
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
 

HRACÍ PLOCHA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY 

ZIMNÍHO STADIONU, ul. Svojsíkova, Český Těšín 

LETNÍ PROVOZ  

Návštěvní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků hrací 

plochy víceúčelové sportovní haly zimního stadionu ul. Svojsíkově, Český Těšín, jehož 

vlastníkem je město Český Těšín. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a 

bezpodmínečně jej dodržovat. 

 

Čl. 1 

VSTUP DO AREÁLU 

1. Zařízení slouží výhradně ke sportovnímu využití. 

2. Přístup na hrací plochu víceúčelové sportovní haly zimního stadionu je možný pouze 

určeným vchodem. 

3. Vstup na hrací plochu víceúčelové sportovní haly zimního stadionu je možný pouze ve 

sportovní obuvi a po uvědomění správce, který zajistí vstup na hrací plochu.  

4. Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek na hrací ploše víceúčelové sportovní haly zimního 

stadionu, odpadky odhazovat do odpadkových košů. Po ukončení hrací doby předat hrací 

plochu víceúčelové sportovní haly zimního stadionu uklizenou a v nepoškozeném stavu 

správci. 

5. Ve víceúčelové sportovní hale zimního stadionu je přísně zakázáno: 

- kouření a vstup s otevřeným ohněm či předměty, ohrožující bezpečnost 

návštěvníků (pyrotechnické prostředky, chemické látky apod.), 

- jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění hrací plochy, 

- vstupování na hrací plochu ve znečištěné obuvi (škvára, bláto, písek), 

- vhazování jakýchkoliv předmětů na hrací plochu, 

- vnášení skleněných lahví, 

- používání obuvi s černou zanechávající čmouhy podrážkou, 

- jízda na kole a skateboardech na hrací ploše, 

- používání alkoholických nápojů, užívání drog a omamných látek, nealkoholických 

nápojů na bázi koly, 

- odhazování použitých žvýkaček na hrací plochu, 

- lezení po sítích za brankami a mantinelech, 

- poškozování umělého osvětlení a jakéhokoliv dalšího zařízení, 

- bez písemného souhlasu vlastníka objektu využívat hrací plochu pro komerční 

účely, 

- vstupovat na místa mimo hrací plochu a střídačky. 

 

Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z víceúčelové sportovní haly zimního 

stadionu, popř. k následnému vymáhání uhrazení vzniklé škody. 

 



Čl. 2 

PROVOZNÍ POKYNY 

1. Každý návštěvník víceúčelové sportovní haly zimního stadionu je povinen šetřit zařízení, 

které je majetkem města Český Těšín a udržovat jej v čistotě. Návštěvníci jsou povinni 

nahlásit a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu 

nebo na majetku ostatních osob. 

2. Všichni uživatelé víceúčelové sportovní haly zimního stadionu jsou povinni respektovat 

pokyny správce. 

3. Při používání víceúčelové sportovní haly zimního stadionu doporučujeme: 

- nevstupovat na umělý povrch hrací plochy ve znečištěné obuvi (bláto, písek apod.), 

- dbát zvýšené opatrnosti. 

4. Zákaz vodění psů či jiných zvířat do víceúčelové sportovní haly zimního stadionu. 

5. Na hrací ploše nelze provozovat sporty, které by mohly poškodit její povrch. 

6. Za škody na osobním majetku, poranění nebo úrazy nenese provozovatel žádnou 

odpovědnost. 

7. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky víceúčelové sportovní 

haly zimního stadionu. 

8. Při zajišťování pořádku ve víceúčelové sportovní hale zimního stadionu správce úzce 

spolupracuje s městskou policií. 

 

Čl. 3 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

1. Provozní doba sportovního areálu: 

Pondělí – pátek  8:00 – 20:00 hod. 

Sobota   8:00 – 18:00 hod. 

Neděle a svátky  8:00 – 18:00 hod. 

 

2. Provozní sezona víceúčelové sportovní haly zimního stadionu: 

Od 1. května do 20. srpna každého roku. 

 

Objednávání víceúčelové sportovní haly zimního stadionu v pracovní dny  

od 8:00 do 14:30 hodin. 

 

 

 

SPRÁVCE OBJEKTU 

Správa účelových zařízení, příspěvková organizace 

Svojsíkova 833 

737 01  Český Těšín  

www.suzct.cz 

tel: 605 236 669 

 

Tento řád nabývá účinností dne 1. 1. 2017                   

                   

Ing. Edvard Huczala 

ředitel SÚZ 



NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  
ZIMNÍHO STADIONU, ul. Svojsíkova, Český Těšín 

ZIMNÍ PROVOZ   

Návštěvní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů  

a návštěvníků hrací plochy víceúčelové sportovní haly zimního stadionu ul. Svojsíkové, Český 

Těšín, jehož vlastníkem je město Český Těšín. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto 

řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat. Vstupem do prostor ZS se návštěvníci a uživatelé 

zavazují dodržovat Návštěvní řád ZS a Návštěvní řád bruslení veřejnosti.  

  

1. Vstup do prostoru ZS je povolen pouze přes hlavní vchod a v čase provozu, který je 

určen provozovatelem.  

2. Návštěvníci se můžou pohybovat pouze ve vyhrazených prostorech. 

3. Vstup na hrací plochu je dovolen pouze při veřejném bruslení, veřejných akcích a 

pronájemcům ZS v jejich vyhrazeném čase. 

4. Dětem mladším 6 let je samostatný vstup do areálu ZS zakázán (vstup pouze 

v doprovodu dospělé osoby). 

5. Vstup mládeže na bruslení škol je možná jen v doprovodu vyučujícího.  

6. Za chování nájemců, hostujících mužstev, žáků a jiných organizovaných kolektivů 

nesou odpovědnost jejich trenéři, vedoucí, učitelé nebo osoby, na které je pronájem 

evidován.  

7. Osobám, které jsou v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných návykových látek, je 

vstup do areálu zakázán. 

8. V areálu je přísně zakázáno: 

- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, 

- donášet a požívat alkoholické nápoje, 

- házet na ledovou plochu odpadky a jakékoli jiné předměty, které by mohly 

ohrozit bezpečnost bruslících, 

- vstupovat na ledovou plochu v době její úpravy, 

- vstupovat na ledovou plochu v botách z důvodu vnesení nečistot, 

- vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvníky, 

- poškozovat zařízení areálu, 

- vodit psy nebo jiná zvířata. 

9. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky víceúčelové 

sportovní haly zimního stadionu. 

10. Při zajišťování pořádku ve víceúčelové sportovní hale zimního stadionu správce úzce 

spolupracuje s městskou policií. 

11. Za škody, poranění nebo úrazy nenese provozovatel jakoukoliv odpovědnost.  

12. Každý návštěvník zimního stadionu je povinen šetřit zařízení, které je majetkem města 

Český Těšín, nahlásit a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na 

zařízení areálu nebo na majetku ostatních osob. 

13. Osoby nedodržující ustanovení návštěvního řádu stadionu a zásady slušného chování 

nebo neuposlechnou pokynů pořadatele, budou z areálu vykázány. 



NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI 

1. Na bruslení veřejnosti se vztahují uvedené pokyny v Návštěvním řádu. 

2. Vstup na veřejné bruslení je povolen pouze s platnou vstupenkou.  

3. Termíny bruslení veřejnosti jsou stanoveny časovým harmonogramem pořadatele – 

Správa účelových zařízení, p.o.  

4. Vedení SÚZ může z technických důvodů změnit začátek veřejného bruslení nebo zrušit 

bruslení v celém rozsahu.  

5. Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele. Návštěvníci jsou povinni neprodleně 

opustit ledovou plochu. 

6. Návštěvníci stadionu jsou povinni se chovat ukázněně a na ledové ploše bruslit 

v ohlášeném směru a přiměřenou rychlostí. 

7. Je přísně zakázáno: 

- tvoření hadů a honičky či jakékoliv jiné hry, 

- vstupovat na ledovou plochu s hokejkami, puky a jinými pro bruslaře 

nebezpečnými předměty, 

- vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím, 

- sedět na mantinelech, 

- křičet, pískat, chovat se hlučně, 

- koulování a házení sněhu, 

 

8. Bruslící jsou povinni dbát příkazů dozoru označeného žlutou vestou a zaměstnanců 

zimního stadionu.  

9. Z bezpečnostních důvodů jsou osoby do 18 let při bruslení povinny používat vhodné 

rukavice, které zakrývají zápěstí. Není povolen vstup v krátkých kalhotách.  

10. Pro poskytování první pomoci při úrazech či poraněních je třeba přivolat zdravotní 

dozor. Za zajištění první pomoci v prostorách kluziště při veřejném bruslení a případné 

přivolání lékařské pomoci odpovídá službu konající dozor. Úraz bude zapsán do knihy 

úrazů (v pokladně ZS). Lékárnička se nachází v ošetřovně.  

11. Doporučuje se nebrat na kluziště cenné předměty a větší obnosy peněz. Provozovatel 

neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků. 

 

  

 

SPRÁVCE OBJEKTU 

Správa účelových zařízení, příspěvková organizace 

Svojsíkova 833 

737 01  Český Těšín 

www.suzct.cz 

tel: 605 236 669 

 

  

Tento řád nabývá účinností dne 1. 1. 2017                   

                  

Ing. Edvard Huczala 

ředitel SÚZ 


