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Provozní řád městského fotbalového areálu Jiskra 
1. Hřiště slouží k provozování sportovní, případně kulturní činnosti sportovních klubů, 

základních a středních škol, případně veřejnosti města Poděbrady. 
2. Vstup do areálu je povolen pouze hlavní branou  brankou ro pěší z ulice Na Hrázi. 

Účastníci aktivit, které se konají v tomto areálu jsou povinni použít branku pro pěší a 
svoje vozidla musí zaparkovat v prostoru před sportovním areálem. Pouze pracovníci 
areálu nebo osoby vlastnící kód na automatické zavírání vstupních vrat mají povolen 
vjezd vozidlem. Tyto osoby jsou však povinny při každém průjezdu zkontrolovat, zda 
je brána zavřena. 

3. Uživatelé hřišť jsou povinni řídit se pokyny správce areálu, který má při nedodržení 
provozního řádu právo vykázat uživatele z prostor areálu. 

4. Vstup na vlastní sportoviště  používání vybavení je povolen pouze pod vedením 
odpovědného trenéra či jiného k tomu určeného pracovníka. Po skončení 
sportovních aktivit je povinnost trenéra či případně jiného pracovníka zajistit uložení 
vypůjčeného vybavení na určené místo. 

5. Potřebu použití elektrické energie na osvětlení hřiště s umělou trávnatou plochou je 
třeba vždy v předstihu se správcem areálu. 

6. V celém areálu je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm, pít alkoholické 
nápoje. Toto lze pouze v prostoru restaurace a její předzahrádky v případě, že je to 
zákonem povoleno. V celém areálu je přísný zákaz užívat návykové látky všeho druhu. 

7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určené nádoby. Za pořádek ve sportovním 
areálu zodpovídá správce areálu, za pořádek před sportovními kabinami FK Bohemia 
Poděbrady zodpovídá správce FK Bohemia  a za pořádek před restaurací nájemce 
restaurace. 

8. Do areálu je zakázáno vodit psy a dokonce je zde venčit. 
9. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno nosit do areálu skleněné láhve. 
10. Do areálu je zakázáno vstupovat v podnapilém stavu a přelézat plot kolem areálu. 
11. Při konání sportovních či jiných akcí, organizovaných sportovními kluby, jinými spolky 

nebo osobami je třeba vždy určit hlavního pořadatele , který zodpovídá za hladký 
průběh akce a stanovuje konkrétní pravidla , dle kterých se musí chovat jak sportovci 
tak další zúčastněné osoby přítomné v areálu. Všechny akce musí být před ohlášeny a 
povoleny Poděbradskou sportovní, s.r.o. jakožto nájemcem areálu. 

12. Uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních. Při 
organizování činnosti zodpovídá za hladký průběh a zdraví svých svěřenců trenér či 
jiný pracovník, který je k této činnosti stanoven organizátorem. 

13. Správce neodpovídá uživatelům areálu za věci vnesené nebo odložené v prostoru 
areálu ani za případnou újmu na zdraví. 
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Rezervace a ceník pronájmu: 
Všechny rezervace musí být dopředu odsouhlaseny správcem areálu nebo 
provozovatelem. 
Hlavní hřiště: Cena 800,-Kč/hodina včetně DPH. Cena zahrnuje užívání hřiště, 

šaten a sociálního zázemí. 
Vedlejší hřiště: Celé hřiště:   400,-/Kč včetně DPH 
 Polovina hřiště: 200,-/Kč včetně DPH 
 Cena užívání vedlejšího hřiště je bez šaten a sociálního zázemí

   
Správce areálu: Milan Funda tel. 733 184 792 nebo e-mail: info@pdysport.cz 
Provozovatel: Poděbradská sportovní, s.r.o. zastoupená jednatelem Ing. Milanem 
Suchomelem, tel. 606 918 177 nebo e-mail: suchomelmilan@seznam.cz 
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