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1. Veřejné bruslení na ledové ploše 

1.1 Základní pravidla:  

1.  Vstupovat do veřejných prostor Zimního stadionu Orlová (dále jen „ZS“) je možné pouze 

přes určený vchod (pokladnu), po zaplacení vstupného.  

2.  Vstupem do prostor ZS návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto Provozního řádu a 

zavazuje se jej dodržovat.  

3.  Vstup, pohyb po ledové ploše a veškerá sportovní činnost každého návštěvníka je na jeho 

vlastní nebezpečí. 

4.  Návštěvník je povinen ponechat si u sebe vstupenku po celou dobu bruslení a na výzvu 

pořadatele ji předložit ke kontrole. 

5.  V prostoru areálu ZS a ledové plochy (kluziště) je v době veřejného bruslení přísně 

zakázáno: 

➢ Vstupovat na ledovou plochu bez bruslí. 

➢ Vstupovat na ledovou plochu bez vhodných rukavic (doporučena je i přilba). 

➢ Vstupovat na ledovou plochu v době úpravy ledu. 

➢ Vstupovat na ledovou plochu opilý nebo pod vlivem jiných omamných látek. 

➢ Sedat na mantinelech. 

➢ Přelézat mantinely. 

➢ Vytvářet „vláčky“ a honičky, jezdit proti určenému směru bruslení. 

➢ Vstupovat na ledovou plochu s jídlem a pitím. 

➢ Kouřit v celém areálu ZS. 

➢ Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená. 

➢ Vstupovat na led s hokejkou (neplatí pro „Veřejné bruslení s hokejkami“), či jiným, 

pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem. 

➢ Házet sněhové či ledové koule. 

➢ Ohrožovat ostatní návštěvníky kluziště jiným nedbalým chováním. 

➢ Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného chování – strkat nebo srážet druhé 

návštěvníky, bránit v jízdě ostatním osobám. 

➢ Vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost. 

➢ Pohybovat se v areálu jinde, než na vyhrazených cestách. 

6.  Návštěvníci ZS a kluziště jsou povinni dbát pokynů pořadatelů veřejného bruslení a řídit 

se jimi. 

7.  Návštěvníci a uživatelé, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, 

se musí ve vlastním zájmu na hladkých, mokrých a namrzlých plochách pohybovat opatrně 

a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. 

8.  Změny směru bruslení organizují pouze pořadatelé veřejného bruslení, a to písknutím a 

voláním: „Změna směru“. 

9.  Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele. Bruslaři jsou na výzvu pořadatele, 

ukončujícího veřejné bruslení, povinni neprodleně opustit ledovou plochu. 
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10.  Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou 

návštěvníci povinni neprodleně opustit areál kluziště. 

11.  Provozovatel si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného 

bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení tohoto návštěvního řádu, bez 

nároku na vrácení vstupného. Toto vyloučení provádí službu konající pořadatel. Neopustí-

li v takovém případě vykázaný návštěvník areál ZS, jsou jej pořadatelé ve spolupráci se 

službu konajícím strojníkem oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii 

a Policii ČR. 

12.  Osobní věci, jako jsou bundy, boty apod., se odkládají do veřejné šatny. POUŽITÍ ŠATNY 

JE SOUČÁSTÍ CENY VSTUPNÉHO. Doporučuje se nebrat si na ledovou plochu cenné 

věci a větší obnosy peněz. Za věci odložené mimo šatnu provozovatel kluziště neručí. 

Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich zaviněním zcela nebo 

částečně způsobeny na vybavení ZS nebo na majetku třetích osob. 

13.  Poranění a úrazy se hlásí pořadateli, který zajistí ošetření nebo přivolání lékařské pomoci 

(Záchranná služba první pomoci: tel. č. 155); rovněž je možné o pomoc požádat ostatní 

návštěvníky, kteří přivolají pořadatele a pomohou při poskytování první pomoci. 

Lékárnička se nachází u dozoru konajícího pořadatele. Úrazy se zapisují do Knihy úrazů, 

zápis provádí službu konající pořadatel).  

14.  Provozovatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za škody a úrazy způsobené 

bezohledností, nedodržováním provozního řádu areálu, neopatrností či nekázní 

uživatelů sportovní plochy. 

 

1.2 Pravidla pro „VEŘEJNÉ BRUSLENÍ S HOKEJKAMI“ 

Mimo výše uvedená základní pravidla platí: 

1. Každý účastník „Veřejného bruslení s hokejkami“ by měl být vybaven přilbou (nejlépe 

hokejovou). 

2. Všichni účastníci veřejného bruslení berou na vědomí, že po ledové ploše se budou 

pohybovat bruslaři s hokejkami a puky. 

3. V průběhu „Veřejného bruslení s hokejkami“ je zakázáno: 

➢ faulování,  

➢ vědomé nastřelování puků do ostatních bruslařů,  

➢ ohrožování ostatních návštěvníků jiným nebezpečným chováním. 

4. Provozovatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za zranění a jiné škody, vzniklé při 

„Veřejném bruslení s hokejkami“. 

5. Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat kteréhokoliv z účastníku při nebezpečném 

chování, a to bez náhrady vstupného. 



 

Provozní řád veřejného bruslení  

a IN-LINE plochy pro návštěvníky 

Zimního stadionu Orlová 

 

 

R-04-2019 

Vydal: Ing. Adéla Gregorová, interní auditor-manažer kvality Strana: 5 / 6 

 

2. IN-LINE plocha 

2.1 Základní pravidla: 

1. Pro jízdu na in-line ploše doporučujeme použití ochranných pomůcek (helma, chrániče 

kolen, loktů a zápěstí). Obzvlášť to platí pro děti do 15-ti let. 

2. Vstup na plochu je povolen pouze v in-line bruslích bez patní brzdy, popřípadě ve vhodné 

sportovní obuvi určené pro sálové použití (světlá nebarvící podrážka). Hokejky je 

povoleno používat pouze bez obalu spodní části. V případě používání plochy na in-line 

bruslích je ZAKÁZÁNO vstupovat na plochu bez in-line bruslí. 

3. Návštěvníci in-line plochy v době bruslení veřejnosti jsou povinni dbát pokynů pořadatelů 

a řídit se jimi. 

4. Návštěvníci a uživatelé jsou povinni udržovat pořádek na in-line ploše, odpadky vhazovat 

do odpadkových košů. 

5. Po ukončení hrací doby předat in-line plochu v nepoškozeném stavu vrátnému na ZS. 

6. Je přísně zakázáno: 

➢ Vstupovat na in-line plochu opilý nebo pod vlivem jiných omamných látek. 

➢ Kouřit v celém areálu ZS. 

➢ Vstupovat na in-line plochu v tretrách, kopačkách, v botách s podpatky nebo 

v obuvi s tmavou otíratelnou podrážkou. 

➢ Vstupovat na in-line plochu ve znečištěné obuvi (škvára, bláto, písek). 

➢ Jezdit po in-line ploše na kole, koloběžce, skateboardu. 

➢ Vhazovat jakékoliv předměty na in-line plochu (odpadky odhazovat na místech 

k tomu určených) 

➢ Odhazovat použité žvýkačky na in-line plochu. 

➢ Vnášet skleněné lahve na in-line plochu (lze konzumovat nealkoholické nápoje 

v plastových uzavíratelných obalech). 

➢ Chovat se při in-line bruslení proti zásadám slušného a bezpečného chování – strkat 

nebo srážet druhé návštěvníky, bránit v jízdě ostatním osobám. 

➢ Jakkoliv mechanicky, chemicky či biologicky poškozovat a znečišťovat in-line 

plochu 

7. Poranění a úrazy se hlásí pořadateli, který zajistí ošetření nebo přivolání lékařské pomoci  

(Záchranná služba první pomoci: tel. č. 155); rovněž je možné o pomoc požádat ostatní 

návštěvníky, kteří přivolají pořadatele a pomohou při poskytování první pomoci. 

Lékárnička se nachází u dozoru konajícího pořadatele. Úrazy se zapisují do Knihy úrazů, 

zápis provádí službu konající pořadatel).  

8. Provozovatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za škody a úrazy způsobené 

bezohledností, nedodržováním provozního řádu areálu, neopatrností či nekázní 

uživatelů sportovní plochy. 
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3. Závěrečná ustanovení 

Dodržováním tohoto Provozního řádu je pověřena pořadatelská služba. 

Dodržování tohoto Provozního řádu a slušného chování je v zájmu všech návštěvníků a 

uživatelů sportovní plochy ZS. 

 

 


