
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
Zimní stadion Kotlina Havlíčkův Brod 

 

Všeobecná ustanovení  

Návštěvní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohody návštěvníků. 

Každý návštěvník se vstupem do areálu a zaplacením vstupného zavazuje k jeho 

dodržování. 

Využívání sportovního areálu je možné pouze v provozních hodinách pro veřejnost a 

po zaplacení vstupného. 

Vstup je povolen jen na vlastní nebezpečí. Dětem do 10 let je vstup povolen pouze 

v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá.  

Provozovatel neručí za věci odložené v areálu, za zaparkovaná vozidla na parkovišti 

a před areálem a za odložená jízdní kola návštěvníků. 

Do budovy zimního stadionu je zakázán vstup se psy. 

V celé budově zimního stadionu je kouření zakázáno. 

 

Brusla řská plocha   

1. Vstup na ledovou plochu  je možný pouze v bruslích, které si návštěvníci obují na 

určeném místě. Vstup na led v botách je zakázán! 

2. Při veřejném bruslení je na ledové ploše zakázáno používán í hokejových holí 

a puku! 

3. Na ledové ploše se nesmí konzumovat potraviny, pít, odhazovat nečistoty a vnášet 

předměty, které mohou ohrozit či zranit ostatní návštěvníky. 

4. Bruslí se v jednom směru (proti směru hodinových ručiček, pokud provozovatel 

neurčí jinak), dokola mantinelu. 

5. Z bezpečnostních důvodů jsou návštěvníci povinni používat rukavice a doporučuje 

se používání ochranných přileb.  

6. Na ledové ploše je zakázáno ohrožovat ostatní návštěvníky i sebe rychlou 

bezohlednou jízdou, narážet a strkat do ostatních, kličkovat mezi ostatními bruslaři 

nebo bruslit v protisměru. 

7. Při provádění údržby ledové plochy, jejíž začátek je indikován oranžovým 

majákem v místě výjezdu rolby, jsou návštěvníci povinni led opustit. Při úpravě 

ledové plochy rolbou je zakázáno opírat se o mantinely. 



 

8. Je zakázáno sezení na mantinelech a jejich přelézání. 

9. Poranění a úrazy se hlásí v pokladně na vrátnici. Zde je možné ošetření nebo 

přivolání lékařské pomoci. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů.  

10. Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí času nutného pro 

přezutí, jsou návštěvníci povinni neprodleně opustit halu ledové plochy zimního 

stadionu. 

 

 Závěrečná ustanovení  

Doklad o zaplaceném vstupném musí mít návštěvník při sobě pro případ kontroly. 

 

Návštěvníci a nájemci zimního stadionu se musí ve vlastním zájmu pohybovat 

opatrně na mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení 

úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. 

 

Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo 

nedodržováním tohoto řádu, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 

 

Pokud návštěvník způsobí jinému návštěvníku újmu na zdraví nebo škodu na 

majetku, nese za své jednání plnou odpovědnost. Za nezletilé nesou odpovědnost 

jejich zákonní zástupci. 

 

Vstup do haly zimního stadionu je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či 

jiných návykových látek, osobám značně znečištěným, zapáchajícím, či vzbuzujících 

odpor. 

 

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. 

 

Správa areálu zimního stadionu si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře 

(návštěvníka) z veřejného bruslení, v případě porušení Návštěvního řádu zimního 

stadionu, bez nároku na vrácení vstupného. Toto vyloučení provádí hlavní pořadatel, 

vedoucí, jeho zástupce nebo službu konající strojník. Neopustí-li v takovém případě 

vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. přivolat 

k zakročení Městskou policii nebo Policii ČR.  

 

Správa zimního stadionu 

    Technické služby Havlíčkův Brod 


