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PROVOZNÍ ŘÁD TRÉNINKOVÉHO CENTRA AC SPARTA PRAHA 

 

§ 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento provozní řád (dále jen „provozní řád“) je vydán spolkem Sdružení fotbalového klubu AC 

SPARTA PRAHA, zapsaný spolek, IČ: 708 27 095, se sídlem Milady Horákové 1066/98, Bubeneč, 

170 00 Praha a společností AC Sparta Praha fotbal, a.s., IČ: 46356801 se sídlem Praha 7, Tř. 

Milady Horákové 1066/98, PSČ 17000 (dále také jako „provozovatel“) a určuje závazná 

pravidla chování všech návštěvníků (tj. každá osoba, která vstoupí do prostor tréninkového 

centra) Tréninkového centra, se sídlem na adrese Vaníčkova 2464, Praha 6 – Strahov (pro účely 

provozního řádu jen „tréninkové centrum“), kteří do areálu tréninkového centra vstupují 

a využívají jeho zařízení. 

2. Účelem provozního řádu je zejména určit podmínky bezpečného provozu tréninkového centra 

a zajistit ochranu a bezpečnost zdraví a majetku a ochranu pořádku v tréninkovém centru 

a rovněž zabezpečit, pokud možno ideální podmínky průběhu všech akcí, které se budou 

v tréninkovém centru konat. Každý návštěvník tréninkového centra svým vstupem do 

tréninkového centra vyjadřuje, že se zcela a řádně seznámil s provozním řádem, zavazuje se jej 

respektovat a dodržovat, zavazuje se dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele 

a považuje jej pro sebe za zcela závazný a výslovně pak souhlasí s povinností uhradit případné 

smluvní pokuty ve smyslu ustanovení § 3, odst. 4. provozního řádu.  

3. Základní provozní doba tréninkového centra je každý den od 7:00 do 19:00. 

 

§ 2 CHOVÁNÍ V TRÉNINKOVÉM CENTRU 

1. Každý návštěvník tréninkového centra je povinen chovat se tak, aby nedocházelo 

k poškozování tréninkového centra, jeho vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, 

a dále je povinen zachovávat čistotu a pořádek v tréninkovém centru. Každý návštěvník 

tréninkového centra je dále povinen svým chováním neomezovat či neobtěžovat jiné osoby.  

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny odpovědných pracovníků provozovatele, 

jakož i respektovat tento provozní řád. 

3. Návštěvníci tréninkového centra jsou povinni při svém pobytu v prostorách tréninkového 

centra respektovat obecně závazné předpisy, pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. 

především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, 

rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování 

tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru 

tréninkového centra bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden. 

4. Každá osoba pohybující se v prostorách tréninkového centra je osobně odpovědná za jakékoliv 

svévolné poškození a zničení. Případnou škodu je povinna uhradit. 

5. Provozovatel areálu neodpovídá za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami 
vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního řádu. 

6. Jakékoliv úrazy a škody jsou návštěvníci povinni neprodleně písemně nahlásit provozovateli. 
 

§ 3 ZAKÁZANÉ CHOVÁNÍ V PROSTORÁCH TRÉNINKOVÉHO CENTRA 

1. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do prostoru tréninkového centra a v prostoru tréninkového 

centra u sebe uchovávat následující předměty nebo jiné věci obdobné povahy a účelu: 

a. rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický 

materiál, zejména samolepky, 

b. zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, 

úderové či bodací zbraně, 
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c. spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ohrožující zdraví, 

d. ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně 

odpalovacích zařízení, 

e. alkoholické nápoje, drogy jakéhokoliv druhu, toxické a omamné látky, 

f. zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů, a to v případě výslovně 

uděleného souhlasu provozovatele). 

2. Návštěvníkům je zakázáno:  

a. vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým 

mravům odporující slogany, zobrazení či chování, jakož i chování propagující násilí či 

náboženskou nesnášenlivost, 

b. lézt, přelézat či jinak překonávat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a 

zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací 

zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoliv druhu, lézt na střechy, či 

vstupovat do míst, která jsou provozovatelem označená jako nebezpečná, 

c. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny, 

d. zapalovat nebo odstřelovat pyrotechnické výrobky (tj. zejména ohňostroje, světlice, 

dýmovnice, dělbuchy aj.), zakládat oheň, 

e. ničit zařízení a vybavení tréninkového centra, 

f. popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty v tréninkovém 

centru, 

g. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat tréninkové centrum jiným 

způsobem, zejména odhazováním věcí, 

h. kouření, včetně elektronických cigaret v prostorách tréninkového centra (s výjimkou 

ploch vyhrazených provozovatelem), 

i. fyzicky nebo slovně napadat ostatní návštěvníky tréninkového centra, případně 

odpovědné pracovníky provozovatele či příslušníky pořadatelské či bezpečnostní 

služby, 

j. zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby 

v celém prostoru tréninkového centra a při vstupu do tréninkového centra, 

k. porušovat uložený zákaz vstupu do tréninkového centra (ať už na základě soudního, 

správního rozhodnutí či opatření provozovatele nebo pronajímatele tréninkového 

centra). 

3. Každý, kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz či omezení, plynoucí z § 3, odst. 1 a/nebo 2. 

provozního řádu, je povinen za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit 

provozovateli smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 3, odst. 4. provozního řádu; smluvní 

pokuta je splatná na základě výzvy provozovatele, a to do 5 dnů od doručení výzvy k jejímu 

zaplacení. Smluvní pokuta je přiměřená okolnostem a významu zajištěných povinností. 

Provozovatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat po každém, kdo poruší výše 

uvedené zákazy a omezení, také náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání 

nebo omezení způsobena, a to v celém jejím rozsahu (ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, se nepoužije). Kromě toho je provozoval rovněž oprávněn každému, kdo 

poruší ustanovení provozního řádu nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu 

určitou vstup do tréninkového centra a/nebo na všechna domácí utkání A-týmu AC Sparta 

Praha.  

4. Každý, kdo poruší zákaz či omezení plynoucí z § 3, odst. 1. a/nebo 2. provozního řádu, je 

povinen za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit provozovateli smluvní 

pokutu ve výši 25.000,- Kč. 
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5. Všichni návštěvníci a uživatelé tréninkové centra jsou dále povinni dodržovat a respektovat 

následující pravidla: 

a. při vjezdu a parkování v prostorách tréninkového centra respektovat pokyny 

odpovědného pracovníka provozovatele, 

b. vstup na jakoukoliv hrací plochu je možný pouze v doprovodu trenéra provozovatele, 

či na základě písemného povolení odpovědného pracovníka provozovatele, 

c. klíče od hráčských šaten budou vydány pouze příslušným osobám provozovatele – 

členům realizačních týmů (trenérům, asistentům trenérů, vedoucím mužstev, 

masérům a kustodům), případně jiným osobám na základě pokynu odpovědného 

pracovníka provozovatele. Příslušná osoba, jíž budou klíče od hráčských šaten vydány, 

za ně následně nese plnou odpovědnost, 

d. do vnitřních prostor tréninkového centra je zakázáno vstupovat v kopačkách (typy: 

lisovky, kolíkové, turfy, sálové (dále jen „kopačky“)), 

e. mytí kopaček je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách, které jsou umístěny před 

hlavní budovou tréninkového centra, v ostatních prostorech je mytí kopaček zakázáno, 

f. udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách tréninkového centra, zejména pak 

v hráčských šatnách, na chodbách v prostorách vnitřních budov tréninkového centra a 

na hracích plochách.  

g. při využívání vybavení tréninkového centra je každý povinen seznámit se s konkrétními 

pokyny ohledně provozu zařízení a jeho obsluhy a bezvýhradně se jimi řídit.  

 

§ 4 ZMĚNA PROVOZNÍHO ŘÁDU A ÚČINNOST 

1. Provozovatel má právo v případě vzniku rozumné potřeby změny (zejména v návaznosti na 

vývoj právního prostředí, při změně přístupu příslušného dohledového orgánu, v zájmu 

zlepšení kvality poskytovaných služeb atd.) provést přiměřenou změnu provozního řádu. 

Provozovatel v takovém případě uveřejní nové znění provozního řádu na internetových 

stránkách, a to vždy v dostatečném předstihu před jeho účinností. Pokud by se stalo některé 

ustanovení provozního řádu neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. 

2. Provozní řád je platný a účinný od 20. 12. 2022. 


