
PROVOZNÍ ŘÁD 

Městského atletického stadiónu 
Čs. Armády 2515, Pardubice 

 
 

Článek 1 - Účel a využití 
 
Městský atletický stadión je určen ke sportovní, kondiční a zájmové činnosti a 

sportovním soutěžím. Nosným sportem je atletika. Dalšími uživateli jsou zejména 
zájemci z řad veřejnosti, škol, sportovních oddílů, sportovních klubů a svazů. 

 
Článek 2 - Odpovědnost 

 

Majitelem Městského atletického stadiónu (dále jen MAS) je město Pardubice.  
Uživatelem a nájemcem je Hvězda Pardubice z.s.  

 
Jeho povinností je: 

1. udržovat stadión v provozuschopném stavu 

2. zajišťovat jeho běžnou údržbu 
3. organizovat a koordinovat sportovní přípravu a soutěže 

4. zajistit bezpečnost sportovních zařízení a činnosti 
 
Za činnost zodpovídá statutární zástupce Hvězdy Pardubice, jím pověřené osoby či 

správce stadiónu. 
 

Článek 3 - Uživatelé 
 

Uživatelem je osoba, která vstoupí na pozemek MAS za účelem sportovní nebo 
kondiční přípravy, sportovní soutěže či její organizace i jako divák.  
 

Každá z těchto osob musí: 
1. seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej 

2. udržovat pořádek a dbát na bezpečnost svoji i ostatních osob, zejména na 
dráze stadionu, v místech pořádání vrhačských soutěží, v posilovně, v hledišti 
apod. 

3. dodržovat požární nebo poplachové směrnice 
4. dodržovat rozpis hodin užívání sportovního zařízení nebo provozu zařízení, 

neomezovat další účastníky soutěží nebo sportovní přípravy v jejich činnosti 
5. dodržovat pravidla hygieny a šetřit energie 
6. oznámit správci areálu případné závady nebo poškození 

 
Osoby sportující v rámci akce „hřiště pro veřejnost“ mohou užívat pouze venkovní 

prostory, atletickou dráhu a přilehlé plochy. Pro využití skokanských sektorů je nutná 
dohoda s osobou odpovědnou za provoz. 
 

Vnitřní část tribuny - posilovny, sociální zařízení, sklady a kanceláře jsou určeny pro 
řádné členy Hvězdy Pardubice nebo účastníky soutěží.  

 
Článek 4 - Bezpečnostní opatření 

 

Vstup do areálu:  
- hlavním vchodem, tj. hlavní tribunou stadiónu (Čs. Armády 2515, Pardubice) 



- vedlejšími vchody – vrata vedle tribuny, od basketbalové haly, tyto vchody jsou 
používány v případě soutěží nebo jako vstup pro veřejnost 

 
Uživatel je povinen: 

1. zabránit vstupu psů a jiných zvířat na sportoviště, pokud nejsou součástí 

sportovní akce 
2. dodržovat zákaz jízdy na kole v areálu 

3. zabránit požívání alkoholických nápojů, tabákových výrobků nebo omamných 
látek v areálu MAS 

4. neumožnit případné odcizování osobních věcí nebo vybavení stadiónu 

5. nepoškozovat úmyslně vybavení a zařízení, popř. zabránit poškozování jinými 
osobami 

 
Při větším počtu účastníků je pořadatel akce povinen zajistit vlastní pořadatelskou 
službu. 

 
Článek 5 - Opatření v případě úrazu 

 
V případě soutěží je zajištěna zdravotní služba přímo při akci. Při denním provozu je 
v sekretariátu atletiky uložena lékárnička a ke zdravotním zákrokům je určena 

místnost v blízkosti vchodu do tribuny označená nápisem „ošetřovna“. První pomoc 
nebo nezbytné ošetření je povinen zajistit trenér zraněného sportovce nebo 

odpovědná osoba akce. V případě vážného úrazu volat linku 155 nebo 112. 
 

Článek 6 - Vyúčtování a úhrada nájmu 

 
Organizované skupiny, sportovní oddíly, školy nebo jiné subjekty jsou povinny uhradit 

zjevné náklady (energie, úklid, …) na přípravu a uskutečnění akce či tréninků, včetně 
hodin tělesné výchovy. Vždy dle ceníku zapůjčení MAS. 

 
Užití MAS si musí tyto subjekty objednat s dostatečným předstihem a vhodnou 
formou, alespoň 14 dní před akcí. Dohodnutá částka musí být řádně uhrazena proti 

dokladu před konáním akce, není-li dohodnuto jinak.  
 

Článek 7 - Všeobecná ustanovení 
 
Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky MAS. Tito uživatelé 

MAS musí respektovat rozhodnutí statutárních zástupců Hvězdy Pardubice z.s. nebo 
jimi pověřené osoby.  

 
V tomto zařízení platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a další obecně platné zákonné předpisy.  

 
Tento provozní řád je platný od 1. 1. 2018. 

 
 

 
 

        Iva Toušová        Ing. Jana Kárníková        
        předseda           místopředseda, marketing, PR          

         Hvězda Pardubice z.s.       Hvězda Pardubice z.s.       

 
 

 
 
Kontakt: Iva Toušová (předseda) = 775 907 122, Petr Šíp (správce) = 702 389 524 


