
 

 

 

 

Svitavy, 17. října 2018 

 

Rezervační systém sportovišť 

V pondělí 1. října 2018 byl spuštěn rezervační systém sportovišť ve Svitavách. Společnost SPORTES 

se tímto krokem rozhodla zvýšit komfort pro uživatele sportovišť a zpřístupnit jejich rezervace 

široké veřejnosti. Systém současně slouží i k informování o obsazenosti jednotlivých sportovišť.  

Odkaz na rezervační systém je dostupný na internetový stránkách společnosti SPORTES, na adrese 

www.sportes.svitavy.cz, systém následně uživatele přesměruje na poskytovatele služby založené na 

uživatelském rozhraní Systému iSport. 

Po kliknutí na odkaz je uživatel přesměrován na stránky https://sportessvitavy.isportsystem.cz/. Zde 

je bez přihlášení uživateli umožněno volné prohlížení obsazenosti jednotlivých sportovišť. V případě, 

že bude uživatel chtít provést rezervaci sportoviště, je potřeba se nejprve registrovat.  Po úspěšně 

provedené rezervaci je následně na registrovanou e-mailovou adresu rezervujícího zaslán 

informativní e-mail o provedené rezervaci, a to z e-mailové adresy společnosti sportes@svitavy.cz. 

Systém také informuje o možnosti online rezervace. Možnost online rezervace nebyla společností 

SPORTES Svitavy s. r. o. vzhledem k charakteru přípravy některých sportovišť umožněna u všech 

sportovišť. U těchto sportovišť byla v současné době volena rezervace telefonická a provedená 

rezervace je do systému zanesena správcem systému ručně.  

Uživatel se následně s potvrzujícím e-mailem, ať už v elektronické nebo tištěné podobě dostaví na 

sportoviště, kde může po předložení potvrzení a platbě využít rezervovanou plochu. V případě, že 

uživatel nebude disponovat potvrzením o rezervaci, bude možné se obsluze pokladny prokázat 

jménem, příjmením a registrovanou e-mailovou adresou, přičemž obsluha pokladny následně 

v rezervačním systému provedenou rezervaci ručně vyhledá. Rezervační systém byl spuštěn ve 

zkušebním provozu, v současné době probíhá testovací provoz a ověřování jednotlivých funkcí. 

Součástí rezervačního systému je i informativní karta k jednotlivým sportovištím, kde jsou stručným 

popisem shrnuta pravidla rezervací a pravidla užití. 

Do systému byla zahrnuta tato sportoviště: Svitavský stadion, Centrální tělocvična Šapito, Fotbalový 

areál Lány, Hala Na Střelnici, Krytý plavecký bazén, Beach volejbal, Volejbalové kurty, 

Ohniště/Griloviště a Hokejbal Lačnov. Jedním z cílů, který si společnost SPORTES ve spojení s 

užíváním systému stanovila, je zprovoznění centrálního informačního systému o všech sportovištích 

na území města Svitavy a současně zvýšení informovanosti široké veřejnosti o možnostech 

sportovního vyžití. Systém by v budoucnu mohl sloužit jako centrální systém sportovišť, přičemž v 

budoucnu hodláme oslovit provozovatele veškerých sportovních zařízení, fitcenter apod. a umístit do 

námi provozovaného systému kartu jejich sportoviště, s informacemi o jejich aktivitách a s možností 

přesměrování na jejich již zaběhnuté rezervační systémy, čímž by mělo dojít k centralizování nabídky 

sportovního vyžití ve městě Svitavy a tzv. „výběru aktivity z jednoho místa“.  

        Ing. Bronislav Olšán 

         jednatel SPORTES Svitavy s. r.o. 



  

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY | T.G. MASARYKA 5/35568 02 SVITAVY | WWW.SVITAVY.CZ 

 

 


