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DOPLŇUJÍCÍ PROVOZNÍ ŘÁD
VYMEZUJÍCÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU VUT, ULICE
TECHNICKÁ 14, PRO AKTIVITY BRNĚNSKÝCH ATLETICKÝCH ODDÍLŮ,
BRNĚNSKÝCH ŠKOL A HANDICAPOVANÝCH SPORTOVCŮ
1.

V rámci projektu „Centrum brněnské atletiky“ vytváří a zajišťuje Vysoké učení technické v Brně
(VUT) zastoupené Centrem sportovních aktivit VUT (CESA) ve spolupráci s Odborem školství,
tělovýchovy a mládeže (OŠMT) Magistrátu města Brna podmínky pro tréninkovou a závodní
činnost brněnských atletických oddílů, brněnských škol a handicapovaných sportovců.

2.

Tréninková činnost
• k dispozici v SA PPV jsou: atletický stadion – atletická 8 dráha, trávníková odhodová plocha,
sektory, atletické nářadí a náčiní a víceúčelový stadion s atletickou 4 dráhou, trávníkem třetí
generace a asfaltový chodník;
• členové brněnských atletických oddílů a handicapovaní sportovci mají celoroční tréninkovou
činnost ve sportovním areálu VUT hrazenou z dotace v rámci projektu „Centrum brněnské
atletiky“ z programu Podpora sportu – Provoz a činnost sportovní organizace;
• SA PPV k tréninkové činnosti za výše uvedených podmínek mohou využívat výhradně brněnské
atletické oddíly a handicapovaní sportovci, kteří písemně do 30.3. kalendářního roku
písemně předloží na CESA (technicko – provozní odbor, Technická 14, paní Kovácsová,
kovacsova@cesa.vutbr.cz, 739 329 844)
o seznam členů trénujících v SA PPV,
o požadavky na tréninkové časy a disciplíny s počtem sportovců,
o kontakty na osoby pověřené tréninkem.
• Sportovní gymnázium LD a sportovní třídy na ZŠ zasílají svoje tréninkové požadavky vždy na
začátku pololetí ještě před zahájením tréninkové činnosti.
• provozní záležitosti atletického a víceúčelového stadionu zajišťuje výhradně CESA VUT
(koordinace tréninkových prostor, např. uzavření areálu, uzavření sektoru, přidělení
běžeckých drah, stanovení časů pro hody, aj.).
• organizaci činností brněnských atletických oddílů a handicapovaných sportovců v SA PPV
vymezují:
o Provozní řád sportovišť VUT,
o Příloha č. 5 Doplňující provozní řád ATLETICKÝ STADION – VÍCEÚČELOVÝ STADION –
TENISOVÉ KURTY – ASFALTOVÉ PLOCHY
o Příloha č. 8 Doplňující provozní řád vymezující podmínky užívání sportovního areálu
VUT, ulice Technická 14, pro aktivity brněnských atletických oddílů a
handicapovaných sportovců;
• za chování sportovců jsou zodpovědní trenéři nebo osoby pověřené tréninkem a všichni
respektují Provozní řád sportovišť VUT a Doplňující provozní řád ATLETICKÝ STADION –
VÍCEÚČELOVÝ STADION – TENISOVÉ KURTY – ASFALTOVÉ PLOCHY (Příloha č. 5) a Doplňující
provozní řád SPORTOVNÍ HALA – ŠATNOVÝ OBJEKT – TĚLOCVIČNA F1 – TĚLOCVIČNA
PURKYŇOVA (Příloha č. 6);
• v době tréninků mohou sportovci využívat šatny ve sportovní hale (říjen–duben) a v šatnovém
objektu (květen – září) a sociální zařízení v tribunách;
• vstup do sportovního areálu v době tréninků je pouze přes recepci z ulice Technická 14, a to na
základě předložení platného průkazu s fotografií; průkazy vydává správa SA PPV;
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• trenéři jsou povinni ohlásit svoji přítomnost na tréninku v SA PPV na recepci areálu – zde jsou
jim poskytnuty informace o případných omezeních provozu apod.; na recepci si rovněž hlásí
požadavky na konkrétní sportovní materiál nebo otevření sektoru; trénink tyčkařů je třeba
dopředu konzultovat s panem Kovácsem (kovacs@cesa.vutbr.cz, 739 329 846);
• pro parkování aut slouží výhradně parkovací dům, pro handicapované je bezbariérový přístup
do areálu a jsou označena speciální parkovací místa;
• provozní doba celého sportovního areálu:
o Po – ČT 7.00 – 21.00, PÁ 7.00 – 20.00, So a Ne 9.00 – 20.00;
Pokud není možná tréninková činnost v zimním období z důvodů klimatických (sníh, mráz aj.)
jsou o skutečnosti informováni sportovci prostřednictvím zaměstnanců TPO CESA, vyhláškou na
vstupních dveřích areálu a telefonem zodpovědnému trenérovi.
Pokud v době konání závodů a velkých sportovních akcí ve sportovním areálu není možná
tréninková činnost budou na tuto skutečnost sportovci upozorněni vyhláškou v areálu a na
www.cesa.vutbr.cz (viz Kalendář akcí v areálu SA PPV).
Obdobně je vyhláškou upravený provozní režim v době státních svátků a prázdnin.

3.

Závodní činnost
• probíhá dle stanovené termínové listiny (uzávěrka 30.3. příslušného kalendářního roku) a na
základě včas provedených objednávek s uvedením těchto informací: typ závodu, počet
závodníků, předpokládaný počet diváků, požadavek na prostory – závodní i technické
zázemí, materiál a další služby včetně účasti obchodních a reklamních partnerů, informací o
doplňkovém programu, aj.;
• na každou akci bude uzavřena smlouva vymezující všechny podmínky jejího konání včetně
předběžné cenové kalkulace; po ukončení akce bude vystavena faktura podle skutečně
odebraných služeb, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak; objednané služby nelze
postupovat třetím osobám;
• areál bude před akcí pořadatelům protokolárně předán (podklad pro případný záznam škod a
závad);
• pro pořádání závodů brněnskými školami, atletickými oddíly a handicapovanými sportovci je
stanovena tato hodinová sazba za využití SA PPV (stadion se všemi sektory a technickým
zázemím – rozhlas, rozvody pro časomíru, parkovací plochy, dále běžný úklid areálu a
sociálního zařízení, odvoz běžného odpadu, šatny jako převlékárny sportovců, šatna pro
rozhodčí, volné travnaté plochy).
Kalkulace se liší podle počtu účastníků: do 500; při počtu 501 – 1 000 sportovců + 20 % z ceny;
při počtu sportovců 1 001 – 1 500 + 40 % z ceny:
•

•

•

atletický stadion – dolní (celý stadion s 8 dráhou a všemi sektory) ve výši:
o 600,- Kč + DPH
pro brněnské školy
o 1 200,- Kč + DPH pro závody mládeže (kraj, republika, Evropa),
o 1 600,- Kč + DPH pro závody dospělých,
víceúčelový stadion – horní (celý stadion s atletickou 4dráhou) ve výši:
o 400,- Kč + DPH
pro brněnské školy
o 500,- Kč + DPH
pro závody mládeže (kraj, republika, Evropa),
o 700,- Kč + DPH
pro závody dospělých,
celého areálu ve výši:
o 1 100,- Kč + DPH pro brněnské školy
o 1 800,- Kč + DPH pro závody mládeže (kraj, republika, Evropa),
o 2 400,- Kč + DPH pro závody dospělých;
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nad rámec této ceny je využití dalších částí sportovního areálu VUT dle platného ceníku
(umělé osvětlení, tělocvična F1, velká asfaltová plocha, konferenční místnost, V.I.P.
místnost, dopingová místnost, aj.), plocha pro stánky s občerstvením a prodejem
sportovního zboží a další požadované služby (technická četa, pořadatelská služba,
kustod/správce, pomocný personál, další úklid – při počtu účastníků nad 500 aj.);
Všichni pořadatelé závodů jsou povinni respektovat Provozní řády sportovišť VUT, řídit se
jimi a poučit svoje pořadatelské i technické čety, ochranku, rozhodčí, trenéry i sportovce.

V Brně dne 1.9.2018

RNDr. Hana Lepková
ředitelka CESA

Marián Kovács
vedoucí TPO CESA
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