
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍHO AREÁLU ANTHROPOS - TĚLOCVIČNY 
Vydaný společností STAREZ - SPORT, a.s., se sídlem Brno, Křídlovická 911/34, PSČ 603 00, IČO: 26932211, zapsané v OR 

u KS v Brně, spis. zn. 4174 (dále také jen „společnost“ nebo „provozovatel“)

 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1.  Sportovní areál Anthropos se nachází na ulici Pisárecká 268/7, 603 00 Brno, k.ú. Pisárky. Součástí areálu 

je budova s tělocvičnou, šatnou a zázemím, na jejíž užívání se vztahuje tento Návštěvní řád. Při vstupu 
do budovy s tělocvičnou (dále také jen „tělocvična“) je každá osoba, která hodlá využít služeb tělocvičny 
(dále také jen „návštěvník“ nebo „uživatel“), povinna seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto Ná-
vštěvního řádu a dbát pokynů pracovníků provozovatele. Za seznámení a dodržování ustanovení tohoto 
Návštěvního řádu osobami mladšími 12 let odpovídá jejich doprovod (viz. Článek III. odst. 4 Návštěvního 
řádu).  Pokud návštěvník s tímto Návštěvním řádem nesouhlasí, je povinen okamžitě opustit prostory 
tělocvičny. V opačném případě návštěvník vyjadřuje s Návštěvním řádem svůj bezpodmínečný souhlas. 
Tento Návštěvní řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků tělo-
cvičny a musí být bezpodmínečně dodržován. 

 II. VŠEOBECNÉ INFORMACE
 1.  Tento Návštěvní řád je vypracován zejména na základě § 7a zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

v platném znění, a dále v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění poz-
dějších předpisů, jakož i jeho prováděcími předpisy.

 2.  Tento Návštěvní řád se vztahuje na tělocvičnu a k ní přilehlé vnitřní prostory (dále společně jako „tělocvična“). 

 3.  Užívání tělocvičny je na vlastní nebezpečí! Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či úraz uživatele 
vzniklý v důsledku užívání tělocvičny uživateli, ani za řešení úrazů.

 III. VSTUP DO TĚLOCVIČNY 
 1.  Všem návštěvníkům je vstup do tělocvičny povolen pouze v době uvedené v provozovatelem potvrzené 

objednávce („rezervovaný čas“). Provozovatel může ve výjimečných případech zrušit návštěvníkem ob-
jednaný čas (nejedná se o havárii) za poskytnutí náhradního času. O tomto bude návštěvník informován 
minimálně 48 hodin předem.

 2.  Do tělocvičny je návštěvníkům vstup povolen po uzavření smlouvy či potvrzení objednávky. Platba se 
provádí bezhotovostně na základě faktury vystavené provozovatelem na konci každého měsíce. 

 3.  Doba pobytu v tělocvičně začíná a končí dobou uvedenou ve smlouvě / potvrzené objednávce. Tělocvična se 
pronajímá minimálně na jednu celou hodinu (60 minut), poté může být i po dalších 30 minutách (90 minut  
a více). Součástí je pronájem šatny a sociálního zařízení. Návštěvník je povinen po ukončení užívání tělocvičny 
uzamčít hlavní vchodové dveře budovy. 

 4.  Uživatelem tělocvičny mohou být jednotlivci nebo skupiny osob. Osobám mladším 12 let je užívání tělo-
cvičny povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem zákonného zástupce či jiné osoby starší 18 let 
bez omezené právní způsobilost (obvykle touto osobou je trenér družstva, příp. odpovědná osoba zastu-
pující subjekt, který si tělocvičnu pronajal). Tento doprovod odpovídá za jejich bezpečnost a nenechává je 
bez dozoru. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá objednatel rezervovaného času tělocvičny.

 5.  Návštěvníci užívají tělocvičnu v jimi objednaném čase.  Vstup do šatny tělocvičny je možný 15 minut 
před začátkem rezervovaného času. Po uplynutí rezervovaného času opustí uživatel prostory tělocvičny 
nejpozději do 30 minut.   

 6.  Převlékaní do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. Provozovatel neručí za odložené 
cennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony atd.). Tyto lze na vlastní riziko návštěvníka 
uložit do uzamykatelných skříněk, nacházejících se před vchodem do tělocvičny).

 7.  Ceny vstupného jsou stanoveny dle platného ceníku. Ceník pro návštěvníky je umístěn na webových 
stránkách provozovatele (https://anthropos.sportujemevbrne.cz/). 

 IV. REZERVACE TĚLOCVIČNY 
   Rezervaci tělocvičny je ideální provádět telefonicky na tel. +420 605 055 410 nebo mail  

vejrostova@starezsport.cz

 1. Rezervovat tělocvičnu lze v čase: pondělí až neděle od 7:00 do 21:00 hod.
  Po dohodě se správcem areálu je možné provozní dobu individuálně upravit.

 2.  Návštěvník je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou 
dobu dbá o bezpečnost svoji i svých spoluhráčů a o ochranu majetku. Dále je povinen respektovat 
upozornění provozovatele tělocvičny.

 3.  Nelze-li ze strany návštěvníka dodržet smluvený čas, je povinen ohlásit provozovateli zrušení rezervace 
nejpozději 24 hodin před rezervovaným termínem. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn nepřijí-
mat napříště od tohoto uživatele další rezervace. Nárok na zrušení rezervace – 10 % z uskutečňovaných 
pronájmů, možnost zrušit 24 hodin před rezervovaným termínem – bezplatně. V případě, že tak není 
učiněno, nebo zrušené rezervace převýší 10 %, bude vyfakturováno, jako by objednaný čas byl využitý. 

 V. PROVOZNÍ POKYNY 
 1.  Před zahájením činnosti a po jejím ukončení je každý uživatel povinen zkontrolovat stav podlahové kryti-

ny, oken, stav osvětlení a ostatního zařízení tělocvičny. Případné poškození nebo závada se hlásí telefonicky, 
případně e-mailem vedoucí střediska nebo se zapisuje do Knihy přání, stížností a závad, která je umístěna na 
stolku pod nástěnkou ve vstupním prostoru do tělocvičny.

 2.  Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést tělocvičnu do výchozího stavu a provést úklid jím použí-
vaného zařízení, samozřejmostí je i uvedení šaten do pořádku (úklid PET lahví do koše, vyklizení šaten 
do stavu před jejich zpřístupněním). Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit pro-
vozovateli a zapsat do Knihy návštěv (včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu 
způsobil). Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu 
způsobil. 

 3.  Při opakovaném porušení Návštěvního řádu je provozovatel oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívá-
ní osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují.

 VI. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
  Všichni uživatelé a návštěvníci tělocvičny jsou povinni:

   vstupovat do tělocvičny pouze v odpovídající sportovní obuvi se světlou podrážkou, či ve speciální 
sálové obuvi, která nezanechává na povrchu podlahy stopy. V tělocvičně je přísně zakázáno používat obuv, 
ve které uživatel běžně chodí mimo prostor tělocvičny (venkovní prostory, ostatní vnitřní prostory apod.);

   řídit se oznámeními a upozorněními, které jsou vyvěšeny v prostorách tělocvičny a zároveň dbát pokynů 
zaměstnanců provozovatele;

   dbát na osobní bezpečnost a bezpečnost ostatních uživatelů tělocvičny;

  dodržovat předem smluvený čas užívání tělocvičny (rezervovaný čas); 

  nejpozději 24 hodin před rezervovaným termínem ohlásit zrušení rezervace;

  užívat zařízení tělocvičny pouze k účelům, k jakým je určeno;

   vždy po skončení jednotlivého užívání (v rozsahu dle provozovatelem potvrzené objednávky) zapsat 
počet účastníků do Knihy návštěv (s uvedením data, hodiny a počtu osob), která je umístěna na stolku 
pod nástěnkou ve vstupním prostoru do tělocvičny;

   při odchodu z tělocvičny vypnout všechna elektrická zařízení a přístroje, včetně osvětlení, provést kont-
rolu, zda ve využívaných prostorách neuniká voda.

   Uživatel bere na vědomí, že maximální počet osob přítomných společně v tělocvičně byl stanoven  
 na 82 osob a zavazuje se nepřesáhnout při využívání tělocvičny tento počet.                                                                                                                     

  Všichni uživatelé jsou povinni se seznámit a dodržovat Všeobecné obchodní podmínky sportovišť 
  /areálů STAREZ – SPORT, a.s. tvořící nedílnou součást Objednávky užívání sportoviště.

 VII. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 
V tělocvičně je bez výjimky zakázáno:
  vstupovat do tělocvičny mimo sjednanou dobu;
  vstupovat do tělocvičny se zvířaty;
   vstupovat do tělocvičny v průběhu rezervovaného času jiným uživatelem (narušovat rezervovaný čas 

jiného uživatele);
   vstupovat do vnitřního prostoru v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek;
   kouřit v tělocvičně a přilehlých prostorách, včetně elektronických cigaret;
   vnášet do tělocvičny střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty 

ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat;
   přemísťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa;
   narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem;
   manipulovat s otevřeným ohněm;
   jakkoli zasahovat do instalace elektrického rozvodu a vodovodní sítě;
   odhazovat žvýkačky na podlahu tělocvičny a přilehlých prostor;
   vstupovat do tělocvičny ve znečištěné obuvi, v obuvi s podpatky nebo hřeby (tretry), na kolečkových 

bruslích, jezdit po podlaze tělocvičny s kočárkem, na kole, tříkolce, koloběžce, skateboardech a obdob-
ných zařízeních; v případě poničení podlahy tělocvičny bude oprava vyfakturována subjektu, který si 
tělocvičnu pronajal;

   vnášet a konzumovat v tělocvičně jídlo a pití (pití je povoleno pouze z uzavíratelných nerozbitných obalů);
   konzumovat alkoholické nápoje a jakékoli omamné látky;
  odhazovat v prostoru tělocvičny předměty, které mohou způsobit zranění;
   odhazovat jakékoliv odpadky (papíry, plastové láhve, žvýkačky atd.) mimo vyhrazené nádoby, vylepovat, 

popisovat či jinak znečišťovat nebo poškozovat majetek provozovatele;
   chovat se hlučně a vulgárně;
   poskytovat jakékoliv služby za úplatu bez souhlasu provozovatele;
   vstupovat s projevy respiračních a jiných nakažlivých nemocí.

 VIII. ODKLÁDÁNÍ VĚCÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ÚRAZY
 1.  Před opuštěním tělocvičny je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení na původní místo. Za ztrátu 

nebo poškození zapůjčených předmětů je každý návštěvník povinen uhradit provozovateli náhradu škody.
 2.  Za věci a předměty volně odložené jinam než na místo k tomu určené nebo místo, kam se takové věci 

obvykle ukládají, nenese provozovatel tělocvičny odpovědnost. 
 3.  Předměty nalezené v prostorách tělocvičny je nálezce povinen odevzdat provozovateli, který následně pro-

vede zápis do Knihy nálezů. Nalezené předměty jsou provozovatelem uschovány po dobu max. 3 měsíců, 
poté jsou předány na Ztráty a nálezy Magistrátu města Brna.

 4.  Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním pokynů uvedených v Ná-
vštěvním řádu nebo pokynů odpovědných zaměstnanců provozovatele nenese provozovatel odpovědnost. 

 5.  Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnostech je určeno viditelně označené místo, kde je  
k dispozici lékárnička pro případné základní ošetření zraněného. 

 6.  Za případné poškození, zničení, znečištění nebo ztrátu majetku provozovatele je návštěvník povinen 
uhradit provozovateli náhradu způsobené škody, stejně tak za případné poškození nebo znečištění pro-
stor nebo majetku provozovatele. 

 7.  Uživatel je zodpovědný za své žáky/svěřence/hráče, včetně odpovědnosti za vzniklou újmu provozovate-
li nebo třetím osobám konáním žáků/svěřenců/hráčů; za tímto účelem uživatel zabezpečí kvalifikovaný 
doprovod žáků svěřenců/hráčů (trenérský dozor, pedagogický dozor apod.)

 8.  Uživatel je plně zodpovědný za účastníky a návštěvníky tělocvičny, včetně odpovědnosti za jejich zdraví  
a životy, odpovědnosti za vzniklou újmu provozovateli nebo třetím osobám v souvislosti s užíváním tělocvičny.

 9.  V ostatním platí příslušná ustanovení platných právních předpisů, zejména ustanovení občanského  
zákoníku, týkající se náhrady škody.

 IX. STÍŽNOSTI | OZNÁMENÍ A PODNĚTY 
  | INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
 1.  Se stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou návštěvníci a uživatelé obracet přímo na vedení 

provozovatele, tj. na vedoucího střediska. 
 2.  Nedodržování či porušování tohoto Návštěvního řádu ze strany návštěvníka /uživatele je důvodem  

k možnosti provozovatele vyslovit zákaz vstupu uživateli. V uvedeném případě je provozovatel oprávněn 
neposkytovat dál uživateli objednané hodiny na využití tělocvičny, a to bez nároku na vrácení již uhraze-
ného poplatku za užívání tělocvičny.

 3.  Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv mezi společností STAREZ 
– SPORT, a.s. na straně jedné a fyzickou osobou – spotřebitelem na straně druhé je Česká obchodní 
inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, web: https://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt 
pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 3. 12. 2020

PROVOZOVATEL:
STAREZ – SPORT, a.s.,
se sídlem Křídlovická 911/34, Brno | 603 00
Odpovědná osoba: Lenka Vejrostová, vedoucí Sportovního areálu Anthropos

Schválil: Mgr. Martin Mikš, generální ředitel společnosti
Vlastník: Statutární město Brno

   vejrostova@starezsport.cz
   +420 605 055 410 
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