
Sportovní a rekreační zařízení  
města Ostravy, s.r.o.

určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách a venkovních plochách sportovního zařízení a musí být všemi osobami v době provozu dodržován.
Veškerá zařízení a vybavení objektu jsou určena výhradně pro návštěvníky využívající služeb pro veřejnost, uvedených v aktuální nabídce dle ceníku. Jiným osobám zdržovat se na pozemku náležejícím k objektu 
Vodního areálu Jih není bez předchozího souhlasu vedení organizace dovoleno.
Součástí Sportovního areálu je budova správce a sociální zařízení, 200m a 400m in-line okruh, cyklistická trasa, víceúčelové hřiště a hřiště pro street basketbal s asfaltovým povrchem a dětské hřiště vybavené 
herními prvky.
Návštěvníci areálu svým vstupem souhlasí s pořizováním foto a video záznamů určených pro reklamní a propagační účely společnosti SAREZA.

Návštěvní řád sportovního areálu U Cementárny

Článek 1 - Vstup do areálu
1.  Provoz sportovišť v oplocené části areálu se stanovuje denně, od října do dubna v době 

od 9:00 do 17:00, a od května do září od 9:00 do 21:00, s výjimkou včas oznámených úprav 
provozní doby.

2.  Cyklistická trasa, je přístupná po celý rok bez omezení.
3.  Provoz víceúčelového hřiště, dětského hřiště, a hřiště pro street basketbal se stanovuje dle 

provozu areálu denně, v závislosti na příznivém vývoji počasí a s výjimkou včas oznámených 
úprav provozní doby.

4.  Provoz in-line drah se stanovuje od dubna do listopadu, v závislosti na vývoji počasí a s výjimkou 
včas oznámených úprav provozní doby.

5.  Denní provoz sportovišť bude zveřejňován na webových stránkách společnosti a vhodným 
způsobem vyvěšován na vstupních brankách do areálu.

6.  Podmínkou pro možnost využití jednotlivých sportovišť jsou příznivé klimatické podmínky, 
které zaručují bezpečný a smysluplný pobyt sportovců. Při nepříznivém vývoji počasí rozhoduje 
o otevření nebo uzavření jednotlivých sportovišť správce areálu.

7.  Dětem mladším 10 let je vstup na sportoviště dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, 
která je po celou dobu za dítě zodpovědná.

Článek 2 - Vyloučení z návštěvy
1.  Do areálu a na všechna sportoviště není dovolen vstup nemocným osobám, bacilonosičům 

a osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu. Do areálu je vstup 
zakázán osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek.

2.  Z areálu budou vykázáni návštěvníci, kteří přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto 
Návštěvního řádu, nebo neuposlechnou pokynů odpovědných pracovníků, jsou zjevně pod 
vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, nebo se chovají jiným nepřístojným způsobem. 
Neopustí-li takový návštěvník areál na vyzvání odpovědného pracovníka, požádá službu 
konající správce o zákrok Městskou policii nebo Policii ČR.

Článek 3 - Pokyny pro návštěvníky
1.  Každý návštěvník je povinen dodržovat tento Návštěvní řád a dbát jeho nařízení a případně 

pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.
2.  Návštěvníci dětského hřiště jsou povinni řídit se tímto, i Návštěvním řádem dětského hřiště.
3.  Osobní věci si návštěvníci ponechávají u sebe. Za odložené věci provozovatel neodpovídá.
4.  Za odložená kola ani odložené kočárky provozovatel neodpovídá.
5.  Návštěvníci, vstupující na sportoviště, musí mít vhodný sportovní oděv včetně obutí a svým 

chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti. Návštěvníci jsou povinni udržovat 
čistotu všech míst v areálu.

6.  Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny odpovědných pracovníků nebo pořadatelské 
služby. V rámci vzájemné bezpečnosti se musí chovat ohleduplně k ostatním návštěvníkům 
tak, aby nezpůsobili sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz a jsou povinni respektovat 
příkazové a informační tabule umístěné v areálu.

7.  Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní 
neopatrností nebo nedodržováním Návštěvního řádu.

8.  Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni uhradit škody, které byly jejich 
vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku ostatních návštěvníků. Každý návštěvník 
areálu je odpovědný za její případné poškození či znečištění jím způsobené. 

9.  Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu areálu a jednotlivých sportovišť. Informace 
o provozní době jsou umístěny na webových stránkách provozovatele, písemně pak na budově 
správy areálu. Prodlévat v areálu a používat jeho zařízení mimo určenou provozní dobu není 
dovoleno.

10.  Při pořádání sportovních nebo kulturních akcích, jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny 
pořadatelů akcí a pohybovat se ve vymezeném prostoru, který je k těmto účelům určen, ať už 
oplocením, nebo vytýčením zábran apod. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených 
prostor je považováno za hrubé porušení Návštěvního řádu a takto neukázněný návštěvník 
může být okamžitě z areálu vykázán. Na těchto akcích se návštěvníci a diváci v ostatním řídí 
Návštěvním řádem střediska.

11.  Jízda a veškerý pohyb v areálu, je na vlastní nebezpečí.
12.  In-line dráhy jsou přednostně určeny pro bruslení na kolečkových bruslích.
13.  200m okruh je určen pouze pro zdatné bruslaře, na bruslích bez brzdy.
14.  Z bezpečnostních důvodů je nepřípustná hra na víceúčelovém hřišti součastně s jízdou bruslařů 

na 200m okruhu. Jízda bruslařů má v každém případě přednost před hrou na tomto hřišti.
15.  Jízda na in-line drahách a cyklistické trase je povolena po pravé straně a pouze proti směru 

hodinových ručiček. Předjíždění bruslařů a cyklistů je povoleno pouze zleva. 
16.  Každý bruslař a cyklista je povinen přizpůsobit rychlost jízdy tak, aby neohrozil další návštěvníky 

nebo sám sebe. 
17.  Jízda vedle sebe je povolena za předpokladu, že nebudou omezováni a ohrožováni 

na bezpečnosti ostatní návštěvníci.
18.  Vstup na in-line dráhy dětem do 15 let je povolen pouze s ochranou přilbou na hlavě. 
19.  Vstup na in-line dráhy je všem bruslařům doporučen s ochranou přilbou na hlavě a chrániči 

kolen, loktů a dlaní. 
20.  Všechny osoby, pohybující se na in-line drahách nebo cyklistické trase, jsou povinny se 

chovat ohleduplně, opatrně, bezpečně a předcházet tak případným úrazům. Provozovatel 
areálu nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním 
Návštěvního řádu.

21.  Cyklistům je jízda na in-line drahách zakázán.
22.  Fotografování nebo pořizování obrazových a zvukových záznamů je dovoleno jen v rámci 

platné právní úpravy – dle §84 – §90 Občanského zákoníku. V opačném případě se jedná 
o porušení Návštěvního řádu s následným vyloučením z návštěvy.

Článek 4 - Veřejnosti je zakázáno:
1.  chovat se způsobem, který ohrožuje nejen osobní bezpečnost, ale také bezpečnost a pořádek 

ostatních návštěvníků, diváků a sportovců v areálu a který ruší klid ostatních;
2.  bez vědomí provozovatele využívat sportoviště k jiným účelům, než pro která jsou určena;
3.  znečišťovat prostory areálu, například pliváním, odhazováním odpadků, vylepováním plakátů, 

malováním na zdi, a vhazovat cizí předměty na sportoviště, apod.;
4.  kouřit, nebo rozdělávat oheň;
5.  odkládat v prostoru sportovišť skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost ostatních;
6.  znečišťovat sociální zařízení a zdržovat se v nich mimo provozní dobu;
7.  brát do areálu psy, nebo jiná zvířata;
8.  odkládat jízdní kola na in-line dráhy, hřiště a ostatní plochy v oplocené části areálu – k tomuto 

účelu jsou pro jízdní kola vyhrazeny stojany, do kterých je návštěvník povinen jízdní kolo 
odložit a uzamknout. Za odložená kola provozovatel areálu neodpovídá;

9.  přinášet do areálu hořlaviny, používat vařiče či otevřený oheň, provozovat hlasitou 
reprodukovanou hudbu;

10.  hrát tvrdými míči na kopanou či házenou apod. mimo místa k tomu vyhrazená;
11.  vjíždět do areálu motorovými vozidly a motocykly;
12.  poškozovat, nebo znečišťovat prostory areálu.
Zakázané činnosti v prostorách in-line drah 
13.  Strkání a srážení ostatních návštěvníků.
14.  Omezování a bránění v jízdě ostatním návštěvníkům. 
15.  Odkládání jakýchkoliv předmětů, včetně oděvů, na in-line dráhy. 

Článek 5 - Závěrečná ustanovení
1. Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnostech je potřeba ihned kontaktovat 

odpovědného zaměstnance areálu, který v případě potřeby povolá lékaře.
2. Stížnosti, přání a podněty týkající se zaměstnanců, provozu nebo stavu zařízení mají 

návštěvníci možnost zaznamenat do Knihy přání a stížností, která je uložena u správce areálu. 
Návštěvníci se také mohou se svými stížnostmi a podněty obracet přímo na provozovatele, 
např. prostřednictvím správce, pracovníka INFOCENTRA!!! společnosti, nebo prostřednictvím 
webových stránek provozovatele.

3. Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení areálu tak, aby nedošlo k jeho 
poškození nebo odcizení.

4. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky, diváky, sportovce a členy sportovních 
klubů.

  Ing. Jaroslav Kovář
  jednatel
  Sportovní a rekreační
  zařízení města Ostravy, s.r.o.


