
REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC 
PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

  

 

I. Obecná ustanovení  

  

1. Tento provozní a návštěvní řád (dále jen „Řád“) určuje závazná pravidla provozu Rekreačního 

a sportovního areálu Vesec (dále jen „Areál“ nebo „RASAV“) a pravidla chování uživatelů a 
návštěvníků Areálu. Prostory Areálu jsou graficky vyznačeny na mapách Areálu.  

 

2. Účelem Řádu je zajištění provozu Areálu, zajištění bezpečnosti a zdraví návštěvníků, ochrany 
majetku v Areálu, ochrany veřejného pořádku při provozu Areálu a konání sportovních nebo 

jiných akcí a vytvoření optimálních podmínek pro volnočasové, tréninkové, závodní a další 

aktivity v Areálu.  

 

3. Areál je veřejně prospěšným zařízením a slouží veřejnosti k provozování pohybových aktivit, 

výkonnostním a vrcholovým sportovcům k tréninku, závodům v běžeckém lyžování a biatlonu 
a rekreaci. V letním období je Areál určen k běhu, in-line bruslení, jízdě na kole a kolečkových 

lyžích, letnímu biatlonu, pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí a rekreaci. V 

zimním období slouží Areál k běhu na lyžích a biatlonu.   

 

4. Vlastníkem a provozovatelem Areálu je statutární město Liberec, se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 

1/1, 460 59 Liberec 1, zastoupené odborem správy veřejného majetku (dále jen „správce 
Areálu“).  

  

II. Provoz Areálu RASAV 

  

1. Vstup osob do Areálu a jeho užívání je na vlastní nebezpečí každé osoby. Každý návštěvník 

Areálu je povinen dodržovat ustanovení tohoto Řádu a dbát pokynů správce Areálu, jeho 
odpovědných pracovníků a dalších odpovědných osob, zejména Městské policie Liberec a 

Policie České republiky.  

 

2. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru Areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval 
bezpečnost jiných osob, jejich majetku a zařízení a majetku provozovatele a neomezoval a 

neobtěžoval jiné osoby nad míru vyplývající z probíhajících aktivit nebo sportovních akcí.   

 

3. Je zakázáno zejména:  

a) vstupovat do částí Areálu, které jsou výslovně označeny zákazem vstupu nepovolaným 

osobám, 

b) poškozovat zařízení a vybavení Areálu,   

c) driftovat v celém Areálu, 
d) poškozovat areálovou zeleň vjížděním motorovými vozidly, čtyřkolkami a motocykly 

e) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,   

f) zakládat oheň mimo lom, který je k tomu určen, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroje 
nebo světlice na in-line dráhách a lyžařských běžeckých tratích,  

g) konat tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat Areál,  

h) odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,  
i) volný pohyb psů a jiných domácích zvířat.  



 

4. Návštěvníci jsou při pobytu v Areálu povinni přizpůsobit své aktivity svému vlastnímu 
fyzickému a zdravotnímu stavu, svým schopnostem a technickému stavu a konkrétním 

podmínkám Areálu.   

 

5. Parkování motorových vozidel v Areálu je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích. 

Parkoviště jsou pod dohledem kamerového systému a slouží pouze k parkování motorových 

vozidel návštěvníků Areálu o hmotnosti do 3,5 t.      

 

6. Podnikatelská činnost v Areálu, zejména prodej občerstvení, reklamních a upomínkových 

předmětů a prodej nebo půjčování sportovních potřeb podléhá předchozímu povolení správce 
Areálu.  

 
7. Užívání vnějších prostor Areálu RASAV (sportovní dráha a další komunikace, parkoviště a 

související pozemky) a užívání části provozní budovy určené pro veřejnost je bezplatné. Užívání 

sportovní dráhy, lyžařských běžeckých stop a dalších objektů a zařízení Areálu jinými osobami 

k jejich organizované sportovní a jiné činnosti (trénink, závody atd.), které bude spojeno s 

dalšími finančními náklady, lze zpoplatnit.  

 

8. Pořádání organizovaných sportovních a jiných akcí podléhá předchozímu souhlasu a uzavření 

nájemní smlouvy se správcem Areálu. Správce Areálu může užívání Areálu nebo jeho částí pro 

veřejnost v době organizovaných sportovních a jiných akcí omezit či uzavřít. Konání těchto akcí 
se zveřejňuje na webových stránkách Areálu.  

  

III. Provoz in-line dráhy a lyžařských běžeckých tratí v RASAV 

  

1. Asfaltová in-line dráha je přednostně určena pro jízdu na kolečkových lyžích, jízdu na in-line 

bruslích nebo na lyžích v zimním období a ve stanoveném směru. Cyklisty a chodce žádáme o 

zvýšenou pozornost při jízdě nebo chůzi po dráze. Jízda dopravními prostředky je povolena 
pouze v souvislosti se zemědělským obhospodařováním pozemků v Areálu a lesními pracemi 

po předchozím souhlasu správce Areálu. In-line dráha a běžecké lyžařské tratě nejsou 
přístupné veřejnosti v době konání sportovních závodů.  

2. Jízda s dětskými kočárky, běh a chůze je povolena za předpokladu, že nedojde k omezování 

nebo k ohrožování ostatních uživatelů dráhy.  

 

3. V prostorách in-line dráhy je zakázáno: 

a) kouřit ve všech prostorách budovy sociálního zázemí 

b) požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky 

c) srážet či strkat jiné osoby 

d) omezovat nebo bránit v jízdě ostatním osobám  

e) znečišťovat prostory in-line dráhy 

f) pokládat na in-line dráhu předměty bránící v jízdě 

g) poškozovat vybavení in-line dráhy a stadionu 

 

4. Asfaltová dráha je částečně obousměrná a částečně jednosměrná. Směr pohybu na dráze je 

povolen po pravé straně a pouze ve vyznačeném směru. Uživatelé dráhy jsou povinni 

dodržovat stanovený směr jízdy. Předjíždění na dráze je povoleno zleva, uživatelé dráhy se 

nesmí při předjíždění vzájemně ohrožovat. Jízda ve skupině vedle sebe není povolena, levá 



strana in-line dráhy je určena pro předjíždění. Předjíždění pomalejších bruslařů je povoleno 

pouze zleva. 

 

5. V úseku od Mostu – hlavní brána až po obslužnou komunikaci pro správce Areálu se uživatelé 

areálu nacházejí na místní komunikaci. Jedná se o obousměrnou část in-line dráhy.  

 

6. Na lyžařských běžeckých tratích je povolen pouze pohyb na lyžích určených k tomuto účelu. 

Vstup na běžecké lyžařské tratě bez lyží nebo jejich jiné poškozování je zakázáno. Přístup na 

lyžařské běžecké tratě není povolen v době jejich strojové úpravy.  

 

7. Organizovaný lyžařský a biatlonový trénink nesmí podstatným způsobem omezovat běžný 

provoz na in-line dráze a běžeckých lyžařských tratích. In-line dráha a běžecké lyžařské tratě 
nejsou přístupné veřejnosti v době konání sportovních závodů.  

 

8. Uživatelům in-line dráhy se doporučuje používat při jízdě ochranné pomůcky, zejména 
ochranné přílby a chrániče končetin.  

 

9. Dětem mladším 12ti let je vstup na in-line dráhu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti 
let. Doprovod je po celou dobu pobytu na in-line dráze za dítě odpovědný. 

 

10. Za znečištění in-line dráhy odpovídá jeho znečišťovatel, který zajistí bez zbytečného odkladu 
potřebný úklid na vlastní náklady. 

11. Každá osoba pohybující se na in-line dráze se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně  

a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel in-line dráhy nenese žádnou 
odpovědnost za škody, zranění a úrazy vzniklé na in-line dráze. 

12. Každá osoba pohybující se na in-line dráze je povinna uposlechnout pokynů správce Areálu a 

jeho odpovědných pracovníků. 

  

IV. Užívání objektů v Areálu  

 

1. Prostory sociálního zařízení a prodeje občerstvení v provozní budově (1.NP) jsou volně 

přístupné veřejnosti v provozních hodinách stanovených provozovatelem občerstvení. Provoz 
sociálního zařízení a prodej občerstvení pro veřejnost v objektu zajišťuje provozovatel 

občerstvení. 
 

2. Vymezenou část provozní budovy (2.NP) užívá ke svým činnostem pouze uživatel s platnou 

nájemní smlouvou. Tato část objektu není volně přístupná veřejnosti.  

 

3. Každý uživatel Areálu je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení, včetně 

věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Za věci odložené v prostorách Areálu nenese 

provozovatel žádnou odpovědnost.  

  

 

 

 



V. Závěrečná ustanovení  

    

1. Tento Řád je závazný pro všechny odpovědné pracovníky provozovatele a pro všechny osoby 

využívající Areál. Uživatelé Areálu jsou povinni dbát pokynů správce Areálu a jeho 

odpovědných pracovníků.  

 

2. Z Areálu bude vykázána každá osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení 

tohoto Řádu nebo neuposlechne pokynů správce Areálu a jeho odpovědných pracovníků, nebo 
se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba Areál na vyzvání, může správce 

Areálu a jeho odpovědní pracovníci požádat o zakročení Městskou policii Liberec a Policii České 

republiky. 

 

3. Porušení pravidel stanovených Řádem se považuje za jednání mající znaky přestupku podle § 

5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4. Tento Řád byl schválen usnesením Rady města Liberce č. RM 294/2022 dne 15. 3. 2022. 

 
5.  Tento Řád nabývá účinnosti dne 15. 3. 2022.  

 

 

 

 

 

 

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení, oznamte to neprodleně Městské policii Liberec – tel. 156 

nebo provozovateli odboru správy veřejného majetku statutárního města Liberec – tel. 485 243 877. 

 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 

 

                                
   Záchranná služba: 155        Hasiči: 150    Tísňová linka: 112 

 

                        
Městská policie: 156    Policie ČR: 158    Provozovatel: 485 243 877 
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