
PROVOZNÍ ŘÁD KRASOBRUSLAŘSKÉ HALY 
Tento provozní řád vydává TJ STADION BRNO z.s. za účelem harmonického rozvoje tělovýchova a sportu a využívání 

volného času nejen brněnské veřejnosti. 

 

Čl. I 

Využívání ledové plochy 
1. Ledová plocha (dále jen LP) je využívána krasobruslařským oddílem TJ STADION BRNO z.s. (= uživatel) podle 

aktuálního „Rozvrhu hodin pro kraso na ledě a na suchu“ a ostatních akcí související s krasobruslením (např. závody, 

exhibice…). 

2. LP je využívána pravidelnými nebo nepravidelnými nájemci podle aktuálního rozvrhu hodin mimo hodiny náležící 

krasobruslařům, pro provozování zájmové činnosti na ledové ploše (např. hokej…). 

3. Nájemce LP může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem haly. 

4. Nájemce LP je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá 

bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku. Viz článek V. 

 

Čl. II 

Využívání tělocvičny, fyzio místnosti a klubovny 
Pro využívání těchto prostor platí stejné body jako v čl. I – Využívání ledové plochy 

 

Čl. III 

Provoz a správa ledové plochy 
1. Za plynulý provoz LP odpovídá TJ STADION BRNO z.s., Křídlovická 32, 603 00 Brno, IČO: 00531839, prostřednictvím 

správy haly. 

2. Provozní doba LP je zpravidla od 6:00 hod. do 23:00 hod. Může být však odlišná v souladu s aktuálním rozvrhem, 

podle závazných objednávek.  

Objednávky zajišťuje správce haly osobně, přes e-mail: sprava.haly@stadionbrno.cz nebo na telefonním čísle: 

737413134. 

Postup při užívání ledové plochy krasobruslařským oddílem 

3. Součástí pronájmu ledové plochy je možnost využít šatnu, ve které sportovci mohou mít trvale (vždy po dobu 

sezony) pronajatou skříňku nebo nástavec, o jejichž přidělení rozhoduje sekretář/ka TJ. Klíče od šatny si sportovci 

vyzvednou u rolbařů maximálně 1 hodinu před zahájením tréninku. Skříňky si sportovci uzamykají vlastním visacím 

zámkem, v případě nástavců je zapůjčen na dobu pronájmu klíček. 

4. Při odchodu z prázdné šatny je sportovec povinen šatnu zamknout a klíče uložit u rolbařů. 

5. V případě zjištění jakékoliv závady v prostorách krasobruslařské haly je nájemce povinen tuto závadu neodkladně 

nahlásit provozním zaměstnancům, tj. rolbařům nebo správci haly. 

Postup při užívání ledové plochy ostatními nájemci 

6. Součástí pronájmu ledové plochy je možnost využít jednu šatnu. V případě požadavku na využití další šatny je 

vybírán na místě poplatek dle aktuálního ceníku. Klíče od šatny si zástupce každé skupiny vyzvedne u rolbařů oproti 

podpisu, maximálně 0,5 hodiny před zahájením pronájmu LP. Po celou dobu pronájmu LP zůstávají klíče u nájemce. 

7. Před vydáním klíčů od šatny proběhne úhrada za objednanou ledovou plochu (pokud není domluven jiný způsob 

platby). Nájemce je povinen zaplatit dohodnutou částku, zaměstnanec TJ STADION BRNO z.s. je povinen vystavit 

pokladní příjmový doklad. 

8. Při odchodu z prázdné šatny je zástupce každé skupiny povinen zkontrolovat stav v šatně (pořádek, uzavřené 

vodovodní kohoutky…) a vrátit klíč rolbařům. Proběhne-li vše v pořádku, nájemce podepíše „Stvrzenku o pronájmu 

ledové plochy“, jejíž originál si ponechá a kopie zůstane TJ STADION BRNO z.s. 

9. V případě zajištění jakékoliv závady v prostorách krasobruslařské haly je nájemce povinen tuto závadu neodkladně 

nahlásit provozním zaměstnancům – rolbařům nebo správci haly. 

10. Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen službu konající rolbař podle platného Ceníku pronájmu ledové 

plochy. 

Čl. IV 

Provoz a správa tělocvičny, fyzio místnosti  
Pro využívání těchto prostor platí stejné body jako v čl. III – Provoz a správa ledové plochy 
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Čl. V 

Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku 
1. Vstup do prostor krasobruslařské haly je dovolen pouze zaměstnancům, sportovcům a členům TJ STADION BRNO 

z.s., jejich doprovodu a nájemcům sportovního zařízení. V době pořádání krasobruslařských akcí (závody, 

exhibice…) nebo oficiálních hokejových utkání mají do krasobruslařské haly přístup i diváci. 

2. Vstup na ledovou plochu je dovolen uživatelům a nájemcům pouze na bruslích, trenérům na bruslích nebo 

ve zvláštní obuvi. 

3. Ve všech prostorách krasobruslařské haly je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování majetku. V této 

souvislosti zde platí: 

• zákaz kouření ve všech prostorách krasobruslařské haly 

• zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

• zákaz vstupu se psy 

• nápoje a jídlo konzumujte mimo sportoviště 

• nápojové automaty slouží pouze zaměstnancům, uživatelům, nájemcům nebo jejich doprovodu 

4. Bezpečnost osob: 

Krasobruslařský oddíl: 

• sportovci sportují na vlastní nebezpečí. V případě zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem. 

• v průběhu tréninku na LP nebo na suchu se řiďte pokyny trenérů 

• je zakázáno pohybovat se na ledové ploše v době, kdy probíhá úprava LP pomocí rolby 

• sportovci nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných nájemců, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší 

okolí 

• ve svém zájmu nevstupujte na sportoviště se žvýkačkou 

• nevstupujte do sprch s kožním chorobami a plísněmi 

• pro případné ošetření drobných poranění je k dispozici lékárnička první pomoci uložena u rolbařů 

• doprovod, který vodí malé sportovce na trénink se v prostorách šaten zdržuje pouze v přítomnosti sportovce, 

po dobu tréninku ve vestibulu haly. Doprovod dětí absolvujících kurzy bruslení, může lekce sledovat za 

hrazením LP nebo z galerie na LP. V tělocvičně není dovolena přítomnost rodičů. 

• rodiče (doprovod) s dětmi v kočárku mohou využít k jeho odstavení pouze vestibul haly 

• je zakázáno zdržovat se na chodbě v prvním patře 

• je zakázáno používat v šatnách elektrické spotřebiče 

Ostatní nájemci 

• nájemci sportují na vlastní nebezpečí. V případě zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem 

• je zakázáno pohybovat se na ledové ploše v době, kdy probíhá úprava LP pomocí rolby 

• nájemci nesmí svým chování ohrožovat zdraví jiných nájemců, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí 

• ve svém zájmu nevstupujte na sportoviště se žvýkačkou 

• nevstupujte do sprch s kožním chorobami a plísněmi 

• pro případné ošetření drobných poranění je k dispozici lékárnička první pomoci uložena u rolbařů 

• v zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na sportoviště pouze hrajícím osobám. 

Divákům je dovoleno sledovat aktivity pouze za hrazením LP. 

• Je zakázáno zdržovat se na chodbě v prvním patře 

• je zakázáno používat v šatnách elektrické spotřebiče 

 

Čl. VI 

Nedodržování ustanovení provozního řádu 
 

1. Nedodržuje-li sportovec, nájemce, doprovod, diváci provozní řád, je správce (v době jeho nepřítomnosti jeho 

zástupce) oprávněn jej z prostor haly vykázat 

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem 

krasobruslařské haly je nutno sdělit správci haly nebo v horších případech policii. 

 


