
Viktoria fotbalový stadion – Návštěvní řád 
Povinnosti návštěvníků a uživatelů stadionu 
Společnost Tělovýchovná zařízení města Tábora, s.r.o., jakožto provozovatel sportoviště, určuje 
pravidla pro pohyb a organizaci využití sportoviště. V tomto ohledu plynou pro návštěvníky 
následující povinnosti v rámci využití sportoviště: 

1) Před zahájením činnosti v prostorách stadionu jsou všichni povinni seznámit se 
s Návštěvním řádem sportoviště a dodržovat jej  

2) Prostory lze využívat pouze po dohodě se správcem areálu nebo provozovatelem 
3) K vybavení fotbalového areálu jsou všichni povinni chovat se ohleduplně, neničit 

vybavení a zařízení hřiště 
4) Vstup na stadion je povolen pouze vstupní branou. Je zakázáno přelézat nebo podlézat 

ploty či jinak neoprávněně vstupovat do prostor sportoviště 
5) Vzhledem k tomu, že pohyb na hřišti je na základě smlouvy či povolení o „Využívání 

sportoviště organizovanými skupinami“, nenese provozovatel odpovědnost za úrazy a 
poranění vzniklé sportovní činností, nevhodným chováním či nekázní uživatelů. 

6) Organizovaná skupina má vždy zletilého zástupce, o kterém je správce informován a 
řeší s ním vzniklé situace a problémy  

7) Návštěvníci a uživatelé sportoviště jsou povinni dodržovat obecně závazné 
právní předpisy, zejména pokud se týkají ochrany života, zdraví, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí. 

8) Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu odložených věcí. Uživatel má možnost si 
objednat uzamykatelnou šatnu. 

9) Plochu hřiště lze využívat pouze ke sportovní a rekreační činnosti 
10) V případě výzvy správcem je uživatel povinen uposlechnout jeho pokynů, případně 

ukončit činnost 
11) V případě nepříznivého počasí, které by mohlo zátěží hřiště vést k jeho poškození, má 

správce právo hřiště dočasně uzavřít a uživatel musí tento zákaz respektovat. 
12) V případě poškození zařízení či vybavení hřiště a jeho zázemí bude škoda účtována 

uživateli 
13) Do budovy fotbalových šaten je povolen vstup pouze hráčům a osobám realizačního 

týmu 
 
V areálu je zakázáno: 
- kouřit a užívat jiné návykové látky  
- vstupovat se psy a jinými domácími zvířaty 
- vjíždět na plochu na kolech, motocyklech či automobily 
- manipulovat s otevřeným ohněm 
- užívat hřiště k jiným účelům než stanoveným provozním řádem 
- vstupovat na hřiště při zavlažování a během chemického ošetření trávníku 
- pohazovat odpadky mimo odpadkové koše 
- přemísťovat mobilní branky bez přítomnosti osoby starší 18-ti let a po ukončení hry jejich 

ponechávání mimo místa k tomu určená 
- čistit si sportovní obuv ve vnitřních prostorách (šatny, sprchy, chodby atd.) 
- vstupovat na hřiště v době sečení nebo jiné údržby 
- ponechávat nářadí, náčiní, lahve od pití a oblečení na hrací ploše  
- do budovy je zakázáno vnášet jízdní kola, pro ně je určeno místo před objektem v kolostavu 



     
 
Odpovědnosti provozovatele 

1) Provozovatel odpovídá za kvalitní, bezpečné a provozuschopné zařízení. V případě, že 
nejsou tyto podmínky splněny, provozovatel nesmí povolit uživatelům vstup na 
sportoviště. 

 
Závěrečná ustanovení 

1) Pobyt a sportovní aktivity provozuje uživatel na sportovištích TZMT s.r.o. na vlastní 
nebezpečí. 

2) Využití sportovních a ostatních prostor ve správě TZMT s.r.o. se řídí dle aktuálních 
všeobecných obchodních podmínek. 

 
Důležitá telefonní čísla: 
Hasiči                    150 
Záchranná služba   155 
Policie ČR              158 
Městská policie:           156 
 
 


