Příloha č. 6

DOPLŇUJÍCÍ PROVOZNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍ HALA – ŠATNOVÝ OBJEKT – TĚLOCVIČNA F1 –
TĚLOCVIČNY PURKYŇOVA
1.

Doplňující provozní řád vnitřních sportovních ploch sportovní hala – šatnový objekt – tělocvična
F1 – tělocvičny Purkyňova stanovuje pravidla pro vnitřní sportovní plochy. Obsahuje souhrn
pokynů, které upravují organizaci a provoz objektu, dodržování bezpečnosti a pořádku.
Doplňující provozní řád doplňuje nařízení Provozního řádu sportovišť VUT a je závazný pro
všechny osoby dislokované ve vnitřních prostorách objektu a pro všechny osoby, které se v
tomto prostoru pohybují.

2.

Sportovní hala (SA PPV SH) Technická 14 zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•

3.

Šatnový objekt (SA PPV ŠO) Technická 14 zahrnuje:
•
•
•
•
•
•

4.

2 hřiště na florbal včetně branek a mantinelů s povrchem GRABOFLEX
2 hřiště na futsal včetně branek
2 hřiště na korfbal
2 kurty na tenis, volejbal, nohejbal
2 hřiště na frisbee
šatny se sociálním zázemím (4x)
nářaďovnu a technické zázemí

šatny se sociálním zázemím (9x)
rekondiční centrum se sociálním zázemím
učebnu
bar (V.I.P.)
sklad a technické místnosti
kanceláře

Tělocvična F1 (SA PPV F1) Technická 14 zahrnuje:
• víceúčelovou plochu 18 x 18 metrů, je vhodná pro stolní tenis (8 stolů), kondiční přípravu,
fitness cvičení
• 2 hřiště na badminton s povrchem MONDO
• šatny se sociálním zázemím

5.

Tělocvičny PURKYŇOVA I. A II. (PUR) Purkyňova 93 zahrnují:
• 2 herní tělocvičny s palubovkou (basketbal - 2, volejbal - 2, badminton - 6, florbal – 1 včetně
mantinelů a branek)
• šatny (6x) a sociální zázemí a 2 šatny pro tělesně postižené
• nářaďovny, sklady, kanceláře a technické místnosti

6.

Pokyny pro užívání vnitřních sportovních ploch:
a) Studenti i nájemci vstupují do sportovních areálů určenými vchody a přes recepce a řídí se
pokyny zaměstnanců správy tělovýchovných zařízení TPO CESA, učitelů a trenérů.
b) Vstup studentů na jednotlivá sportoviště v době výuky je možný jen za přítomnosti vyučujícího.
c) Uživatelé sportovního povrchu – sportovci musí používat vhodnou sportovní obuv (sálová obuv
bez otěru). Na vnitřní sportovní povrch je zakázáno vstupovat ve znečištěné obuvi (bláto,
škvára, tráva, kamínky a jiné nečistoty) nebo v obuvi s podpatky. Sportovci, učitelé i trenéři se
vždy přezouvají v prostoru šaten a do sportovních sálů již vstupují v čisté sportovní obuvi. Pro
uložení bot slouží zejména botníky nebo zamykatelné skříňky. Vstup na sportovní plochy a
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pohyb po nich pro diváky a doprovod je povolen pouze po přezutí do čisté obuvi nebo v
návlecích.
a) Na vnitřních sportovních površích MONDO, GRABOFLEX, na palubovce, na parketách a na
tatami se zakazuje ukládání a manipulace s ostrými předměty (židle, stoly, aparatury, step
lavičky, aj.).
b) Na sportovní ploše je zakázána konzumace jídel, žvýkacích gum a tabáku, slazených nápojů. Pro
pitný režim je povolena čistá voda.
c) V případě znečištění se povrch nesmí čistit ostrými předměty ani žádnými chemickými čisticími
prostředky, ale pouze vodou.
d) Vjezd na povrchy sportovních sálů je povolen pouze technice k tomu určené (úklidový stroj,
vozíky na sloupky a materiál).
7. Pokyny pro využívání sportovní haly (SA PPV SH)
a) V prostorách za recepcí SA PPV SH (od čistící zóny do šaten a na sportovní plochu) se lze
pohybovat vždy až po přezutí do čisté a vhodné sportovní obuvi nebo v návlecích.
b) K uložení venkovní obuvi slouží volně přístupné botníky nebo skříňky na klíč/číselné kódy.
c) Manipulace se stojany, mantinely a brankami vždy pod dohledem učitele/trenéra a podle
pokynů zaměstnanců TPO CESA.
d) Manipulaci s časomírou a ozvučením může provádět pouze proškolená a poučená osoba.
e) V hale je celoročně k dispozici 1 WC pro handicapované sportovce.
8.

Pokyny pro využívání šatnového objektu (SA PPV ŠO):
a) Provoz SA PPV ŠO vždy zajišťuje recepce SA PPV.
b) Šatny ve 2NP slouží zpravidla pro výuku i nájemce využívající atletický a víceúčelový stadion. Ve
zvláštních případech jsou tyto šatny využívány i v rámci provozu sportovní haly. Do šaten
v budově vstupujte od čistící zóny po přezutí, rovněž po budově se pohybujte v čisté obuvi.
c) Šatny jsou průchozí a jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami.
d) O změně režimu šaten informuje vždy recepce SA PPV.
e) Objekt rekondičního centra v 1NP slouží jako specializované pracoviště pro výuku i komerční
činnost (individuální i skupinová cvičení).
f) V budově je výtah pro handicapované (přístup na atletický stadion).

9.

Pokyny pro využívání tělocvičny F1 (SA PPV F1):
a) Přístup k tělocvičně vždy přes recepci SA PPV. Vstup do prostoru šaten z čistící zóny po přezutí
do sportovní obuvi.
b) Vstup do výukových hodin v F1 zajišťuje vyučující. V komerčních hodinách vstup do objektu
magnetickou kartou vydanou na recepci SA PPV na kauci.
c) Tělocvična s bezbariérovým přístupem slouží pro kondiční trénink, badminton, stolní tenis a
skupinová cvičení (relaxační cvičení, psychomotorika, strečink).
d) V tělocvičně platí zákaz hraní všech míčových her.
e) Celoročně jsou k dispozici z venku přístupná 2 WC pro handicapované sportovce.

2

Příloha č. 6

10. Pokyny pro využívání tělocvičen Purkyňova (PUR):
a) V prostorách za recepcí se lze pohybovat vždy až po přezutí do čisté sportovní obuvi nebo v
návlecích.
b) K uložení venkovní obuvi slouží volně přístupné botníky nebo skříňky na klíč/číselné kódy.
c) Manipulace s basketbalovými koši, stojany, mantinely a florbalovými brankami probíhá vždy
pod dohledem učitele/trenéra a podle pokynů zaměstnanců TPO CESA.
d) Využívání časomíry pouze v závodních aktivitách. Manipulaci s časomírou může provádět
proškolená a poučená osoba.
e) Zákaz hraní fotbalu, malé kopané, nohejbalu.
f) Využívání vlastních tréninkových pomůcek jen se souhlasem pověřených pracovníků TPO CESA.

V Brně dne 1. 5. 2017

RNDr. Hana Lepková
ředitelka CESA

Marián Kovács
vedoucí TPO CESA
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