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11. Sokolovna 
 

Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice 

Tel: 466 614 681, 722 707 105 

www: www.sokolpardubice.cz  

Parkování: 4x vyhrazené pro ZTP (2x v Jiráskově ulici, 2x na Tyršově 
nábřeží) 

 
Vstupy do budovy: nepřístupný, 

hlavní vchod – schody, cedule s informací o vedlejším 
vstupu 
 
přístupný s dopomocí - zvonek, 
dveře dvoukřídlé, šířka hlavního křídla 900mm, 
samozavírání se zpožděním (Dveře jdou těžko otevřít.) 
Před vstupem vyvýšená rohož cca 10mm. 
Zvonek ve výšce 1250mm s dorozumívacím spojením na 
vrátnici. Lze požádat vrátného o dopomoc při vstupu. 
 

Interiér: přístupný, 
v 1.PP turnikety, prostor šaten (skříňky a převlékací boxy) 
a 5x samostatná šatna 
v 1.NP kavárna (pult 1050mm bez podjezdu), velká 
tělocvična 
v 2.NP malá tělocvična 
 
nepřístupný, 
ostatních 9 tělocvičen 
 

Výtah: přístupný, 
dveře 1050mm samočinně vodorovně posuvné, rozměry 
kabiny hl.2350 š.1200, sedátko, madlo, zrcadlo, Braillovo 
písmo 

 
hygienická buňka: přístupná, (toaleta a sprcha 1x pánská 1x dámská) 

2x v 1.PP u šaten, rozměry kabiny hl.2200 š.2600, výška 
mísy 500 mm 
 

WC: přístupné, 
v 1.NP v kavárně, rozměry kabiny hl. 1800 š. 2200, výška 
mísy 520 mm 

 
Vstup do Sokolovny je pro vozíčkáře přístupný s dopomocí - zvonek. Interiér je pro 
vozíčkáře přístupný v některých jeho částech. 
 
 

http://www.sokolpardubice.cz/
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Z boční strany sokolovny pronajímané prostory, vstupy jsou nepřístupné (schody). 
 
Se sokolovnou sousedí atletická hala a atletický tunel. Do těchto prostor jsou dva 
vstupy. Oba jsou nepřístupné (schod 100mm, schod 180mm). 
 
Součástí sokolovny je hospoda a klub Ponorka. Prostory hospody a klubu jsou 
přístupné s dopomocí v době otevření sokolovny vnitřkem přes šatny viz níže.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 hospoda a klub Ponorka  
 

Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice 

Tel: 603 525 610 – provozovatel, bezbariérový přístup 

POZN.: V době provozu klubu ponorka (pokud není otevřena sokolovna), musí 
návštěvník oznámit úmysl navštívit klub ponorka na telefonní číslo  603 525 610. 
Obsluha klubu přijde návštěvníkovi otevřít a přes šatnový prostor sokolovny vpustí 
návštěvníka do klubu. Stejným způsobem může návštěvník v kteroukoliv hodinu 
provozu klubu odejít. (VIZ PROVOZNÍ ŘÁDY) 

www: www.ponorka-rc.cz 

Parkování: 4x vyhrazené pro ZTP (2x v Jiráskově ulici, 2x na Tyršově 
nábřeží) 

 
Vstupy do budovy: nepřístupný, 

vchod do hospody (za dveřmi dva schody) 
 
nepřístupný, 
vchod používaný v době konání koncertů (před vstupem 6 
schodů, uvnitř 9 schodů)  
 
přístupný s dopomocí - zvonek, 
vstup do sokolovny, 
dveře dvoukřídlé, šířka hlavního křídla 900mm, 
samozavírání se zpožděním (Dveře jdou těžko otevřít.) 
Před vstupem vyvýšená rohož cca 10mm. 
Zvonek ve výšce 1250mm s dorozumívacím spojením na 
vrátnici. Vrátný zajistí doprovod do Ponorky. 
 

http://www.ponorka-rc.cz/
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Interiér: přístupný, 
 

WC: přístupné, 
rozměry kabiny hl. 1750 š. 2150, výška mísy 530 mm, 
chybí háček 

 
Vstup do Ponorky je pro vozíčkáře nepřístupný. Je možné použít vstup přístupný 
s dopomocí přes sokolovnu viz provozní řád sokolovny a provozní řád hospody a 
klubu Ponorka.  
 

Jsou přiloženy provozní řády s vyznačením opatření pro zpřístupnění klubu Ponorka. 
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                     Provozní řád Hospody a Klubu Ponorka 

 

1)Pracovník je povinnen při příchodu na pracovní směnu zkontrolovat stav 

provozovny a odstranit případné nedostatky v úklidu a provést kontrolu 

předeného zboží. O případných nedostatcích bude informovat nadřízeného a to 

neprodleně. 

2)V případě spuštění alarmu je nutné okamžitě zjistit jeho oprávněnost, pokud je 

spuštěný alarm neoprávněně, musí pracovník okamžitě kontaktovat pulty 

centrální ochrany na tel. číslech : 

EPS (požární signalizace)………………950 570 116 

EZS (zabezpečovací signalizace)……..777 063 790 

O vzniklé situaci je pracovník povinnen neprodleně informovat majitele p. L. 

Sokola na tel. číslo …………………603525610. 

3)Pracovník musí provádět průběžný úklid svěřeného prostoru včetně prostoru 

zahrádky a plnit veškeré hygienické náležitosti související s hostinskou činností. 

K tomu patří i doplňování hyg. utěrek a WC papíru do zásobníků. Především je 

nutné dbát na čistotu technologií, tzn. výčepní stolice, lednic a kávovaru. 

4)V době pobytu osoby s omezenou schopností pohybu je obsluha povinna 

sledovat elektronickou signalizaci z prostor WC, v případě potřeby na ni 

reagovat a zavolat odbornou pomoc. 

5) V době provozu klubu ponorka (pokud není otevřena sokolovna), musí 
návštěvník oznámit úmysl navštívit klub ponorka na telefonní číslo  
603 525 610. Obsluha klubu přijde návštěvníkovi otevřít a přes šatnový 
prostor sokolovny vpustí návštěvníka do klubu. Stejným způsobem může 
návštěvník v kteroukoliv hodinu provozu klubu odejít. 
 

6)Obsluha baru bude po dobu pobytu osoby s omezenou schopností pohybu 
věnovat zvýšenou pozornost jeho obsluze. 
 
 

V Pardubicích  9.2. 2016 
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Provozní řád  
 

Název:  Sokolovna Pardubice 

Adresa:  Jiráskova 29, 4530 02 Pardubice 

Majitel:   T.J. Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, 530 02  Pardubice 

Provozovatel : T.J. Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, 530 02 Pardubice 

                              IČ: 00527785, DIČ: CZ 00527785 

 Odpovědná osoba za provoz  sokolovny: 

Ing. Pavla Avramová – jednatelka T.J. Sokol Pardubice I 

Kontakt:   Mobil: 722 707 105, tel. 466 614 681 

                    Sokol-pce@volny.cz 

Provozní doba:  celoročně Po-Ne 6.00-22.00 hod 

Platnost provozního řádu od: 1.7. 2015 

Vypracoval: Ing. Pavla Avramová – jednatelka T.J. Sokol Pardubice I 

 

Důležitá telefonní spojení v případě mimořádných událostí  

 Linka tísňového volání 112 

Hasiči 150 

Záchranná služba 155 

Městská policie 156 

Policie ČR 158  

 

 

 

mailto:Sokol-pce@volny.cz
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1.Základní ustanovení 

1. Provozní řád Sokolovny Pardubice je vydáván v souladu s vnitřními předpisy 
organizace Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I. 

2. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů všech sportovišť v objektu 
Sokolovny. 

3. Porušení tohoto řádu je důvodem k zákazu vstupu nebo zrušení akce bez 
další náhrady. 

2. Účel užívání 
 Sokolovna je umístěna ve městě Pardubice v místní části Zelené předměstí, ulice 
Jiráskova č.p.29. Budova je složena ze tří objektů – hlavní budovy, atletické haly a 
atletického tunelu. V hlavní budově sokolovny se nachází cvičební sály, šatny, 
občerstvení, prostory k pronájmu, volnočasový klub, zasedací místnost. Součástí 
atletické haly je i posilovna a  regenerace. Třetím objektem je atletický tunel. Všechny 
objekty jsou provozně spojené.   
Všechny sportovní plochy budou sloužit pro veřejnost, sportovní oddíly, školy a další 
organizace.  

Hlavní budova - V 1NP je umístěn Velký sál se sportovní odpruženou podlahou pro 
míčové sporty, horolezecká stěna a Kondiční sál s polyuretanovou podlahou a 
zrcadly pro cvičení jógy. Ve 2NP se nachází Malý sál se sportovní odpruženou 
podlahou a Jižní a Severní galerie s polyuretanovou podlahou. Jižní galerie je určena 
pro gymnastiku a severní pro bojové sporty. Ve 3NP se nachází boulderingová stěna 
a Rytmický sál s polyuretanovu podlahou a zrcadly. 

V atletické hale se nachází Zrcadlový sál pro úpolové sporty se zrcadly, atletická hala 
s tartanovým povrchem. 

Atletický tunel je 80m dlouhý s tartanovým povrchem a pískovým doskočištěm. 

Podrobná specifikace je provedena technickou dokumentací uloženou v kanceláři 
T.J. Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, 530 02 Pardubice. 

  

3. Odpovědnost za škodu 

1. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tento provozní řád a pravidla pobytu a 
užívání jednotlivých sportovišť, jejichž provozní řády jsou umístěné na viditelném 
místě. 

2. Při užívání Sokolovny platí zásada, že každý uživatel nese plnou odpovědnost za 
vlastní bezpečí a plnou odpovědnost za škodu na vlastním zdraví a majetku, 
jakož i za škodu na zdraví a majetku ostatních uživatelů areálu pokud ji způsobí 
svým chováním, neopatrností, lehkovážností, přeceněním svých schopností a 
dovedností. 
 

3. Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví a majetku uživatele, pokud nebyla 
způsobena špatným technickým stavem zařízení areálu. 
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4. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení Sokolovny a uhradit Provozovateli škodu na 

zařízení způsobenou jejich vinou. Uživatelé jsou povinni užívat zařízení k jejímu 
účelu. 

5.  Provozovatel neodpovídá za zapomenuté věci a za dopravní prostředky 
zaparkované nebo odložené před Sokolovnou. 
 

  

4. VSTUP DO PROSTORU SOKOLOVNY 

1. Otevírací doba Sokolovny je od 6.00-22.00 hodin. Provozovatel si vyhrazuje 
právo otevírací dobu upravit s ohledem na konání hromadných organizovaných 
akcí, oprav na zařízení nebo sanitárních úkonů, popř. omezit po určitou dobu 
vstup pouze na určité segmenty. Dále je Provozovatel oprávněn upravit otevírací 
dobu s ohledem na sezónní vlivy, vždy však je povinen předem o těchto 
skutečnostech informovat (např. formou oznámení na web Sokola Pardubice).  

2. Vstup do prostoru Sokolovny je dovolen pouze na platnou vstupenku nebo 
čipovou kartu členství. Před započetím čerpání služby je uživatel povinen 
seznámit se s obsahem tohoto Provozního řádu. Tuto skutečnost potvrzuje 
zaplacením služby. Ceny vstupného jsou zveřejněny na vrátnici u pokladny. 
Pokud při kontrole nebude Uživatel schopen se prokázat platnou kartou o vstupu 
popř. stvrzenkou o úhradě, bude ze sportoviště vykázán. 

3. Doba pobytu začíná zakoupením vstupenek popř. přihlášením čipové karty na  
pokladně a končí odchodem Uživatele (odhlášením čipové karty). 

4. Doba cvičení se na čipové kartě prodlužuje o 30 minut před zahájením cvičení a 
30 minut po skončení objednaného termínu cvičení. 

5. Při hromadných akcích v areálu a jiných sportovních aktivitách, není vstup 
Uživatelům bez dozoru Oprávněných osob (trenér, učitel, vedoucí) z 
bezpečnostních důvodů povolen.  

 

5. PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY 

1. Každý Uživatel Sokolovny je povinen bezpodmínečně dbát pokynů Odpovědných 
osob, které jsou osobně odpovědné za vytvoření bezpečného a hygienicky 
nezávadného prostředí.  

2. Uživatel si při převzetí sportoviště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a 
případné zjištěné škody neprodleně oznámí Odpovědné osobě, která je zapíše 
do provozní knihy. Pokud tak Uživatel neučiní, nese tak plné riziko odpovědnosti 
za škody. 

3. Za soukromé sportovní vybavení a jejich nezávadnost jednotlivých Uživatelů 
Provozovatel nezodpovídá.  

4. Předměty nalezené v prostorách Sokolovny je nálezce povinen odevzdat na 
recepci, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.  

5. Uživatelé jsou povinni dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a 
zařízení Sokolovny. Odhazovat odpadky do k tomu určených nádob.  

 

6. Uživatelé jsou povinni dodržovat tyto zásady: 
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 svým chováním neruší hru na druhém hřišti, chovají se tiše a ohleduplně vůči 
ostatním; 

 přezouvat se (zouvat se) v šatnách určených Odpovědnými osobami, pohyb 
po čistých chodbách Sokolovny je povolen pouze v čisté sportovní obuvi a 
sportovním oblečení;  

 k převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a 
jiných větších věcí (např. batohy) je mimo prostor šaten zakázáno; 

 je zákaz vstupu v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízdě na kole, 
kolečkových bruslích;  

 jízdní kola a kočárky je zakázáno vozit do budovy s vyjímkou k tomu určeného 
místa (kočárkárna), kola a kočárky nesmí na sportovní povrchy; 

 zákaz vodění psů a ostatních zvířat;  

 dodržovat přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek 
v celém prostoru sokolovny;  

 alkohol je možno požívat pouze v prostorách baru;  

 osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do 
ostatních prostorů zakázán; 

 nošení nápojů na hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných 
lahvích;  

7. Po ukončení užívání je Uživatel povinen provést úpravu hrací plochy či  zařízení 
dle pokynů Odpovědných osob a předat tak užívané zařízení ve stavu, v jakém 
jej převzal. 

 
8. V případě výpadku elektrického proudu jsou Uživatelé povinni neprodleně opustit 

veškeré prostory Sokolovny. 
 
9. Prostor kolem objektu a před recepcemi je sledován průmyslovými kamerami 

z důvodu ochrany hmotného majetku. K záznamu má přístup pouze kancelář T.J. 
Sokol Pardubice . 

10. V prostoru klubovny horolezců nesmí být vydávány potraviny ani nápoje. 

11. Provozovatel je povinen zajistit, aby v úklidových místnostech byly označeny 
úklidové prostředky pro úklid potravinových provozů (barevně odlišit). 

 

6. PROTIPOŽÁRNÍ PREVENCE A BEZPEČNOST OSOB 

1. Osoby, které se pohybují v areálu, jsou povinní dodržovat zásady protipožární 
prevence a dbát o ochranu svého zdraví. 
  
2. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil 
život a zdraví osob a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných 
mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li 
tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu 
v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.  
 
3. Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru je vymezen 
na Požárních poplachových směrnicích.  
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7. UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
 

1. Přístup do Sokolovny pro osoby s omezenou schopností pohybu je bezbariérový 
od atletické haly. Zde je umístěn zvonek, který bude vrátného informovat o vstupu 
osoby s omezenou schopností pohybu. V recepci po zaplacení, obdrží Uživatel 
čipovou kartu, která ho opravňuje ke vstupu do areálu. Prostor šaten je bezbariérový, 
je zde umístěno WC i sprcha. Z prostoru šaten je možný přesun výtahem do 1. NP, 
kde je Velký sál a do 2NP kde se nachází Malý sál. Po ukončení činnosti vrátí 
Uživatel čipovou kartu na recepci a opustí Sokolovnu. 

2. V době pobytu osoby s omezenou schopností pohybu je vrátný povinen sledovat 
elektronickou signalizaci z prostor WC, v případě potřeby na ni reagovat a zavolat 
odbornou pomoc.  

3. V době provozu klubu ponorka (pokud není otevřena sokolovna), musí návštěvník 
oznámit úmysl navštívit klub Ponorka na telefonní číslo  603 525 610. Obsluha klubu 
přijde návštěvníkovi otevřít a přes šatnový prostor sokolovny vpustí návštěvníka do 
klubu. Stejným způsobem může návštěvník v kteroukoliv hodinu provozu klubu 
odejít.  

8. REZERVACE 

1.   Při využívání služeb je možné provádět na telefonickou či jinou žádost Uživatele 
rezervaci prostor Sokolovny, v nichž se tyto služby poskytují. Při udělení rezervace 
zohlední Provozovatel kapacity a momentální vytíženost Sokolovny, není tedy 
povinen rezervaci Uživateli v požadovaném rozsahu a termínu udělit. V případě 
neudělení požadované rezervace je však povinen pokusit se sjednat s Uživatelem 
poskytnutí služeb v náhradním rozsahu či termínu. 

2.    Rezervaci dle předchozího odstavce je možné provést nejvýše týden před 
požadovaným termínem.  
 
3.  V případě, že Uživatel nevyužije rezervované služby ve sjednaném rozsahu a 
termínu a tuto skutečnost neoznámí Provozovateli alespoň jeden den předem, je 
Provozovatel oprávněn požadovat uhrazení ceny za rezervovanou službu v plné výši.  

 

9. PRVNÍ POMOC 

1. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned 
přivolat Odpovědnou osobu. Za poranění, nebo úrazy, které si Uživatel přivodí vlastní 
neopatrností, nebo nedodržením návštěvního řádu nebere Provozovatel 
odpovědnost.  

 
2. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Obsah lékárničky byl 
schválen zdravotníkem T.J. Sokol Pardubice a je v souladu s poskytovanými 
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službami. Obsah lékárničky a životnost zdravotního materiálu je pravidelně 
kontrolován a zdravotní materiál dle potřeby doplňován. 
 
3. Na recepci je umístěn traumatologický plán  
(poskytování první pomoci a důležitá telefonní čísla).  
 
4. Úrazy Uživatelů, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného 
zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do záznamů, které jsou umístěné 
vedle lékárničky na recepci. 
 
5. Provozovatel odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny 
úklidové a dezinfekční práce. 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při závažném porušení povinnosti 
ze strany Uživatele, zejména při uvedení nepravdivých informací při uzavírání 
Smlouvy, nerespektování Provozního řádu, bezpečnostních a jiných předpisů a 
pokynů Odpovědné osoby nebo při způsobení škody na majetku Provozovatele, příp. 
zdraví Odpovědné osoby, dalšího Uživatele či třetích osob při využití služeb a to bez 
jakékoliv náhrady za případný nevyužitý zaplacený čas. Při opakování porušení 
Provozního řádu je Provozovatel oprávněn vyloučit z užívání Sokolovny a to na dobu 
neurčitou osoby popř. organizace, které toto porušování způsobují či za ně 
zodpovídají. 

2. Do Sokolovny nemají přístup osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí 
ohrožující zdraví jiných osob (infekční příznakové i bezpříznakové onemocnění, 
osoby v karanténě apod.).  
 
3. Důležitá sdělení jsou zveřejňována u hlavního vchodu před recepcí. Připomínky, 
týkající se provozu, nebo Odpovědných osob, mohou Uživatelé uplatňovat na 
recepci, nebo v kanceláři TJ Sokol Pardubice I.  
 
4. Uživateli nevznikají jakékoli nároky vůči Provozovateli z důvodů přiměřených 
omezení provozu areálu v nezbytných případech a rozsahu (sportovní akce atd.). 
V případě sportovní akce uživatel uvolňuje sportoviště Provozovateli na předem 
stanovenou dobu. Provozovatel je povinen Uživateli umožnit náhradu ušlé hodiny. 
 
5. Tento Provozní řád je závazný pro všechny Uživatele a zaměstnance areálu a 
nabývá platnosti dnem vyhlášení.  
 
6. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společenského 
prostředí sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu.  

 
V Pardubicích 19.6. 2015          Ing. Pavla Avramová, jednatelka TJ Sokol Pardubice 
I 
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