
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY 
SVOJSÍKOVA 2119, 737 01  Český Těšín 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů, návštěvníků i objektu sportovní 

haly v Českém Těšíně, na ul. Svojsíkové, jejíž vlastníkem je město Český Těšín. Vstupem do sportovní haly 

nebo rezervací hracího času se každý uživatel sportovní haly zavazuje k dodržování zásad tohoto 

provozního řádu, protipožárních pokynů a dbát pokynů odpovědných pracovníků. Za osoby mladší 15 let 

plně odpovídají v této souvislosti jejich rodiče, případně odpovědný vyučující, trenér či vedoucí.  

 

VSTUP DO AREÁLU 

1. Zákaz vstupu s jízdními koly, koloběžkami a na kolečkových bruslích.  

2. Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. 

3. Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek. 

4. Přístup do sportovní haly je možný pouze určeným vchodem a s vědomím správce. 

5. Vstup do sportovní haly je možný pouze čisté v sálové obuvi (opatřené značkou „no marking“). Správce 

haly je oprávněn uživatele v nevyhovující obuvi z prostoru sportovní haly vykázat a návštěvník je povinen 

provozovateli uhradit škody způsobené nevhodnou obuví. 

6. V průběhu rezervace nesmí návštěvník v sálové obuvi opustit prostor sportovní haly, aniž by se přezul. 

7. Sportovní hala je monitorována kamerovým systémem se záznamem.  

 

POVINNOSTI UŽIVATELŮ SPORTOVNÍ HALY 

Uživatelé jsou povinni:  

- Seznámit se s provozním řádem a požárními poplachovými směrnicemi a dodržovat je.  

- Řídit se pokyny správce haly.  

- Uživatel je oprávněn vstoupit na sportoviště pouze v případě, že má planou rezervaci a při vstupu do 

sportovní haly svůj příchod ohlásí správci.  

- Odkládat oděvy a osobní věci v šatně. Za ztrátu těchto věci provozovatel neodpovídá. 

- Nepoškozovat a šetřit veškeré zařízení sportovní haly, které je majetkem města Český Těšín.  

- Uživatel je povinen uhradit případné škody, které byly jeho vinou způsobeny na vybavení či zařízení 

sportovní haly nebo na majetku ostatních návštěvníků. Poškození je nutné oznámit správci haly, sepsat 

s ním zápis o škodě. 

- Upozornit správce na osoby, které poškozují zařízení haly nebo porušují provozní řád. 

- Sportovní činnosti se provozují pouze v prostorách sportovní haly. 

- Zapůjčené nářadí a pomůcky vracet na určené místo. 

- Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat bezpečnostní požadavky, nesmí ohrožovat bezpečnost 

ostatních návštěvníků a poškozovat sportovní zařízení.  

- Uživatelé užívají sportovní halu na vlastní nebezpečí a jsou povinní udržovat pořádek a čistotu ve všech 

prostorách haly.  

- Dodržovat zásady hygieny v šatnách, sprchách a sociálních zařízeních. 

- Uživatelé jsou povinní dodržovat stanovenou provozní dobu. Po ukončení vymezeného času předat 

hřiště uklizené a v nepoškozeném stavu správci a neprodleně opustit prostor sportovní haly. 

- Opustit přidělené šatny nejpozději do 20 min. po skončení pronájmu a tyto prostory společně s klíčem 

odevzdat správci. 

- Divákům je dovoleno sledovat utkání pouze z prostor k tomu určených – z tribuny.  

 



Ve sportovní hale je zakázáno: 

- Kouření v celém objektu haly a vstup s otevřeným ohněm či předměty, ohrožující bezpečnost 

návštěvníků (pyrotechnické prostředky, chemické látky apod.). 

- Požívání alkoholických nápojů, užívání drog a omamných látek. 

- Poškozování jakéhokoliv zařízení v celé sportovní hale, znečišťování prostor haly, šaten a sociálního 

zařízení. 

- Jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění povrchu sportovní haly. 

- Vstupování na umělý povrch ve znečištěné obuvi (bláto, písek, kamínky, antuka, …) a nevhodné obuvi 

(jiné než sálové obuvi).  

- Posunovat a přenášet sportovní vybavení (branky, sloupky, ochranné sítě, mantinely apod.), manipulovat 

s osvětlením plochy, vytápěním a světelnou tabulí. Toto přísluší pouze obsluze haly a jím pověřeným 

osobám.  

- Vynášet jakékoli zařízení mimo halu.  

- Vnášení skleněných láhví do objektu halu. 

- Konzumace stravy a odhazování použitých žvýkaček ve sportovní hale. 

- V prostorách mimo sportovní halu provozovat sportovní činnosti (běhat, házet si s míčem, apod.). 

- Bezdůvodně se zdržovat v prostorách haly.  

- Bez písemného souhlasu vlastníka objektu využívat sportovní halu pro komerční účely. 

Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání ze sportovní haly, případně k následnému vymáhání 

uhrazení způsobené škody. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Za škody na osobním majetku, za poranění či úrazy nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 

2. Ze sportovní haly bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník nebo uživatel, který přes 

napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných 

pracovníků.  

3. Neopustí-li návštěvník sportovní halu na vyzvání, je pracovník sportovní haly povinen rušitele pořádku 

vyvést nebo požádat o zákrok Městskou policii či Policii ČR 

 

PROVOZNÍ DOBA: pondělí – neděle  8:00 – 22:00 hodin 

 

PROVOZOVATEL SPORTOVNÍ HALY: 

Správa účelových zařízení, příspěvková organizace 

Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín 

IČ: 7510704, DIČ: CZ75107040 

www.suzct.cz I info@suzct.cz 

Správce haly:  tel.: 605 841 988 

Provozní haly:  tel.: 722 227 997 

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 25. 2. 2020          

 

Ing. Edvard Huczala 

         ředitel SÚZ, p.o.                             


