
Nové víceúčelové hřiště v Zámostí 

Vážení spoluobčané,  

chtěli bychom Vás informovat, že v Zámostí u křižovatky ulic 

Poněšická a Dobřejovická bylo vybudováno víceúčelové hřiště s 

umělým polyuretanovým povrchem. Nové víceúčelové sportoviště 

disponuje hracími plochami na tenis, volejbal, minifotbal, házenou, 

badminton, jedním basketbalovým košem a jedním pingpongovým 

stolem. 

 

Toto hřiště bude sloužit široké veřejnosti. Provozní doba tohoto areálu 

bude stanovena takto: 8:00 – 19:00 od září do února a 8:00 – 21:00 od 

března do srpna. Hřiště je oploceno a mimo stanovenou provozní dobu 

bude areál automaticky uzavřen. Na vstupní branky bude v brzké době 

nainstalován elektrický zámek s časovačem. Po stisknutí tlačítka bude 

tento zámek umožňovat volný vstup během provozní doby.  

 

Součástí víceúčelového hřiště je sportovní vybavení, které se skládá ze 

sady sloupků pro tenis a volejbal, tenisové sítě a volejbalové sítě. Sítě 

budou uloženy v bedně, která je v současné době ve výrobě a bude na 

místo dodána. Z vnější strany hřiště jsou v zemi zapuštěna pouzdra na 

uložení sloupků na volejbal a tenis. Univerzální sloupky na sítě budou 

součástí hrací plochy pouze při těchto sportech: volejbal, nohejbal, 

tenis a badminton. Při ostatních sportech musí být sloupky řádně 

uloženy do pouzder vně hřiště a na pouzdra v hrací ploše musí být 

nasazena víčka. Manipulace s tímto sportovním vybavením náleží 

(z důvodu případného úrazu či poškození povrchu hřiště) pouze 

osobám starším 18 let.  

 

Na hřišti bude umístěn provozní řád. Zde uvádíme některé body 

z provozního řádu: 

 

- Na hřiště je zakázáno vnášet předměty (zejména skleněné či jinak 

nebezpečné), které nesouvisejí se sportovní činností. 

- Po ukončení sportovních aktivit je povinnost vše vrátit do 

původního stavu. Před odchodem z areálu zkontrolovat uzavření 

všech vstupních branek.  



- Zjištěné škody na zařízení a vybavení areálu je nutné nahlásit 

provozovateli. 

- V prostorách areálu platí zákaz kouření, požívání alkoholických 

nápojů a jiných omamných látek. 

- Vstup do sportovního areálu je povolen pouze ve vhodné a řádně 

očištěné obuvi. Platí přísný zákaz vstupu v obuvi se špunty (turfy, 

kopačky, podpatky apod.).  

- Po sportovních površích je zakázána jízda na kole, koloběžce, in-

line bruslích či jiných motorových a elektrických vozidlech. 

- Je zakázáno vodění psů a jiných zvířat do prostoru sportovního 

areálu. 

- Je zakázáno mechanické poškozování povrchu jednotlivých 

sportovišť, oplocení, vybavení a jejich zařízení. Je zakázáno lézt 

na konstrukce a oplocení. 

- Zákaz používání jakéhokoliv ozvučení a pouštění reprodukované 

hudby v areálu hřiště.  

- Hřiště neslouží komerčním účelům. 

- Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a 

vybavení areálu odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti 

jeho zákonný zástupce/odpovědná osoba.  

- Všichni návštěvníci provozují sportovní činnost na vlastní 

odpovědnost a bezpečí. 

 

Doufáme, že nové víceúčelové hřiště bude dělat radost dospělým i 

dětem. 

 
PROJEKT „REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 

V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU - ZÁMOSTÍ“ byl realizován za přispění 

prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní 

rozvoj. Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených 

uznatelných nákladů akce, zbytek byl hrazen z rozpočtu města. 


