
PROVOZNÍ ŘÁD – AREÁL ZDRAVÍ 
I. ÚDAJE O AREÁLU ZDRAVÍ 

 

Vlastník AREÁLU ZDRAVÍ: Město Velké Meziříčí 

Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 00295671 

Zastoupené starostou: Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem 

 

Správce AREÁLU ZDRAVÍ: Sportoviště VM, příspěvková organizace 

Vrchovecká 1091/37, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 09241019 

Zastoupená ředitelem: Ing. Michalem Hořínkem 

 

Pověřený pracovník: Štěpán Žaba 

    Tel: 605 048 248 

Sportovní 7, 594 01 Velké Meziříčí 

 

II. VSTUP NA ANTUKOVÉ KURTY 

1. Vstupem do prostoru Areálu zdraví je každý návštěvník povinen dodržovat 
ustanovení tohoto provozního řádu, dbát pokynů správce areálu a jeho pracovníků. 
 

2. Antukové kurty jsou učeny pouze ke hře tenisu, volejbalu a nohejbalu, nepovolí-li 
provozovatel výjimku. 
 

3. Vstup na antukový kurt je umožněn pouze po rezervaci nebo domluvě s pověřeným 
pracovníkem sportovního areálu. 
 

4. Rezervaci antukových kurtů je možno provést v rezervačním systému přístupném 
přes webové stránky správce - www.sportovistevm.cz, přes pověřeného 
pracovníka správce Areálu zdraví nebo přes recepci vedlejšího sportovního centra. 

 
5. Návštěvník je povinen Správci areálu uhradit poplatek za využití sportoviště dle 

platného ceníku umístěného na webových stránkách Správce. Učinit tak může 
online platbou nebo v hotovosti na recepci vedlejšího sportovního centra. 
 

6. Vstup na tenisový kurt je povolen pouze v obuvi určené pro antukový kurty, tj. v 
obuvi nepoškozující jeho povrch – rovná, měkká podrážka bez ostrých hran. 

 

7. Herní hodina na tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 60 min. Minimálně na 
časový úsek 30 min. 



8. Areál je možno v sezóně využívat od 8:00 do 20:00. Sezóna trvá obvykle od května 
do října s přihlédnutím na klimatické podmínky. 
 

9. Při přesunu přes areál na svůj rezervovaný kurt jsou hráči povinni vždy vyčkat na 
ukončení rozehrané výměny hráčů okolních kurtů. 
 

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ 
1. Před zahájením hry jsou hráči povinni dle potřeby antukové kurty pokropit. Po 

hře pak kurt urovnat hrablem a síťovačkou do původního stavu. Hráči, kteří 
ukončí hru a nejsou bezprostředně střídáni, lehce nakropí dvorec, pokud je jeho 
povrch přeschlý. 
 

2. Hráči jsou povinni začít se zapravením kurtu 10 minut před koncem svojí 
rezervace. 

 
3. Každý návštěvník je povinen zachovávat čistotu všech míst a zařízení sportovního 

areálu. Při svém jednání dbá bezpečnosti vlastní i ostatních.  
 

4. Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.  
 

5. Děti mladší 10 let mají vstup povolen pouze s osobou starší 18 let. Za děti 
zodpovídají rodiče nebo jejich doprovod. 

 
6. Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní 

nebezpečí a v případě vzniku úrazu za něj bere plnou odpovědnost.  
 

7. Správce areálu neodpovídá za škody na odložených věcech. Předměty nalezené 
v prostorách tenisového areálu je nálezce povinen odevzdat Správci, který zajistí 
předání na ztráty a nálezy na městském úřadě. 

 
8. Všichni hráči dbají zásad slušného chování. Během hry se musí chovat tiše a slušně, 

je zakázáno vykřikování vulgárních a urážlivých slov. Hráči se chovají tak, aby 
neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob, dbají zásad bezpečnosti, 
požární ochrany a hygieny. Dodržují pravidla příslušného sportu, fair-play a chovají 
se tak, aby nerušili ostatní hráče. 

 
9. Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, okamžitě závadu ohlásí Správci areálu nebo 

pověřenému pracovníkovi. Úmyslně způsobené škody odstraní na vlastní náklady 
uživatel. 
 

 
IV. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V AREÁLU ZDRAVÍ 

 
1. Zákaz hry na přemokřeném nebo přeschlém kurtu. 

 
2. Poškozování sportovního areálu. 

 



 
3. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek. 

 
4. Nevstupovat jako divák na antukový kurt v průběhu hry. 

 
5. Rušit klid ostatních návštěvníků. 

 
6. Znečišťovat prostory areálu. 

 
7. Požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. 

 
8. Kouření na tenisovém dvorci. 

 
9. Manipulace s ohněm. 

 
10. Vjíždění na kole, koloběžce, bruslích, automobilem atp. 

 
11. Na tenisové kurty je zakázán vstup se zvířaty. 

 
V. VYLOUČENÍ Z AREÁLU ZDRAVÍ 

Z Areálu zdraví bude bez nároku vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes 
napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto řádu, který je pod vlivem omamných 
látek, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se chová jiným 
nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvníci v takových případech areál na vyzvání, 
může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou polici nebo Policii ČR. 

 

VI. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU AREÁLU 
ZDRAVÍ 

Správce a pověření pracovníci antukových kurtů jsou oprávněni provádět kontrolu 
dodržování Provozního řádu. 

 

Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na sportovišti na vlastní nebezpečí. 
Provozovatel ani Správce neodpovídají za případné újmy na zdraví nebo za odložené věci. 

Důležitá telefonní čísla: 

Správce sportoviště –  Pověřený pracovník - Štěpán Žaba, tel. , 048 248605  420 +  

Vedoucí provozu p.o. Sportoviště VM - Karel Vidlák, tel. +420 724 048 215,  

Ředitel p.o Sportoviště VM – Ing. Michal Hořínek, tel. +420 724 006 983, 

                                        policie - 158 

                                      záchranná služba - 155  

                                     hasiči - 150 

 



Ve Velkém Meziříčí dne 15. 7. 2022 

   Ing. Michal Hořínek, 

   Ředitel Sportoviště VM, p.o. 


