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Provozní řád sportovního areálu za sportovní halou  
TJ Slavoj Český Brod, z.s. 

1. Vymezení sportovišť 

 Sportovní areál oddílu nohejbalu TJ Slavoj Český Brod za sportovní halou na adrese 
Komenského 516, Český Brod, je majetkem TJ Slavoj Český Brod z.s., IČO 00663191 se sídlem 

Komenského 516, 28201 Český Brod. 

1.1. Venkovní sportoviště a prvky  

a. 2 nohejbalové/volejbalové kurty – povrch: antuka  

b. 1 multifunkční hřiště (fotbal, florbal, basketbal) umělý povrch  

c. dětská lezecká stěna – výška 8 m  

d. dětské pískoviště 

e. tribuna pro 100 diváků 

f. posení s udírnou 

1.2. Vnitřní prostory v patře 

a. Budha sálek 

b. Sociální zařízení 

c. Šatna domácí 

d. Občerstvení se školící místností 

1.3. Vnitřní prostory v přízemí 

a. Občerstvení 

b. 4x šatna pro hosty a rozhodčí 

c. Sociální zařízení pro ženy a muže  

2. Obecné pravidla provozu 

-  Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvníky sportovního areálu za sportovní halou TJ 

Slavoj Český Brod, z.s. 
-  Všichni návštěvníci sportovního areálu a sportovišť provozují veškerou činnost v souladu 

s provozním řádem 

-  Provozní doba sportovního areálu je od 8:00 – 22:00hod. 
-  Členové oddílu nohejbalu, kteří mají splněné veškeré závazky vůči oddílu mají vstup do 

sportovního areálu zdarma. 
- Při vstupu do sportovního areálu či na sportoviště je návštěvník povinen předem zaplatit nájemné. 

Ceník je k dispozici na webových stránkách nohejbalového oddílu ww.nohejbal -ceskybrod.cz/ 

Doklad si uschová pro případnou kontrolu. 
-  Návštěvník hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo 

obtěžovat nejbližší okolí. 
-  Úrazy se hlásí správci sportovního areálu, který provede zápis do knihy úrazů a v případě potřeby 

se přivolá lékař. Drobná poranění je možno ošetřit na místě, lékarnička je k dispozici ve stánku 

občerstvení v přízemí.  
-  Za provoz a údržbu sportovišť je zodpovědný správce sportovního areálu. Návštěvník sportoviště 

je povinen řídit se pokyny správce, dodržovat platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti a 
dbát na bezpečnost ostatních návštěvníků sportovišť.  

-   V prostorách sportovního areálu jsou návštěvníci povinni dodržovat tyto zásady:  

a. uposlechnout pokynů obsluhy areálu  

b. chovat se ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům  
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c. odpadky odhazovat pouze do určených nádob, udržovat čistotu zejména na toaletách a v 

šatnách  
d. chránit zařízení proti poškození, neplýtvat vodou a elektřinou  
e. dodržovat zásady protipožární prevence, nerozdělávat ohně mimo určené místo  

f. dodržovat zákaz kouření  

g. dodržovat zákaz vstupu na sportoviště pod vlivem alkoholu  

h. nevstupovat na sportoviště mimo provozní dobu  
i. nevjíždět do sportovního areálu motorovým vozidlem, nejezdit v jeho prostorách na jízdním 

kole a kolečkových bruslích  

j. nevnášet hořlaviny, sklo a jiné předměty ohrožující osoby či majetek  
k. nevodit do prostor areálu psy ani jiná zvířata  

-  Při porušení provozního řádu nebude návštěvníkovi umožněn další pronájem sportovišť. Správce 

areálu je povinen vykázat ze sportoviště osoby, které provozní řád porušují.  

- Inventář sportovišť může být přemísťován pouze se souhlasem  správce.  

- Za škody na majetku způsobené návštěvníkem odpovídá sám návštěvník a je povinen tyto 

neprodleně hlásit správci sportovního areálu.  
- Správce areálu nezodpovídá za osobní věci návštěvníků, k uložení věcí slouží uzamykatelné  šatny.  

2.1. Pravidla provozu pro venkovní sportoviště 

-  Dětem do 15 let je vstup na sportoviště povolen pouze pod dozorem trenéra nebo osoby starší 
18 let, která za ně plně zodpovídá. Využívat lezeckou stěnu smí pouze s písemným souhlasem 

zákonného zástupce.  

- Pro hry volejbal a nohejbal jsou určena výhradně antuková hřiště.  

- Před zahájením hry na jednotlivých sportovištích nebo užíváním jednotlivých prvků je návštěvník 
povinen seznámit se s jejich provozním řádem a pravidly, tato dodržovat a zajistit jejich dodržovaní 

ostatními uživateli (dětmi) pod jeho dozorem.  
- Rezervaci sportoviště lze provést s dostatečným předstihem před započetím hry (neplatí pro členy 
oddílu, kteří mají splněné všechny povinnosti) osobně v  recepci sportovní haly, na tel. čísle 
606173404. Rezervace propadne, pokud se zájemce nedostaví maximálně 5 minut  po začátku 
rezervovaného času. Sportoviště potom může být pronajato jinému zájemci.  

- Pronajaté sportoviště či prvek předává správce sportovního areálu a kontroluje jeho stav při 

zpětném převzetí od návštěvníka, který je povinen nahlásit případné závady a poškození.  

- Návštěvník sportoviště provede běžný úklid v placeném čase před jeho předáním.  

- Všechna sportoviště a prvky jsou povoleny použít pouze pro účely, pro které jsou určeny.  

3. Pokyny pro provoz sportovního areálu 

3.1. Antukové hřiště  

-  Je zakázáno používání nevhodné obuvi (kopačky, tretry, trekková obuv a podobné typy).  

- Je zakázáno vnášení na hrací plochu zejména olejů, rozpouštědel, horkých předmětů, ostrých 
předmětů, skleněných nádob a ohně.  

-  Je zakázáno vjíždění na kole a kolečkových bruslích.  

-  Kurt je třeba před ukončením zaplaceného času uklidit a zamést. (viz návod k údržbě antukových 

kurtů) 

3.2. Multifunkční hřiště – povrch umělý  

- Je zakázáno používání nevhodné obuvi (kopačky, tretry, trekková obuv a podobné typy).  
- Je zakázáno vnášení na hrací plochu zejména olejů, rozpouštědel, horkých předmětů, ostrých 

předmětů, skleněných nádob a ohně.  

- Je zakázáno vjíždění na kole a kolečkových bruslích.  
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- Plochu nelze použít v době, kdy je na povrchu ledová tříšť.  

 

3.3. Dětská lezecká stěna  

- Stěna je určena dětem do 15 let pod dohledem dospělé osoby.  

- Stěna je určena pro lezení bez jištění.   

-  Je zakázáno sbírání kamenů v okolí stěny a házení na okolní sportoviště. 

 

V Českém Brodě 10.4.2018  

Jan Sýkora – předseda oddílu nohejbalu 

 

 

 

 

 


