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DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

Integrovaný
záchranný systém
První pomoc
- tísňové volání
Policie ČR
Hasiči
Městská policie

PROVOZOVATEL
STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34
603 00 Brno
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ269 32 211

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Michal Zemach
vedoucí střediska
zemach@starezsport.cz
+ 420 774 447 788

VLASTNÍK
Statutární město Brno

Se stížnostmi,
oznámeními nebo
podněty se obracejte
přímo na provozovatele -
společnost
STAREZ – SPORT, a.s.,
na vedoucího střediska
nebo na osoby zajišťující
provoz v areálu.
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Definice základních pojmů a činnost pořa-
datelské služby
Organizátor akce: agentury, sportovní kluby,
školy,univerzity,tj.právnickénebofyzické osoby
Akce: sportovní, kulturní či jiné povahy

Za bezpečnost na veškerých sportovních klání
odpovídáorganizátorakce,kterýseve věciřídí
obecně
závaznými právními předpisy,
návštěvním a provozním řádem sportovních
hal a areálu a dalšími provozně-technickými
pravidly
sportovními a technickými pravidly sportů
(pro jednotlivá sportovní odvětví má většina
sportovních svazů zpracované své metodiky)
rozhodnutími či doporučeními orgánů státní
správy.

K zajištění bezpečnosti na sportovní akci orga-
nizátordlevelikostiakce,podmíneka možností
zajistí:
pořadatelskou službu,
zdravotní službu,
soukromou ochrannou službu,
hasičský dozor,
policejní dozor.

Organizátor použije vždy k uvedeným činnos-
tem vhodné a proškolené osoby. U pořadatel-
ské služby použije zkušené a zpravidla plnoleté
osoby z vlastních zdrojů. U dalších výše uve-
dených činností se doporučuje využít služeb
odborníků z veřejného nebo soukromého
sektoru podle typu služby.

Rozsahbezpečnostníchopatřenípřipřípravě
a organizaci akce je ovlivňován:
místem konání sportovního klání či akce
(sportovní hala (malá, velká, sál, tělocvična),
kluziště, venkovní prostor),
typem sportovního odvětví (individuální,
kolektivní)
mírou specifičnosti a zvýšeného rizika,
typem soutěže a počtem startujících a dopro-
vodu (masový, výkonnostní, vrcholový,
regionální nebo vrcholový mezinárodní typ
soutěže),
popularitou a diváckým zájmem.

Zhlediskabezpečnostibymělorganizátorvždy
dbát na:
včasné zpracování organizačního a bezpeč-
nostního projektu akce s ohledem
na předpokládaný počet účastníků a diváků,
včasné smluvní ujednání s pronajímatelem
místa konání sportovní akce,
včasné smluvní ujednání o účasti záchranné
služby,

včasné smluvní ujednání o účasti soukromé
ochranné bezpečnostní služby,
včasnou a opakovanou prohlídku místa konání
sportovní akce a včasné převzetí místa konání
akce včetně zápisu
včasnou ohlašovací povinnost – hasičský
záchranný sbor, příp. policie ČR, Městská
policie,
dobrý komunikační systém mezi pořadateli
(vysílačky, mobilní telefony),
přítomnost vozidla (vozidel) v provozu-
schopném stavu včetně řidiče (řidičů),
předem připravený evakuační plán (akce
s velkým počtem osob na jednom místě)
v návaznosti na pravidla a předpisy BOZP a PO
pro místo konání akce,
vhodné pojištění akce (pro případ nepřed-
vídaných událostí, např. požár, technické
důvody, povětrnostní podmínky a s tím sou-
visející nekonání akce apod.).

Pořadatel akce na každou akci zajistí násle-
dující počet pořadatelů pro každou z hal:
předpokládaný počet diváků 1 – 50
minimální počet pořadatelů 1
předpokládaný počet diváků 51 - 200
minimální počet pořadatelů 2
předpokládaný počet diváků 201 - 500
minimální počet pořadatelů 3 + 1
parkoviště + požární hlídka
předpokládaný počet diváků 501 - 1000
minimální počet pořadatelů 4 + 1 parkoviště +
požární hlídka
předpokládaný počet diváků 1000 a více
minimální počet pořadatelů 5 + 1
parkoviště + požární hlídka + 1 vozidlo RZP
Počty pořadatelů se mohou navyšovat dle
charakteru akce.

Provozovatel má právo vyhlásit „stav selhání
pořadatelské služby“ a to v případě, že je
účastníky akce porušován provozní řád haly a
pořadatelská služba nesjedná nápravu ani po
druhé výzvě provozovatele.

V případě selhání pořadatelské služby je
Provozovatel oprávněn přerušit konání akce až
do sjednání nápravy. Nedojde-li k nápravě, je
Provozovatel oprávněn akci ukončit.

Přerušením či ukončením akce z důvodu selhá-
ní pořadatelské služby nevzniká organizátorovi
akce nárok na slevu ze sjednané ceny pronájmu
prostor.

Kromě pořadatelské služby je oprávněna
k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní
služba pokud je pro danou akci stanovena.
V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto
oprávnění rovněž Policii ČR.
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