
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠŤ 
 

 
 

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

 

 
1. Majitel sportovního areálu: Město Železný Brod, Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO: 00262633 

 

2. Provozovatel sportovního areálu: Sportovní centrum Železný Brod - organizační složka, Masarykova 500, 

468 22 Železný Brod 

 

3. Provozní doba sportovišť: 8.00 – 22.00 hod. 

(Možná dohoda s vedoucí Sportovního centra o využití areálu mimo stanovenou provozní dobu.) 

 

4. Sportovní hala, sokolovna, malý sál, venkovní sportoviště jsou využívána pro danou sportovní činnost a 

činnost volnočasových aktivit dětí, mládeže, veřejnosti a zájmových kroužků, pro činnost a kulturní akce 

zájmových občanských sdružení a organizací. 

 

5. V celém objektu Sportovního centra platí zákaz kouření a používání omamných látek. Platí zde zákaz 

vnášení ostrých předmětů, skleněných lahví, střelných zbraní, výbušnin, chemikálií, zábavní pyrotechniky 

a jiných předmětů ohrožující zdraví a bezpečnost uživatelů sportovišť. 

 

6. Za provoz Sportovního centra zodpovídá vedoucí organizační složky Sportovního centra Železný Brod. 

Vedoucí organizační složky Sportovního centra Železný Brod stanoví Provozní řád sportovišť, určuje 

rozvrh využívání sportovní haly, schvaluje osoby odpovědné za její užívání, prostřednictvím úklidové 

služby zajišťuje úklid budovy a jejího prostoru. Prostřednictvím správce sokolovny zajišťuje opravy 

vybavení a inventáře. Dále dbá na to, aby byly v zákonné lhůtě provedeny prohlídky provozuschopnosti 

sportovišť. 

 

7. Pronájem sportovišť nesmí omezit hlavní účel činnosti a to zejména činnost TJ Sokol Železný Brod a to 

především jejich tréninkové jednotky, mistrovská utkání, soutěže atd. Povinností oddílů včetně oddílů TJ 

Sokol Železný Brod je pak včasná rezervace sportovišť spolu s platbou. Pronájem mimo-sportovních 

aktivit schvaluje vedoucí SC, případně Rada města Železný Brod.  

 

8. Žadatelé z řad veřejnosti o sportovní využití haly v době mimo rezervace jsou povinni oznámit svou 

žádost písemnou formou či osobně vedoucímu SC. Vedoucí SC je poté podle možností zařadí do rozvrhu 

a seznámí žadatele s Provozním řádem a jejich povinnostmi. Trenér nebo vedoucí skupiny je povinen při 

vstupu na sportoviště zapsat údaje do Provozní knihy sportovišť. 

 

9. Všichni uživatelé jsou povinni seznámit se s tímto platným Provozním řádem, Požárním řádem a 

směrnicemi a dodržovat je v plném rozsahu, nepoškozovat zařízení objektu ani jeho vybavení.  

 

10. Za pronájem sportovišť a půjčovné sportovního nářadí se platí smluvní cena dle aktuálního ceníku. 

 

11. Uživatelé sportovní haly z řad trenérů či cvičitelů nebo vedoucích cvičební skupiny mají k dispozici klíče 

od sportovišť a hlavního vchodu. Klíče mají k dispozici pouze osoby, které zodpovídají za tréninkovou či 

cvičební jednotku. Pomůcky a nářadí určené ke cvičebním účelům mají uloženy na vyhrazených místech. 

 

12. Je zakázáno zapůjčování klíčů neurčeným osobám (cvičencům, apod.) nebo pořizování duplikátů klíčů 

pro osobní potřebu. Ztrátu nebo poškození zapůjčených klíčů hlásí jejich držitelé neprodleně vedoucí 



Sportovního centra. V případě zjištění neoprávněného držení klíčů budou tyto odebrány a jejich držiteli 

napříště zakázán bez doprovodu přístup do objektu.  

 

13. V případě pořádání turnajů v hale bude zajištěno otevření branky u bočního nouzového východu správcem 

Sportovního centra. 

 

14. Každý organizátor sportovní či kulturní akce je povinen si zajistit požární hlídku v případě, že se akce 

bude účastnit více než 200 osob.  

 

15. Důležité kontakty:  Alena Antoszová, vedoucí, tel. 778 747 500,  sportovni.centrum@zelbrod.cz 

Zdeněk Bouda, správce budovy SC, tel. 778 528 434 

Michaela Janusová, správce ubytovny tel. 775 300 954 

 

 

 

II.   PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠŤ PRO SPORTOVNÍ ČINNOST 

ODDÍLŮ, VEŘEJNOSTI A DALŠÍCH SUBJEKTŮ 
 

 

1. Pro vstup do haly se využívá hlavní vchod  budovy. Sportovci, uživatelé vstupují do prostoru sportovišť 

pouze pod dohledem vedoucí osoby nebo trenéra.  

 

2. Všichni uživatelé se před vstupem do haly přezouvají, na místě k tomu určeném a využívají šatny v 

suterénu. Za uzamčenou šatnu zodpovídá trenér či vedoucí skupiny. Na plochu určenou pro cvičení je 

přísný zákaz vstupu bez přezůvek (sálové obuvi). 

  

3. Necvičící, diváci, či rodiče, nemanipulují s tam uskladněným náčiním a řídí se pokyny vedoucího, trenéra 

nebo vedení Sportovního centra. Nevstupují na cvičební plochu bez přezůvek či návleků. 

 

4. Sportovci provádějí na sportovištích jen činnosti určené trenérem, cvičitelem. Při těchto činnostech 

dodržují přesně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, 

ani ostatních přítomných osob. Bez vědomí trenéra se děti a mládež do 18 let nevzdalují z tělocvičny. 

Trenérovi ohlásí návrat do tělocvičny (např. po použití WC). 

 

5. S tělovýchovným nářadím a zařízením sportovního centra jsou všichni uživatelé povinni zacházet šetrně, 

pokud bude zjištěna závada, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vedoucí 

Sportovního centra. Případné závady a nedostatky v prostorách mimo tělocvičnu, okamžitě trenér či 

vedoucí hlásí vedoucí Sportovního centra nebo správci budovy.  Zjištěné závady a nedostatky se musí 

zapsat do Provozní knihy sportovišť. Sportovní náčiní uživatelů musí splňovat bezpečnostní požadavky, 

nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů a poškozovat sportovní zařízení. Odstranění závady či 

nedostatku musí být zaznamenáno do Provozní knihy sportovišť. 

 

6. Provozovatel ani majitel sportovišť neodpovídá za bezpečnost návštěvníků hřiště. Neručí za případné 

následky nesprávného užívání hřiště. Provozovatel zodpovídá za údržbu a odstraňování závad prostoru 

sportovišť. Majitel nářadí a náčiní zodpovídá za pravidelnou kontrolu a revizi dle příslušných předpisů. 

 

7. Ve vnitřních prostorách sportovišť je zakázána konzumace jídla. 

 

8. Trenér nebo cvičitel, který vede hodinu - trénink dbá na to, aby se žáci řídili jeho pokyny, nepoškozovali 

vybavení a po ukončení hodiny vrátili použité náčiní na patřičné místo. Za poškození objektu či jeho 

vybavení způsobené nekázní odpovídá osoba, která škodu způsobila nebo rodiče dítěte do 18 let věku, 

které škodu způsobilo. 
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9. Každý vzniklý úraz se hlásí trenérovi, cvičiteli. Trenér-cvičitel posoudí závažnost poranění. V případě 

vážnějšího úrazu postupuje trenér-cvičitel následujícím způsobem: 

 

a) poskytne první pomoc, v případě potřeby zavolá lékařskou službu, zabezpečí doprovod dospělou                    

osobou k lékaři 

b) oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost, jedná-li se o dítě do 18 let věku 

c) provede zápis do Provozní knihy sportovišť.  

 

10. Dětem-mládeži není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně. V objektech sportovišť je přísně 

zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování do instalace elektrického rozvodu a 

vodovodní sítě. 

 

11. Po ukončení tréninku nebo jiné sportovní akce opustí účastníci společně prostor sportovišť a trenér nebo 

vedoucí skupiny - vchod opět uzamkne. Při odchodu kontroluje uzavření oken, zhasnutí osvětlení, 

uzavření vodovodních kohoutků aj. Na počátku pobytu zjištěné závady nebo během pobytu vzniklé 

závady okamžitě oznámí vedoucí Sportovního centra. 

 

12.  Uživatel sportovišť, který způsobil škodu na majetku sportoviště, je povinen tuto škodu uhradit a je 

povinen být nápomocen během šetření škody.  

 

13. V budově sportovní haly a v přilehlých prostorách je zakázáno ukládání jízdních kol a jednostopých 

dopravních prostředků, lyží nebo lodí.  

 

14. Sportovní centrum neodpovídá za ztrátu a poškození osobních věcí či věcí odložených. 

 

 

II. NEDODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU 

  

1. V případě porušení tohoto provozního řádu bude uživatel ze sportovišť vykázán a podle okolností 

může být jeho chování předmětem šetření Policie ČR. Vedoucí a správce Sportovního centra Železný 

Brod je oprávněn uživatele sportovišť, který porušil provozní řád, vykázat z celého areálu a příští 

rezervaci neakceptovat. 
 

 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

 

 

1. Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.9. 2016 

2. Tento Provozní řád byl schválen radou města Železný Brod, usnesení č. ze dne 26. 9. 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V Železné Brodě dne 1.9.2016                         vedoucí Sportovního centra Železný Brod 


