
 
Sportovní areály města Kladna s.r.o. 
Sportovců 818, Rozdělov 
272 04 KLADNO 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

ČEZ zimní stadion, Kladno 

Článek 1 

 Účel a rozsah platnosti 

Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného provozu Městského zimního stadionu v Kladně a musí být 

všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován. 

Článek 2 

Základní informace o městském zimním stadionu 

Provozovatelem Městského zimního stadionu v Kladně je společnost Sportovní areály města Kladna 

s.r.o., Sportovců 818, 272 01 Kladno. 

Městský zimní stadion v Kladně je provozován nepřetržitě po celý rok.  

Článek 3 

Provozní doba městského zimního stadionu 

Zimní stadion má 24hodinový provoz.  

Hodiny veřejného bruslení na 2. ledové ploše (září – duben) jsou: 

• sobota: 18,00 hod. - 20,00 hod. 

• neděle: 16,00 hod. - 18,00 hod. 

Článek 4 

Vstup do areálu městského zimního stadionu 

Vstupem do prostor Městského zimního stadionu se každá osoba podrobuje ustanovením tohoto 

návštěvního řádu a provozních řádů jednotlivých zařízení v prostorách zimního stadionu, je povinna 

tato ustanovení dodržovat a dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele. 

Článek 5 

Základní pravidla pro návštěvníky městského zimního stadionu 

Všechny osoby pohybující se v prostorách Městského zimního stadionu se musí ve svém vlastním zájmu 

chovat opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za 

škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním tohoto návštěvního řádu a provozních řádů 

jednotlivých zařízení v prostorách zimního stadionu. 

Každá osoba pohybující se v prostorách Městského zimního stadionu je osobně odpovědná za jakékoli 

svévolné poškození a znečištění. Případnou škodu je povinna uhradit. 

Za věci odložené v prostorách Městského zimního stadionu nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 



 
Úraz či jinou mimořádnou událost je každý povinen ihned oznámit odpovědným pracovníkům 

provozovatele. Pro základní ošetření je k dispozici lékárnička na vrátnici Městského zimního stadionu 

a v případě nutnosti přivolá pracovník vrátnice lékařskou pomoc. Úraz bude vždy zapsán do Knihy 

úrazů. 

Osoby mladší 12ti let se mohou pohybovat v prostorách Městského zimního stadionu pouze v 

doprovodu zákonného zástupce staršího 18ti let nebo odborného dozoru (trenér, vedoucí oddílu, 

instruktor, učitel). 

Každý návštěvník Městského zimního stadionu musí respektovat pokyny odpovědných pracovníků 

provozovatele. 

Článek 6 

Pravidla pro návštěvníky extraligových utkání 

Návštěvník extraligového hokejového utkání je povinen na požádání pořadatele předložit platnou 

vstupenku. 

Zakoupená vstupenka opravňuje návštěvníka extraligového hokejového utkání ke sledování zápasu ze 

sektoru, který je na vstupence vyznačen. 

Při vstupu do prostorů Městského zimního stadionu během extraligového hokejového utkání se 

provádí bezpečnostní prohlídky návštěvníků. Pokud návštěvník tuto prohlídku odmítne, nebude mu 

umožněn vstup do prostorů zimního stadionu. 

Účast ve rvačce, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání identity a vhazování jakýchkoli 

předmětů na ledovou plochu se trestá okamžitým vyvedením návštěvníka z prostorů Městského 

zimního stadionu bez nároku na vrácení vstupného. 

V prostorách Městského zimního stadionu je zakázán prodej nápojů ve skleněných a plechových 

obalech, takové nápoje je rovněž zakázáno vnášet do prostorů zimního stadionu zvenčí. 

Do prostorů Městského zimního stadionu je zakázáno vnášet jakoukoliv pyrotechniku, zbraně nebo 

vlajky na tyčích. Osoba podezřelá z toho, že u sebe má zbraň nebo jiné předměty ohrožují bezpečnost 

diváků je povinna strpět osobní prohlídku, jinak nebude do zimního stadionu vpuštěna. 

Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm a s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků 

v prostorách Městského zimního stadionu. 

Vyloučeny z dalšího pobytu v prostorách Městského zimním stadionu budou osoby, které prokazatelně 

ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěvníků.  

Vyloučeny z prostor Městského zimního stadionu budou osoby, které neoprávněně manipulují 

s majetkem a zařízením zimního stadionu, nebo je jinak poškozují. 

Vyloučeny z prostor Městského zimního stadionu budou osoby, které házejí předměty na ledovou 

plochu nebo do hlediště.  

Článek 7 

Pravidla pro návštěvníky veřejného bruslení 

Doba bruslení pro veřejnost je předem vymezena provozním plánem. Po skončení veřejného bruslení 

musí bruslící ihned opustit ledovou plochu a následně i prostory Městského zimního stadionu. 



 
Při bruslení veřejnosti je nutno jezdit ukázněně, podle ohlášeného směru s přiměřenou rychlostí a 

neohrožovat ostatní bruslící.  

Je zakázáno jezdit v protisměru, házet sníh a provozovat hry, které ohrožují bruslící veřejnost. 

Článek 8 

Pohyb vozidel v areálu městského zimního stadionu 

V areálu Městského zimního stadionu se mohou během extraligových hokejových utkání pohybovat 

pouze vozidla s povolením k vjezdu do areálu. Odpovědní pracovníci provozovatele mohou kontrolovat 

povolení k vjezdu jednotlivých vozidel. 

Parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech. 

V areálu Městského zimního stadionu platí veškerá platná pravidla silničního provozu.  

Článek 9 

Zakázané činnosti v prostorách městského zimního stadionu 

Všem osobám je zakázáno: 

• kouřit ve všech prostorách Městského zimního stadionu. 

• vstupovat do prostorů Městského zimního stadionu pod vlivem alkoholu, drog a jiných 

psychotropních látek. 

• vnášet do prostorů Městského zimního stadionu jakýkoli alkohol a nebezpečné předměty (láhve, 

dělobuchy, tyče, zbraně, apod.). 

• srážet a strkat druhé osoby. 

• bránit v pohybu ostatním osobám. 

• znečišťovat prostory Městského zimního stadionu. 

• vodění psů nebo jiných zvířat do prostorů Městského zimního stadionu. 

• v době bruslení vstupovat na ledovou plochu bez bruslí. 

Článek 10 

Zákaz vstupu do technického zázemí městského zimního stadionu  

Vstup do technického zázemí Městského zimního stadionu (strojovna, kotelna, sklady, apod.) je všem 

nepovolaným osobám zakázán. 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

Návštěvní řád je závazný pro všechny osoby pohybující se v areálu Městského zimního stadionu. 

Porušení tohoto návštěvního řádu může být posuzováno jako přestupek. 

Z areálu Městského zimního stadionu bude vykázána každá osoba, která přes napomenutí nebude 

dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků 

provozovatele nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba areál Městského 

zimního stadionu v Kladně, v takovém případě může odpovědný pracovník provozovatele požádat o 

zakročení člena Městské policie Kladno nebo Policie ČR. 



 
Tento Provozní řád byl schválen vedením společnosti SAMK a je účinný od 8. 2. 2011. 

 

 

Jiří Chvojka 

jednatel společnosti   

Sportovní areály města Kladna s.r.o. 

 


