
P R O V O Z N Í,  N Á V Š T Ě V N Í   A     C V I Č E B N Í     

Ř Á D    T Ě L O C V I Č N É     J E D N O T Y 

   S O K O L    B R N O  -  H U S O V I C E 
 

1.  Provozní řád se týká tělocvičny a přilehlých místností budovy sokolovny, šaten, 

kanceláří, WC, chodeb, schodišť, hřišť a prostorů s tělovýchovou souvisejících. 
2.  Provozní řád určuje práva a povinnosti cvičenců, sportovců jejich cvičitelů a trenérů 

jakož i provozních zaměstnanců a činovníků jednoty. 

3.  Účelem provozního řádu je maximální využití možnosti ke cvičení a sportovní 
případně kulturní činnosti při dodržování zásad hospodárnosti a bezpečnosti  

provozu. 
4.  Za provoz po technické stránce odpovídá  provozní . 
5.  Výbor sestavuje podle požadavků vedoucích složek cvičební rozvrh hodin. 

6.  Provoz ve cvičebních prostorách začíná: 
  - pracovní dny:  Dukelská 9  7:00  - 21.00 

 - soboty a neděle:  dle rozpisu utkání a tréninků  
7.  Za dodržování rozvrhu, pořádku a bezpečnosti odpovídají jednotliví vedoucí cvičení. 

8.  Za dodržování případných vládních omezení odpovídá vedoucí cvičení. 
9.  Vstup do šaten je povolen 15 minut před zahájením cvičení, v šatnách se každý 

účastník cvičebního procesu ustrojí do cvičebního úboru. 

10.  Osoby, které se neoprávněně zdržují v šatnách, tělocvičnách a nejsou členy jednoty 
ani nedoprovázejí děti předškolního věku, mohou být při neprokázání se totožnosti 
vykázáni. 

11. Klíč od sokolovny, šatny či jiného prostoru zajišťuje vedoucí cvičení, současně 
přejímá odpovědnost za celkovou činnost v prostoru. 

12. Vedoucí cvičení si postupně předávají klíče, čímž přejímají odpovědnost za průběh 
celého cvičení včetně dodržování rozvrhu. 

13. Po ukončení cvičení zajišťuje poslední vedoucí cvičitel uzamčení prostoru, uložení 

klíčů na stanovené místo. 
14. Cvičenci nesmí nechávat v šatnách cenné předměty ani peněžní částky, za jejichž 

ztrátu jednota neodpovídá. 
15. Po ukončení cvičení jsou cvičenci povinni opustit šatny a ostatní prostory – za 

dodržení odpovídají vedoucí. 

16. Vstup do tělocvičny je cvičencům povolen pouze v čisté a vhodné obuvi a cvičebním 
úboru za přítomnosti vedoucího. 

17. Cvičenci smějí využívat veškeré náčiní, nářadí a pomůcky s vědomím a svolením 

vedoucího a to jen k činnosti, pro kterou jsou určeny. 
18. V případě nepříznivého počasí při rozmoklém či jinak nezpůsobilém terénu na 

cvičišti má starosta, jednatel, výbor či jimi pověřená osoba právo vstup na cvičiště 
zakázat. 

19. Vedoucí jsou povinni vést činnost tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení a aby 

se předcházelo vzniku nepořádku a úrazu. 
20. Vedoucí kontrolují, zda cvičenci mají členské průkazy, zaplacené členské a jiné 

příspěvky. 
21. Vedoucí mají právo vyloučit ze cvičení cvičence, kteří nemají čistou cvičební obuv, 

vhodný cvičební úbor, nebo jsou ke cvičení nezpůsobilí. 

22. Každý úraz musí cvičenec hlásit vedoucímu a zapsat do evidence k tomuto účelu 
zavedené a uložené na sekretariátu jednoty. Zapíše jméno a příjmení zraněného, 

datum narození, rodné číslo, rozsah úrazu, jaká byla poskytnuta pomoc a jména 
svědků. Při vážnějším úrazu musí volat rychlou lékařskou pomoc a vyrozumět 
příbuzné raněného. 

 
 



23. Po ukončení cvičení vedoucí překontrolují řádné uložení a zajištění nářadí. Došlo-li 

během cvičení k jakékoliv škodě či poškození ohlásí to vedoucí předsedovi svého 
oddílu a provozní T.J. 

24. Ve všech prostorách sokolovny je kouření zakázáno. 

25. Umývárny a sprchy jsou k použití pouze po ukončeném cvičení. 
26. Povinností cvičenců je dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách sokolovny, 

hřišť a ostatních částech tělocvičného areálu. Nářadí náčiní i pomůcky uklidit po 
ukončení cvičení na určená místa. 

27. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele prostorů určených pro 

tělocvičnou, sportovní a kulturní činnost a jeho dodržování kontrolují členové výboru 
T.J., členové kontrolní komise nebo jimi pověřená osoba.  

28. V nepředpokládaných případech při nichž je ohrožena bezpečnost zdraví nebo 

majetek, je třeba ihned vyrozumět příslušné orgány a neprodleně informovat 
starostu, jednatele nebo provozní T.J.  

29.  
30. Důležitá telefonní čísla:   - jednotné číslo IZS 112 
           - městská policie  156 

       - policie ČR   158 
           - hasiči        150 

           - první pomoc       155 
           - provozní   604 301 645 
           530 343 149 

31. Lékárnička první pomoci je umístěna : 
- Dukelská 9: přední tělocvična  - šatna karate 

            - sekretariát jednoty 
     

Hasící přístroje jsou umístěny: 

- Dukelská 9: 1 PP – sklad firmy Zatloukal, technická místnost Sokola 
   1 NP – kancelář T.J., prostory MaTáTa 

   2 NP – tělocvična, archiv T.J. 
   3 NP – vstup na půdu 

 
Hlavní rozvaděč el. energie: 
- Dukelská 9:  chodba – vstup 

 
Hlavní uzávěr vody : 
- Dukelská 9:  sklep  

 
Hlavní uzávěr plynu: 
- Dukelská 9:  sklep 

 
Tento provozní řád areálu Tělocvičné jednoty Sokol – Brno Husovice byl vydán starostou 

T.J. a ruší platnost předešlého provozního řádu. 
V Brně dne :  1.5.2022 
 

 
Tomáš Barynyi      Ing. Josef Jiránek 

jednatel T.J.      starosta T.J.   


