
 

 
 

                                      PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD UMT HŘIŠTĚ                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                V AREÁLU FC SLOVAN LIBEREC 

Úvodní ustanovení  
1.1 Provozovatel sportovního zařízení – UMT hřiště umístěného v areálu stadionu FC 

SLOVAN LIBEREC (dále jen „hřiště “) vydává tento provozní a návštěvní řád (dále jen 

„návštěvní řád“), který určuje základní závazná pravidla pro vstup sportovců, trenérů, diváků, 

pořadatelů a dalších osob (dále společně jen „návštěvníci“) na hřiště a pravidla chování 

návštěvníků při pobytu a pohybu na hřišti. Účelem tohoto návštěvního řádu je zejména 

zajištění bezpečnosti návštěvníků, ochrana jejich zdraví a majetku a ochrana vybavení a 

zařízení hřiště. Návštěvníci vstupem na hřiště vyjadřují svůj souhlas s obsahem tohoto 

návštěvního řádu.  

1.2 Provozovatelem hřiště je FC SLOVAN LIBEREC a.s., odpovědnou osobou je ředitel 

klubu Ing. Libor Kleibl, tel. 485 103 800.  

1.3 Hřiště slouží především ke sportovní činnosti jednotlivých družstev klubu FC SLOVAN 

LIBEREC a dále k externímu komerčnímu i bezplatnému sportovnímu vyžití veřejnosti 

(školy, kluby, organizace,…). Hřiště lze použít jen po předchozím objednání. Objednávání 

hřiště je v kompetenci technického ředitele FC SLOVAN LIBEREC a.s..  

 

Provozní doba hřiště a další provozní informace  
2.1 Provozní doba je celoročně od 07.00 do 21.00 hodin. 

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

nepříznivých klimatických podmínkách, příp. z jiných závažných důvodů. O uzavření hřiště 

provozovatel informuje návštěvníky hřiště vhodným způsobem.  

 

3. Povinnosti návštěvníků a práva provozovatele  
3.1 Vstup na hřiště je dovolen jen v provozní době pouze se souhlasem správce hřiště (na 

základě týdenního plánu využití). Návštěvníci mladší 18 let mohou na hřiště vstoupit jen v 

doprovodu dospělé osoby (trenér, učitel, vedoucí).  

3.2 V případě veřejné sportovní akce jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pořadatelské 

nebo bezpečnostní služby, příp. policie.  

3.3 Návštěvníci nesmějí:  

a) být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,  

b) kouřit anebo manipulovat s otevřeným ohněm,  

c) ohrožovat bezpečnost osob anebo majetku, vstupovat na žebřík pokladen 

d) obtěžovat ostatní návštěvníky,  

e) vodit na hřiště zvířata,  

f) vstupovat na hřiště při nepříznivých klimatických podmínkách (bouřka, námrazové jevy),  

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

h) porušovat ustanovení tohoto návštěvního řádu.  

 



 

 
 

3.4 Návštěvníci jsou povinni:  

a) vstupovat na hřiště pouze ve sportovní obuvi (pro pohyb na umělém trávníku se 

používají výhradně kopačky označené jako TURF). V případě použití jiné obuvi může 

dojít mimo jiné k poškození hrací plochy nebo ke zranění, 

b) diváci jsou povinni zdržovat se pouze na tribunkách nebo mimo oplocený prostor, 

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

ostatní a ani sami sebe,  

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

e) neničit povrch hřiště nevhodnou činností,  

f) dodržovat čistotu a pořádek,  

g) všechny vchody, východy, únikové trasy udržovat volné,  

h) při odchodu uvést hřiště do původního stavu, vrátit vypůjčené věci, vrátit branky na 

určené místo, 

i) nahlásit případné závady nebo poškození hřiště provozovateli (recepce stadionu),  

3.5 Při porušení zákazů anebo povinností mohou být návštěvníci z prostoru hřiště vykázáni bez 

nároku na vrácení případně zaplacených částek.  

3.6 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.  

3.7 Kromě vlastníka a provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním 

tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, příp. v rámci své zákonné 

pravomoci též policie.  

3.8 Návštěvníci vstupují na hřiště na vlastní nebezpečí. Provozovatel není povinen nahradit 

jakoukoliv škodu vzniklou návštěvníkovi např. ztrátou předmětů návštěvníka.  

 

4.  Významná telefonní čísla  

Technický ředitel Ing. Vlastimil Čadílek – 485 103 821, 724 508 324 

Správce hřiště Miloš Zeman -                      485 103 810, 737 220 348 

Recepce -                                                     485 103 819 
 

5. Účinnost  

5.1 Tento návštěvní řád je účinný od 1. 8. 2017. 

   

V Liberci dne 1. srpna 2017 

 

Ředitel klubu Ing. Libor Kleibl: …………………………………………………………. 

 


