Obec Dolná Súča

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
miniihriska s umelým trávnikom
Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe na miniihrisko
s umelým trávnikom pri Základnej škole Dolná Súča s týmto prevádzkovým
poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.

I.

VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU

1/ Vstup je povolený celodenne v mesiacoch júl – august od 9,0020,30 hod. v ostatných mesiacoch od 9,00-20,00 hod.
2/ Deťom do 6 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby
staršej ako 18 rokov.
3/ Areál môžu využívať školy, spoločenské a športové organizácie,
právnické a fyzické osoby.
4/ Mimo prevádzkovej doby bude areál uzamknutý. Kľúče od
vstupnej bránky do areálu budú trvalo uložené v ZŠ, na OÚ
a u správcu ihriska.

II. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU
1/ Do priestoru areálu majú zakázaný prístup všetky osoby, ktoré sú
postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných
návštevníkov.
2/ Zákaz vstupu platí aj pre osoby pod vplyvom alkoholu a drog.
3/ Z areálu môžu byť vykázané osoby, ktorých návšteva by mohla
dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich
chovanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
4/ Z priestoru areálu môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek
napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
alebo neuposlúchne pokyny prevádzkového pracovníka areálu
(prevádzkovateľ areálu ZŠ, obec).
5/ Podľa povahy priestupku môže prevádzkovateľ požiadať
o zakročenie príslušníkov policajného zboru.

6/ Do areálu je zákaz vstupu so zvieratami a na akýkoľvek
bicykloch a trojkolkách.

III. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
1/ Doporučuje sa nebrať do areálu cenné veci a väčší obnos peňazí.
2/ Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu
a vybaveniu areálu.
3/ V priestoroch areálu je potrebné používať botasky a nie
futbalové kopačky.
4/ Každý návštevník je povinný uhradiť škody ním spôsobené,
ktoré by boli spôsobené jeho vinou, ako i na zdraví občanov, tak
i na zariadení areálu a ostatných prítomných osôb.
5/ Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu,
neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov
a dbať o osobnú bezpečnosť.
Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou
neopatrnosťou, alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku
nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
6/ Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, odcudzenie a za
akékoľvek znehodnotenie odložených vecí osôb, ktoré vstúpia do
areálu.

IV. V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ
1/ Akékoľvek konanie, ktoré by rušilo a mohlo rušiť obyvateľov
v bezprostrednej blízkosti areálu.
Návštevníci sú povinní najmä zdržať sa akýchkoľvek rušivých
a hlasitých prejavov tak, aby obyvatelia priľahlého okolia neboli
rušení alebo mohli byť rušení len v minimálnej a nevyhnutnej
miere.
2/ Akékoľvek zasahovanie do vlastníckych a nájomných práv
priľahlých záhrad, školy a domov je neprípustné.

3/ Chodiť do areálu mimo vstupu k tomu určenému, šplhať sa po
oplotení, skákať z neho, preliezať mantinely a z iných rizikových
miest.
4/ Odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory areálu.
5/ Fajčiť v priestoroch areálu, brať so sebou ostré predmety, iné
sklené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia.
6/ Svojvoľne premiestňovať zariadenia areálu.
7/ Zdržovať sa v areáli v mesiacoch júl, august pred 09,00 a po
20,30 hod. a v ostatných mesiacoch pred 08,00 a po 20,00 hod.
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Obec Dolná Súča

PREVÁDZKOVÁ DOBA
miniihriska s umelým trávnikom

Prevádzka od – do
09,00 – 20,30 hod.
( júl-august)
09,00 – 20,00 hod.
(ostatné mesiace)

Vyhradené
Pre žiakov do
15 rokov
Verejnosť

poplatok
Bezplatne

V prípade voľného ihriska
Minimálny vklad
5.-€ / hodina

Je potrebné objednať si hru vopred telefonicky alebo osobne.
Správca miniihriska : Jozef Oriešek, Dolná Súča 250

č. telef.: 0949551938

Zároveň vyzývame všetkých účastníkov, aby rešpektovali pokyny
správcu. Prípadné poškodenie alebo vulgárne správanie sa bude
riešené cestou polície a s uložením finančných pokút a vymáhanie
škôd poškodeného majetku.
Je potrebné udržiavať poriadok !

Obec Dolná Súča
PREVÁDZKA A ÚDRŽBA TRÁVNIKA S UMELÝM
POVRCHOM
Na vybudovaných viacúčelových ihriskách je ako povrch použitý umelý trávnik
JUTAgrass.
1/ Prevádzka umelého trávnika
Prevádzka na položenom umelom trávniku je možná ihneď po dokončení zásypu
kremičitým pieskom. Umelý povrch sa nedá používať pre športové účely bez vsypu
z kremičitého piesku. Pre pohyb po ihrisku sa musí používať športová obuv. Obuv musí byť
čistá, aby nedošlo k vnášaniu blata, kamienkom a ostatných nečistôt na hraciu plochu a tým
i premiešavaniu nečistôt na hraciu plochu a tým i premiešavaniu nečistôt s kremičitým
pieskom, ktorý je použitý na vsyp umelého trávnika . Povrch trávnika je zdravotne
nezávadný.
Zásadne sa nedoporučuje na trávniku vykonávať nasledovné činnosti :
- používať obuv s akýmikoľvek štupľami, nepoužívať ani atletické tretry
- jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach, prudko brzdiť, vykonávať šmyky
s bicyklom
- ťahať ťažké predmety a trvalo stavať predmety bez použitia podložiek
- vykonávať neodborné manipulácie, opravy a pod.
Podľa intenzity prevádzky na ihrisku sa povrch pravidelne zametá a dosypáva v miestach
potreby kremičitým pieskom a to hlavne po zahájení prevádzky a počas prvých mesiacov
prevádzky. Mierkou potreby dosypania piesku sú hlavne odskokové vlastnosti loptičky
hlavne pri tenise.
Z plochy je potrebné včas a pravidelne odstraňovať odpad zo stromov (napr. listy,
konáriky, plody a pod.) aby nedochádzalo k tleniu a rozpadu toho materiálu na ploche
ihriska a následne nedochádzalo k znečisťovaniu kremičitého piesku. K samotnému
znečisťovaniu piesku a trávnika dochádza aj prirodzeným priemyselným spadom častíc zo
vzduchu. Pokiaľ by sa na ploche, hlavne kde je malá prevádzka športových činností,
objavili náznaky rastu buriny alebo machu, hlavne v zatienených miestach, je nevyhnutné
tomuto zabrániť ihneď v počiatkoch a to použitím odpovedajúceho chemického postreku.
Postrek sa aplikuje podľa návodu, ktorý uvádza výrobca a to max. v dvoch termínoch.
V priebehu zanedbania bežnej údržby trávnika, alebo na miestach silnej miestnej
prevádzky, môže dôjsť k nadmernému vnášaniu nečistôt do trávnika (ako napr. prach,
blato, tlejúce organické látky a pod.) a tým môže dôjsť vo vrchnej vrstve trávnika
k zlepovaniu týchto častí. Týmto vznikne tzv. „betónový povrch“. Tento je možné
odstrániť len renováciou umelého trávnika s použitím špeciálnej strojnej techniky. Tieto

práce je nutné zveriť odbornej firme. Po dokonalom vyčistení trávnika je položený nový
kremičitý piesok a stebla trávnika sa tak vrátia do zvislej polohy.
Dodržiavanie týchto pokynov zo strany užívateľa je podmienkou pre dlhú životnosť
a prevádzky schopnosť umelého trávnika na čo najdlhšiu dobu.
2/ Údržba umelého trávnika
Každý trávnik si vyžaduje údržbu. Avšak myšlienka, že ihrisko s umelým trávnikom si
nevyžaduje žiadnu údržbu je nesprávna. V porovnaní s prírodným trávnikom však umelý
trávnik potrebuje menšiu údržbu.
Správny prístup k údržbe umelého trávnika a jej pravidelnosť predlžuje
životnosť plochy s umelým trávnikom.
Údržba umelých trávnikov je veľmi špecifická a musí sa k nej pristupovať
individuálne. Je veľmi ťažké údržbu špecifikovať, nakoľko existuje veľmi veľa faktorov,
ktoré určujú typ údržby a jej početnosť, čo zahrňuje:
konštrukcia ihriska, podložia a okolia
poveternostné podmienky: vlhko, sucho, vysoká a nízka teplota
frekvencia a intenzita používania: hodiny denne, počet hráčov a pod.
Z časového hľadiska delíme údržbu nasledovne:
1. denná – týždenná – vykonávajú ju zamestnanci alebo správca ihriska a to
kartáčovaním, zberom odpadu, čistením okolia a prístupov na ihrisko, opravy malých
závad. Využíva sa hlavne:
kartáčovanie – je najdôležitejšia jej pravidelnosť ošetrovania
zásyp – kremičitým pieskom čím je povrch udržiavaný v rovine a zabezpečí sa jeho
priepustnosť
kartáče – kartáč v rôznych uhloch vyhotovenia, môže byť rotačný alebo pevný
2. jednoročná – profesionálna – vysávanie, výmena výplne, opravy väčšieho rozsahu,
Podcenením dennej údržby je ročná údržba ďaleko drahšia. Táto údržba musí byť
vykonávaná špecializovanou firmou a s použitím špeciálnej mechanizácie.
V Dolnej Súči, 1.4.2011

Ing. Pavol Kvasnica
starosta obce

Materiál je spracovaný z podkladov výrobcu umelých trávnikov JUTA a.s. Dvur
Králové nad Labem.

