, nohejbal, tenis, badminton, streetball.
Pro hraní je nutno používat pro tento sport vyráběných a doporučených míčků, hokejek a
ostatní výstroje.
Univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při těchto sportech:
Volejbal, nohejbal, tenis a badminton.
Při ostatních druzích sportů musí být sloupky zavěšeny na určených místech z vnější strany
mantinelů a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky.
Provozní doba kurtu je totožná jako celého areálu.
V zimě je kurt uzavřen. Otevřen bude pouze při vhodných klimatických podmínkách.
Sazby za pronájem kurtu:
Osoby s trvalým pobytem v obcích Hoděšovice,Býšť,
Bělečka a Hrachoviště

60,- Kč/hod

Ostatní

100,- Kč/hod

Od 8:00 do 12:00 hod

200,- Kč

Od 12:00 do závěrečné hodiny

300,- Kč

Pronájem na celý den (turnaj)

500,- Kč

Pronájem na celý den právnické osobě

1 500,- Kč

Rezervace víceúčelového hřiště lze provádět u správce, kterým je pan Ing. Karel Picka tel:
777181198, Hoděšovice 144. Nájemné bude vybíráno v hotovosti při předání sportoviště
správcem (zástup paní Věra Machová tel: 724022793).

V Býšti 9. 7. 2014

Ladislav Mlateček v. r., starosta Obce Býšť, č. t. 724 182 120

