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PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍHO AREÁLU 

SOKOLA BRNO I 

 

Úvodní ustanovení 

• Při vstupu do prostor venkovního areálu Sokola Brno I (dále jen „venkovní areál“) je každý 

návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát 

pokynů pracovníků venkovního areálu. Pokud návštěvník s tímto provozním řádem 

nesouhlasí, je povinen okamžitě opustit prostory venkovního areálu. V opačném případě 

návštěvník vyjadřuje s návštěvním řádem svůj bezpodmínečný souhlas. 

• Tento řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků 

venkovního areálu a musí být bezpodmínečně dodržován. 

Vstup do venkovního areálu 

• Všem návštěvníkům je vstup do venkovního areálu povolen pouze v provozní době (viz 

provozní doba). 

• Vstup do venkovního areálu je umožněn pouze místy k tomu určenými.  

• Vstup do venkovního areálu je povolen pouze při registraci v recepci venkovního areálu.   

• Venkovní areál je veřejnosti přístupný pouze za přítomnosti obsluhy na recepci.  

• Venkovní areál je přístupný pouze v době k tomu určené (viz otevírací a provozní doba)    

• Kapacita venkovního areálu je 130 osob a proto si provozovatel vyhrazuje právo při naplnění 

této kapacity omezit nebo zakázat vstup do prostoru venkovního areálu dalším návštěvníkům. 

Do té doby než se kapacita uvolní. 

• Dětem do 15 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.  

• Venkovní areál nebo jeho části mohou být po určitou dobu vyhrazeny oddílům Sokola Brno I, 

školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je v takto vyhrazených 

prostorech zakázáno sportování ostatních návštěvníků. 

 

 



Vstupné  

• Za pobyt v prostorech venkovního areálu je návštěvník povinen zaplatit vstupné dle platného 

ceníku vstupného. 

• Vstupné je návštěvníkům účtováno na příjmový doklad správcem venkovního areálu 

(viz ceník.) 

• Vstupné je:  

o jednorázové na určitou dobu 

o dlouhodobé na fakturu 

Společné provozní pokyny pro návštěvníky areálu 

Všichni návštěvníci jsou povinni:  

• Řídit se oznámeními a upozorněními vyvěšenými v prostorách venkovního areálu. 

• Chovat se šetrně k zařízení a vybavení venkovního areálu a šetřit vodou a energiemi. 

• Udržovat čistotu v prostorách venkovního areálu. 

• Dbát o osobní bezpečnost. 

• Používat mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby pouze ve sprchách a na WC. 

Návštěvník po příchodu do venkovního areálu provádí v uvedeném pořadí tyto úkony 

• Registrace a zakoupení platné časové vstupenky  

• Průchod schodištěm do šaten  

• Použití skupinové šatny k převlečení 

Návštěvníkům je zakázáno 

• Vstupovat do venkovního areálu mimo místa k tomu určená, přelézat ohrazení nebo brány.  

• Kouřit. 

• Konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky. 

• Jezdit na kole a kolečkových bruslích.  

• Venčit psy.   

• Odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a znečišťovat prostory venkovního areálu. 

• Vstupovat do prostor určených opačnému pohlaví. 

• Vstupovat do prostor vyhrazených pro pracovníky venkovního areálu. 

• Vstupovat v obuvi do prostor  sprch. 

• Vstupovat na travnatou plochu tribun. 

• Používat vlastní elektrospotřebiče. 



• Manipulovat s vytápěním, vzduchotechnikou, elektrickým a ostatním zařízením areálu.  

• Brát s sebou do sportovní části žvýkačky, skleněné, ostré a jiné předměty, které mohou 

ohrožovat bezpečnost návštěvníků. 

• Používat nevhodnou obuv na hřištích s umělým povrchem.  

Vstup do venkovního areálu je zakázán 

• Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům 

domácnosti v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován. 

• Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

• Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, 

bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými 

zásadami.  

• Zvířatům. 

• Z areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který hrubě poruší ustanovení 

tohoto provozního řádu nebo neuposlechne oprávněných pokynů pracovníků venkovního 

areálu. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu 

oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR. 

 Škody a ztráty 

• Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení. 

• Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené. 

• Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků. 

• Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně 

způsobeny na vybavení venkovního areálu nebo na majetku třetích osob. 

• Za ztrátu zapůjčených předmětů je povinen každý návštěvník uhradit náhradu škody.  

• Peníze a cenné předměty musí návštěvníci ukládat v uzamykatelných skříňkách v prostorách 

šaten. Klíče ke skříňkám si může návštěvník vyzvednout na recepci, jinak za jejich ztrátu 

či poškození provozovatel venkovního areálu nenese zodpovědnost.  

• Doporučuje se nebrat do prostor venkovního areálu cenné věci a větší obnosy peněz. 

• Předměty nalezené v prostorách venkovního areálu je nálezce povinen odevzdat na recepci, 

kde bude proveden zápis do knihy nálezů.  

• V případě ztráty osobních věcí je třeba informovat obsluhu na recepci, která provede záznam 

a v případě potřeby zavolá policii.  

• Poškozování nebo rozkrádání majetku venkovního areálu je trestné.  



• V ostatním platí příslušná ustanovení platných právních předpisů, zejména části 6. občanského 

zákoníku, týkající se náhrady škody. 

První pomoc, úrazy 

• Za zajištění první pomoci v prostorách venkovního areálu a případné přivolání lékařské 

pomoci odpovídá obsluha na recepci.  

• Úraz bude zapsán do Knihy úrazů. 

• Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením 

tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost. 

• Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří 

přivolají přísl. pracovníky a pomohou při poskytování první pomoci.  

• Lékárnička se nachází na recepci venkovního areálu. 

Závěrečná ustanovení 

• Venkovní areál je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem s výjimkou WC, sprch 

a převlékáren. 

• Nájemci se nad rámec provozního řádu řídí i příslušnými ustanoveními uzavřených nájemních 

smluv.  

• Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků venkovního areálu. V případě 

neuposlechnutí může být vykázán z venkovního areálu bez nároku na vrácení vstupného. 

• Každý návštěvník se vstupem a registrací zavazuje dobrovolně dodržovat všechna ustanovení 

tohoto návštěvního řádu. 

 

Nejdůležitější telefonní čísla 

• 155 – Rychlá záchranná služba (s lékařem) – v ohrožení života  

• 150 – Hasiči  

• 158 – Policie ČR 

• 156 – Městská policie Brno 

• 112 – jednotné evropské tísňové volání 

 

Ing. Martin Vlk, v.r. 

starosta Sokola Brno I 


