
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU LUČNÍ
(dále jen „řád“)

Vážení návštěvníci, tento areál – park (dále jen „areál“) byl vybudován za 
použití nemalých finančních prostředků pro využití volného času všech 
slušných lidí. Pro příjemně strávené chvíle Vaše i těch, kdo přijdou po 
Vás, prosíme o dodržování tohoto řádu a slušného chování.

1. Obecná ustanovení
1.1. Tento řád vydává Město Sedlčany a tím určuje závazná pravidla pro všechny 

návštěvníky areálu.
1.2. Správu areálu vykonává organizace „Sportovní areály Sedlčany“, tel: 734 232 782,   

e-mail: info@arealysedlcany.cz (dále jen "správce").
1.3. Návštěvní doba je celoročně neomezená, kromě doby vymezené pro technické 

úpravy správcem a kromě akcí vymezených správcem. Vstup je volný, kromě 
organizovaných akcí, které je potřeba rezervovat a jejichž podmínky je nutné 
dohodnout  u správce areálu. Předmětem dohodnutých podmínek může být i výjimka
k obecným zákazům uvedeným v bodech 3.2 – 3.10, a to vždy pro konkrétní časově 
omezenou akci (např. slavnosti a oslavy, zábava při pouti, letní kino, hasičské 
závody, turnaje v softballu apod.) Rezervované akce a školní aktivity mají přednost 
před volně vstupujícími uživateli areálu.

1.4. Každý návštěvník svým vstupem do areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat 
veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto řádem a zavazuje se je 
dodržovat.

1.5. Areál je určen především veřejnosti, školám a sportovním spolkům.
1.6. Užívání areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí a je povinen se 

chovat tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních.
1.7. Pro samostatně vymezené součásti areálu jsou vydána upřesnění a výjimky z tohoto 

řádu. Zejména se jedná o softballové hřiště, parkourové a workoutové hřiště, dětské 
herní prvky, hygienické zázemí a altán. Vymezení těchto částí je dáno grafickým 
schématem.

2. Obecné povinnosti návštěvníků areálu, návštěvník je povinen:
2.1. Seznámit se s tímto řádem a tento řád dodržovat. 
2.2. Dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. Dodržovat pravidla slušného chování. 
2.3. Šetřit a chránit prostory i vybavení areálu.
2.4. V případě, že je dospělá osoba doprovázející dítě, tak předtím, než se dítě dostane 

do kontaktu s herními a dalšími prvky, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska 
bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.

2.5. Neprodleně hlásit správci areálu způsobenou nebo objevenou škodu.
2.6. V případě, že se setká s porušením tohoto řádu, oznámit tuto skutečnost neprodleně 

správci areálu nebo na tel. č. 156 Městské policii nebo sám učinit kroky k zabránění 
pokračování porušování tohoto řádu.

3. Obecné zákazy a omezení, v areálu je zakázáno:   
3.1. Kouřit a to na základě zákona 65/2017 Sb. § 8 odst. 1 písm. h).
3.2. Vstupovat osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a užívání 

alkoholu či jiných návykových látek.
3.3. Vstupovat s otevřeným ohněm a předměty ohrožujícími zdraví osob (zbraně, 

výbušniny, jedovaté látky, chemikálie apod.).
3.4. Poškozovat majetek a ohrožovat bezpečnost osob nebo jinak obtěžovat ostatní 
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návštěvníky (provozovat hlučnou produkci apod.) 
3.5. Vstupovat se psy nebo jinými zvířaty.
3.6. Vjíždět všemi motorovými vozidly s výjimkou údržby a oprav v rámci areálu 

(přípustná jsou elektrokola, u kterých je motor používán pouze jako podpůrný 
prostředek k vlastnímu pohonu).

3.7. Odhazovat odpadky jinam než do nádob k tomu určených.
3.8. Vstupovat osobám do 10 let věku bez doprovodu dospělé odpovědné osoby. 
3.9. Provádět bez souhlasu správce jakékoliv úpravy vybavení a zařízení nebo 

neodborné zásahy do něj.
3.10. Používat vybavení nad rámec běžného užívání.
3.11. Používat vybavení areálu, pokud na něm uživatel zjistí závadu nebo stav, který brání 

jeho užívání.

4. Upřesnění řádu pro softballové hřiště
4.1. Prostorové vymezení v rámci areálu je dáno grafickým schématem a zahrnuje hřiště 

na softball s příslušenstvím včetně tribuny a objekt šaten s příslušenstvím a blízkým 
okolím.

4.2. Vstup je volný pouze v době, kdy není hřiště užíváno pro aktivity Sportovního klubu 
Pegas Sedlčany, z.s., dále jen „SK“ (tréninky družstev, individuální aktivity členů, 
soutěžní zápasy, turnaje a další akce pořádané, řízené nebo za účasti SK). Ostatní 
návštěvníci jsou povinni na pokyn odpovědného vedoucího sportovní aktivity SK 
opustit a vyklidit tu část hřiště, kde bude aktivita SK probíhat. Pro zjištění 
plánovaných aktivit SK a pro požadavky na rezervaci této části areálu kontaktujte
SK e-mailem: pegas.sedlcany@seznam.cz  nebo telefonem: +420 724 926 336.

4.3. Veškeré aktivity návštěvníků areálu jsou provozovány na vlastní nebezpečí a na 
vlastní zodpovědnost. Zejména v časech tréninků a akcí pořádaných SK jsou 
návštěvníci povinni dbát na svou bezpečnost a být ostražití vůči možnému 
riziku zasažení míčem. 

4.4. Návštěvníci jsou povinni zachovat pořádek v areálu a před ukončením své návštěvy 
uvést plochy do původního stavu (urovnat písčité plochy, uklidit použité vybavení, 
uklidit veškeré vnesené předměty), na hřišti je zakázáno ponechávat věci, které 
nejsou součástí hřiště. Platí zákazy a omezení dle návštěvního řádu s výjimkou akcí 
organizovaných SK nebo se svolením SK, které zahrnují rozdělávání ohně na místě 
k tomu vymezeném a řádně zabezpečeném (ohniště před šatnami) pod dohledem 
odpovědné osoby, stavby dočasných konstrukcí a zařízení pro zajištění akcí a 
činnosti SK, úpravy a opravy zařízení členy SK, pro které může být využita motorová 
technika.

5. Upřesnění řádu pro parkourové a workoutové hřiště
5.1. Prostorové vymezení v rámci areálu je dáno grafickým schématem a zahrnuje 

zařízení instalovaná v ploše s umělým povrchem z probarveného kaučuku a tento 
povrch.

5.2. Hřiště je určeno veřejnosti ve věku od 15 let.
5.3. Za vzniklé zdravotní potíže způsobené nevhodným užíváním Fitness parku nenese 

správce žádnou zodpovědnost.
5.4. V této části je zakázáno jezdit na in-line bruslích, kole, koloběžkách, skateboardech a

podobných prostředcích, používat zařízení jiným způsobem, než pro jaký je určeno.
5.5. Hřiště neužívejte, pokud je zařízení kluzké, vlhké nebo s námrazou.
5.6. Hřiště neužívejte v horkém počasí, kdy může být povrch rozpálen na teplotu, při níž 

hrozí vznik popálenin při doteku.

6. Upřesnění řádu pro dětské lanové prvky
6.1. Prostorové vymezení v rámci areálu je dáno grafickým schématem a zahrnuje 

lanovou pyramidu a další lanové prvky.



6.2. Herní prvky mohou užívat děti ve věku od 4 do 15 let s maximální tělesnou hmotností
60 kg. 

6.3. Na lanové pyramidě smí být současně maximálně 5 osob.
6.4. Dětem mladším 6 let je užívání těchto herních prvků a vybavení povoleno jen pod 

trvalým dozorem dospělé odpovědné osoby.
6.5. Hřiště neužívejte, pokud je zařízení kluzké, vlhké nebo s námrazou.
6.6. Hřiště neužívejte v horkém počasí, kdy může být povrch rozpálen na teplotu, při níž 

hrozí vznik popálenin při doteku.

7. Upřesnění řádu pro odpočívadlo s veřejným hygienickým zařízením
7.1. Prostorové vymezení v rámci areálu je dáno grafickým schématem a zahrnuje stavbu

s hygienickým zařízením, dřevěný přístřešek vybavení tohoto přístřešku včetně 
dobíjecího místa pro elektrokola.

7.2. Veřejné hygienické zařízení je vybaveno kabinkou pro muže (s klozetem, pisoárem a 
umyvadlem) a kabinkou pro ženy a pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace, tato kabinka je vybavena klozetem, umyvadlem a přebalovacím pultem. 
Zařízení je poskytováno za úplatu. Mincovník na dveřích otevře dveře po 
vhození mincí v minimální hodnotě 10 Kč nebo 0,5 €. Lze použít veškeré platné 
mince Kč nebo €. Při překročení předepsané částky mincovník nevrací. Kabinku pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace lze otevřít euroklíčem. Pro osoby, 
které vlastní tento klíč, je zařízení bezplatné. 

7.3. Svítí-li červená dioda, je zařízení obsazené a automat nepřijímá mince. Svítí-li zelená
dioda, je zařízení volné a lze jej použít. Po vhození požadovaného obnosu se rozsvítí
oranžové světlo a je možné otevřít dveře po dobu 15 sekund, nedojde-li k otevření 
dveří, je vhozený kredit po 15 sekundách ztracen.

7.4. Pod přístřeškem jsou volně přístupné zásuvky pro dobíjení elektrokol a 
elektronických zařízení. 

7.5. Venkovní pítko a sprcha jsou volně přístupné během sezóny. V zimním období jsou 
mimo provoz.

7.6. Zařízení a veškeré jeho vybavení se smí užívat jen k účelu, pro který je určené. 
7.7. Zakazuje se vnášet a používat v zařízení skleněné předměty, injekční stříkačky apod.
7.8. Návštěvník je povinen udržovat v zařízení čistotu.
7.9. Návštěvník je povinen pohybovat se v zařízení obezřetně, mokrá dlažba může být 

kluzká.

8. Poučení a kontakty
8.1. Porušování uvedených pravidel je důvodem k vykázání návštěvníka z areálu a může 

vést k příslušným trestněprávním následkům vůči návštěvníkovi.
8.2. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví návštěvníků.
8.3. Správce zodpovídá za údržbu, úklid, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje 

pravidelné revize zařízení.
8.4. Dozor nad dodržováním tohoto řádu vykonává městská policie.

 
Na rezervaci akcí a hlášení škod použijte e-mail: info@arealysedlcany.cz  nebo tel: 
734232782, případně se dostavte osobně do kanceláře SAS na nám. T. G. Masaryka 
34. Pro softballové hřiště tel: +420 724 926 336 nebo e-mail: 
pegas.sedlcany@seznam.cz.
Důležitá telefonní čísla: Tísňové volání 112

Městská policie    156
Záchranná služba 155
Policie 158
Hasiči 150
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realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu    
České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj. 


