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Tento návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti: 
leden 2017

Návštěvníci veřejného bruslení jsou povinni respektovat 
pokyny tohoto Návštěvního řádu, pořadatelské služby, insta-
lovaných bezpečnostních a příkazových návěstidel a řídit 
se jimi.
Vstup na veřejné bruslení je umožněn pouze na základě 
platné vstupenky, kterou návštěvník předloží při vstupu 
ke kontrole pořadatelské službě. Vstupenka je nepřenosná 
a povinností návštěvníka je mít vstupenku u sebe pro případ-
nou kontrolu. Jiné vstupenky nebo průkazky jsou neplatné.
Povinností návštěvníků je zakoupit si vstupenku v cenové hla-
dině odpovídající jeho věkové kategorii. Ceník je zveřejněn 
u pokladny.
Opuštění haly v průběhu veřejného bruslení je povoleno 
pouze v nevyhnutelných případech a se souhlasem pořadatel-
ské služby (dozoru) u vstupu.
Dětem do 10 let je účast na bruslení povolena pouze za dopro-
vodu osoby starší 16 let.
Vstup do haly bez bruslí je povolen výhradně doprovodu dětí 
do 10 let.
Na převlečení, přezutí a uložení ošacení je určena výhradně 
šatna pro bruslící veřejnost s uzamykatelnými skříňkami. Od-
kládání osobních věcí na jiném místě není dovoleno a za věci 
odložené mimo šatnu se neručí.
Pro ochranu zdraví a bezpečnosti bruslících, zejména dětí, 
se doporučuje nosit ochranné pomůcky (např. silné kožené ru-
kavice, ochrannou přilbu apod.)
Návštěvníci veřejného bruslení jsou povinni přizpůsobit své 
chování tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku možného úrazu 
a nebyla ohrožena bezpečnost ostatních účastníků bruslení.
Není povoleno pořádat na ledové ploše honičky a podobné 
hry, házet sněhovými koulemi ani používat hokejovou hůl.
Směr jízdy se mění pouze na pokyn hlasatele.
Pro začátečníky bruslení je vyhrazen oddělený prostor kluziš-
tě. Do tohoto prostoru je povolen vstup doprovodu začáteční-
ků bruslení. Ostatním pokročilým bruslařům je vstup 
do tohoto prostoru zakázán. V daném prostoru mohou ná-
vštěvníci využít donesené pomůcky, které slouží jako opěrná 
pomůcka pro začátečníky, jako je kužel, či hrazda. Návštěvník 
nese zodpovědnost za to, že použitá pomůcka nepoškodí zaří-
zení Budvar arény a neohrozí zdraví, či bezpečnost ostatních 
návštěvníků. Není dovoleno pokládat překážky na ledovou 

plochu pro vytvoření překážek, např. tzv. slalom atd…, které 
by omezovali ostatní návštěvníky.
Případná zranění a úrazy se hlásí přítomné zdravotní službě, 
která je k dispozici v ošetřovně vedle šatny pro bruslící.
Vyhlášení nenadálé situace je možno nahlásit v pokladně ve-
řejného bruslení, kde je k tomu účelu umístěn mikrofon.
V hale ani v jiných prostorách Budvar arény není dovoleno 
kouřit ani používat otevřený oheň! Dále je zakázáno vnášení 
a používání pyrotechniky všeho druhu.
Všichni účastníci veřejného bruslení jsou povinni řídit 
se pokyny pořadatelského dozoru a hlasatelské služby. Při ne-
uposlechnutí pokynů pořadatele budou neukáznění účastníci 
veřejného bruslení vykázáni z haly bez náhrady vstupného.
Není dovoleno odhazovat na ledovou plochu odpadky a jaké-
koliv předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost bruslících.
Není dovoleno úmyslné poškozování zařízení Budvar arény. Při 
zjištění takového případu budou náklady spojené s opravou 
vymáhány na viníkovi.
Je povinností každého návštěvníka veřejného bruslení udržo-
vat pořádek v šatně a prostorách kolem ledové plochy.
Povinností pořadatelské služby je dohled nad dodržováním 
tohoto návštěvního řádu.
Při hrubém nebo opakovaném porušování zásad návštěvního 
řádu bude viník vykázán z objektu Budvar arény bez náhrady 
vstupného.
Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu v botách z důvodu 
vnesení nečistot, které mohou být jednou z příčin úrazů.
Je zakázáno pořádat soukromou výuku, dovednostní tréninky 
a obdobné aktivity omezující veřejnost bez svolení provozova-
tele veřejného bruslení.
V prostoru pro pokročilé bruslaře není z důvodu ochrany zdraví 
návštěvníků povoleno používání jakýchkoli bruslařských po-
můcek. V prostoru vymezeném pro začátečníky jsou zakázány 
bruslařské pomůcky vyjma jmenovaných v bodě 12 tohoto 
řádu. Provozovatel upozorňuje návštěvníky, že v případě poru-
šení tohoto řádu, zejména při tvorbě překážek na ledě, pro 
slalom, přeskakování atd… bude návštěvník, který takto 
omezuje ostatní a ohrožuje zdraví ostatních návštěvníků, oka-
mžitě vykázán z veřejného bruslení a to bez nároku na vrácení 
vstupného.

Návštěvní řád pro veřejné bruslení na zimním 
stadionu − Budvar aréně v Českých Budějovicích

Termíny veřejného bruslení jsou stanoveny časovým harmonogramem pořadatele – Sportovní zařízení města 
České Budějovice p.o. Délka veřejného bruslení je stanovena na dobu 2 hodin.


