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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZIMNÍHO STADIONU 

●  Slouží k zajištění nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být bezpodmínečně dodržován 

všemi návštěvníky, nájemníky, členy hokejových klubů.  

Vstup do prostoru zimního stadionu a šaten 

●  Vstup do prostoru je dovolen pouze s platnou vstupenkou. V případě vstupu ze strany nájemníků je třeba způsob 

vstupu dohodnout jiným způsobem – zaplacením nájmu na pokladně. 

●  Provozní doba je zveřejněna na monitoru ve vestibulu zimního stadionu a na internetových stránkách 

www.rozvrhHB.cz . 

●  Ceny vstupného jsou zveřejněny v ceníku u pokladny. Za ztracené vstupenky se náhrada neposkytuje. 

●  Vstupem do prostoru zimního stadionu se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům 

zaměstnanců zimního stadionu v Havlíčkově Brodě. 

●  Používání zařízení zimního stadionu bez dozoru odpovědných pracovníků není dovoleno z bezpečnostních důvodů. 

●  Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení a osobám, kterým je v souladu 

s provozním řádem vstup zakázán. 

●  Návštěvníci veřejného bruslení se dále řídí Návštěvním řádem veřejného bruslení. 

Vyloučení z návštěvy zimního stadionu  

●  Z prostoru ZS bude vykázán návštěvník pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. 

●  Z prostoru ZS bude vykázán bez navrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných 

pracovníků nebo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu. V krajním případě může být k řešení přestupku 

přizvána Policie ČR. 

Provozní pokyny pro návštěvníky a nájemníky  

●  Každý návštěvník a nájemník zimního stadionu je bezpodmínečně povinen dbát ustanovení tohoto řádu, včetně 

pokynů zaměstnanců ZS, kteří zodpovídají za bezpečné a hygienicky nezávadné prostředí. 

Doba pobytu na zimním stadionu začíná vstupem do zařízení a končí jeho opuštěním. 

●  Nájemníci ledové plochy jsou povinni opustit ledovou plochu nejpozději do vypršení jejich pronájmu. 

●  Návštěvníci jsou povinni přezouvat se a odkládat své věci jen v prostorách k tomu určených. 

●  Každý návštěvník a nájemník ZS je povinen šetřit vodou a elektrickou energií, po použití zavřít kohoutky u 

umyvadel, ke sprchování užívat sprchy u kabin.  

●  Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením zimního stadionu. Jsou povinni hradit škody, které byly 

jejich vinou způsobeny na vybavení zimního stadionu a majetku ostatních návštěvníků. 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. Za nezletilé nesou odpovědnost jejich zákonní zástupci. 

●  Úrazy, poranění a nevolnost je třeba nahlásit v pokladně na vrátnici. Zde je možné ošetření nebo přivolání  



 

 

lékařské pomoci. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů. 

●  K poskytnutí první pomoci při srdeční zástavě je možno použít AED – automatický externí defibrilátor, který je 

umístěn ve skříňce na zdi vedle dveří vrátnice zimního stadionu. ZNEUŽITÍ AED JE ZAKÁZÁNO! 

●  Návštěvník a nájemník je povinen každou zjištěnou závadu oznámit zaměstnanci Sportovních zařízení. 

●  Mimo provozní dobu je vstup do areálu zimního stadionu zakázán. 

V areálu zimního stadionu je zakázáno: 

●  Kouření, pití alkoholu a používání otevřeného ohně v celém areálu zimního stadionu. 

●  Vstup bez platné vstupenky nebo bez zaplaceného pronájmu zimního stadionu. 

●  Pohybovat se jinde než na vyhrazených cestách tzn. vstupovat do technického zázemí zimního stadionu. 

●  Vstup do míst určených pro druhé pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu veřejnosti.   

●  Vstup na ledovou plochu a opírání se o mantinely v době úpravy plochy rolbou. 

●  Vnášení hořlavin, výbušnin, jedovatých látek, alkoholu, drog.  

●  Konzumace potravin na ledové ploše. 

●  Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování. 

●  Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců zimního stadionu. Návštěvník může být vykázán bez nároku na 

vrácení vstupného. 

Všeobecná ustanovení 

●  Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení zimního stadionu tak, aby se zabránilo poškozování či 

rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku. 

●  Přání a stížnosti týkající se provozu zimního stadionu mohou být uplatněny v knize přání a stížností, která je 

uložena na vrátnici zimního stadionu.  

Provozní řád kabin/ šaten 

●  Vstup do kabin mají povolen trenéři pronajatých šaten a hráči týmů za přítomnosti trenéra. 

●  Trenéři a vedoucí mužstev odpovídají za udržování pořádku v šatnách a přilehlých prostorách. Vzniklý nepořádek 
jsou povinni po sobě uklidit. 

●  Vstup do šaten hostů mají povolen osoby, které mají pronajatou ledovou plochu s kabinami. Uživatelé těchto 
kabin jsou povinni dodržovat pořádek a další pokyny provozovatele. Vzniklý nepořádek jsou povinni po sobě uklidit. 

●  Zakazuje se používání elektrických přímotopů a elektrického zařízení neschváleného provozovatelem. 

●  Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS.  

●  V šatnách  a ostatních prostorách platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM. 

●  Platí zákaz polepování, popisování, ničení nebo jakákoliv manipulace se zařízením šaten. 

●  Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení. 

●  Prostor šaten není uzpůsoben k uchovávání cenných věcí. Z tohoto důvodu provozovatel nenese jakoukoliv 
zodpovědnost za ztrátu či poškození věcí a zařízení cizích osob, vnesených a ponechaných v prostoru šaten. 

●  Prostory zimního stadionu jsou monitorovány kamerovým systémem. 

●  Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky šaten, kteří jej musí bezpodmínečně dodržovat. 
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