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1. Obecná ustanovení 
1.1. Tento Provozní / Návštěvní řád vydává společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s., sídlem U Pošty 375/2, 

Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO 26870142, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. B 2944 (dále také jen jako „CZI” nebo „Společnost”), jako vlastník 
zábavně-relaxačního areálu Greyhound Park Motol, sídlícího na adrese Plzeňská 3/215f, Praha 5 Motol  
(označovaný dále rovněž jako „GPM”, nebo jako „areál“). 

1.2. Tento Provozní / Návštěvní řád určuje zásady chování a závazné povinností všech osob vstupujících 
do GPM, (dále také jako „Návštěvníci“), např. návštěvníků provozovny Greyhound Park (zábavní služby), 
provozovny restauračního komplexu (hostinské služby) a ostatní návštěvy, a dále dodavatelů zboží a služeb, 
nájemců a jejich zaměstnanců, klientů a hostů, zaměstnanců Společnosti, včetně outsorcovaných 
zaměstnanců Společnosti včetně jejich nadřízených pracovníků, také osob, kdy pořadatelem sportovní, kulturní 
či jiné akce je třetí osoba, tedy osoba odlišná od Společnosti (dále také jako „pořadatelé akcí“).  

1.3. Účelem vydání Provozního / Návštěvního řádu (dále i jako “Řád” )je zejména zajištění ochrany života, zdraví a 
majetku osob vstupujících do areálu GPM, zajištění ochrany zařízení a majetku nacházejícího se v GPM. 
Provozním / Návštěvním řádem včetně pravidel souvisejících mají být také zajištěny podmínky pro řádný 
průběh běžného dne bez konání akce i řádný průběh sportovních, kulturních a jiných akcí (eventů) konaných v 
Greyhound Parku Motol. 

1.4. Každá osoba vstupující do areálu je povinna seznámit se s tímto Provozním / Návštěvním řádem i danými 
navazujícími příslušnými provozními řády provozních částí, jednotlivých prostor areálu GPM a pravidly 
souvisejícími a je povinna je dodržovat. Každá osoba je povinna dbát vlastní bezpečnosti a svým jednáním 
neohrozit život ani zdraví ostatních osob v areálu GPM.  

1.5. Každá osoba svým vstupem do areálu GPM vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a obsahem tohoto 
Provozního / Návštěvního řádu a zavazuje se je dodržovat. 

1.6. Návštěvníkům  jejich příchodem do areálu nevzniká automaticky právo do areálu vjíždět vozidlem a nebo 
v něm dokonce parkovat, byť by to technické podmínky dovolovaly. 

1.7. Do areálu není umožněn vstup zvířatům, vyjma konkrétním chrtům jmenovitě uvedeným na Startovní listině či 
Programové listině. I v případě schválených chrtů je přísně zakázáno umožnit jejich vyvenčení v jinde, než na 
místech stanovených v příslušném bodu tohoto Řádu níže. 

2. Areál Greyhound Park Motol - Obecně  
2.1. Greyhound Park Motol je soukromá stavba, jejíž investorem je česká firma CZI. Společnost nikdy nečerpala a 

nečerpá žádné dotace z Evropských strukturálních či jiných fondů, fondů města Prahy či městských částí, 
apod., a to ani na výstavbu areálu GPM, ani na jeho provoz. 

2.2. Areál GPM slouží Společnosti, jejím nájemcům, organizované veřejnosti i individuální veřejnosti k zábavně-
relaxačním, sportovním, kulturním a společenským akcím.  

2.3. Akce (eventy) v areálu jsou pořádány dle povahy akce stálými nájemci daných provozních částí, resp. jejich 
klienty (firemní eventy, team-buildingy, soukromé oslavy, apod.), avšak vždy po předchozí písemné smlouvě 
k dané akci.  

2.4. Areál, respektivě některé jeho části, jsou v provozu i v době, kdy v něm akce pro veřejnost (organizovanou či 
individuální veřejnost) neprobíhají. 

2.5. Areál GPM má ve vztahu k ředitelství Společnosti statut vedlejší provozovny Společnosti, tato je dále tvořena 
samostatnými provozy dle činnosti nájemců jednotlivých prostor - provozy zábavních služeb, hostinských 
služeb, atd.  

2.6. Při správě areálu jsou činné provozy: Facility management, Ostraha areálu, Správa nájmů prostor, atd. 
2.7. V prostorách areálu / budovy jsou využívány i elektronické vstupní karty ACS. Tyto jsou předávány 

oprávněným osobám k otevíráním zámků  dveří ke vstupu do oprávněných prostor a na základě vratné kauce. 
2.8. Je přísně zakázáno tyto elektronické vstupní karty půjčovat jiným osobám, než pro které byly 

vystaveny. V případě její ztráty je vlastník vstupní karty povinen tuto událost ihned nahlásit VP GPM. 
2.9. V celém areálu GPM je bezbariérový přístup. Podrobná specifikace všech Prostorů areálu GPM je 

provedena technickou dokumentací uloženou v kanceláři vedoucí provozovny GPM. (Dále “VP GPM”). 
2.10. Všechny osoby vstupující do areálu GPM berou na vědomí, že v areálu GPM je z bezpečnostních důvodů 

implementován CCTV systém a svým vstupem do areálu s tím vyjadřují souhlas. 
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2.11. Jakákoli osoba smí vstoupit do areálu GPM pouze dle schválení Společnosti - ve stanoveném čase, dle 
otevírací doby pro veřejnost, dle provozní doby jednotlivých nájemců, dle provozní doby jednotlivých 
provozů a pracovní doby stálých zaměstnanců GPM (i outsourcovaných), dle Smlouvy, dle podmínek 
akcí, dle termínového kalendáře, dle propozic k programu sjednané akce nebo ve výjimečných 
případech na základě rozhodnutí /schválení oprávněného zástupce Společnost. 

2.12. Žádná osoba nesmí v areálu přespávat. 
2.13. Žádná osoba nesmí měnit stavební účel užívání místností / prostor areálu a provádět neoprávněné zábory 

jiných než sjednaných ploch areálu.   
2.14. Vjezd na parkoviště je zakázán, stejně tak parkování na něm, vyjma osob a aut, která k tomu mají 

předchozí písemné oprávnění.  

            a 

3. Areál Greyhound Park Motol  - Popis 
3.1. Areál Greyhound Park je kompletně oplocen vnějším oplocením s EZS systémem, pohybovými čidly, apod., je 

zabezpečen ještě vnitřním bezpečnostním oplocením, a sestává z těchto samostatných celků s  dalšími 

účelovými oploceními, prostory s EZS systémem a CCTV systémem:   a 

a) Vstupní prostory / přístupové cesty 

Vnější oplocení areálu z ulice Plzeňská umožňuje vstup/vjezd do areálu takto:   

 chodník pro pěší (přes vstupní branku s ACS systémem) je přístupovou cestou do budovy v areálu 

 příjezdová komunikace (přes pojezdovou bránu) ústí v přístupovou / příjezdovou cestu do podzemních 
garáží, tedy na sjezdovou / výjezdovou betonovou rampu do/z podzemnách garáží, dále je (s 
odbočením vlevo) přístupovou cestou na pozemní parkoviště, toto je přístupovou cestou pak na 

parkoviště určené pro zásobování a pro vozy hasičské a záchranné služby.  a 
a 

b) Budova: 
1 PP:  ze zásobovacího parkoviště je vstup:                        

 vlevo zaměstnanecký vchod / vchod pro nájemce podzemních garáží, dále navazuje na hlavní schodiště, 
které je přístupovou cestou do dalších podlaží budovy 

 rovně vchod do chodby se vstupy do kanceláří, i do kanceláře registrace - přejímky, šatny 
sportovců/umělců. 

 vpravo vstup do prostor (za drátěným plotem) s odpadními kontejnery, a dalšími místnostmi 

1. NP - Hlavní vstup do budovy (vstup po schodišti z parkoviště, nebo z chodníku pro pěší)         

 vstupní architráv 

 vstupní vnitřní prostor /zádveří 

 hala s recepčním pultem, WC v prostorách haly jsou určeny pro klienty restaurace v 1.NP 

 z haly (recepce) je vchod do restaurace v 1. NP budovy (s tribunovými stupni, s krytou velkou a malou 
terasou, které jsou současně také „diváckými prostory“).  

 Z terasy restaurace je po schodišti možný vstup na sportovní pláň s aktivitami.  

 Vedle hlavního vstupu do restaurace je vstup pro zásobování restaurace Cafe Gallery, další dveře pak pro 
zásobování Sport-Baru, další dveře umožňují vstup do restaurace 2. NP. 

2. NP 
Hlavním schodištěm kolem výtahů lze vystoupat do restaurace ve 2. NP budovy.  

Tato restaurace je současně také diváckým prostorem v případě aktivit na pláni (Sky-Lounge).            

 Ve 2. NP je i samostatný VIP salónek s výhledem na pláň, který je nepronajmutelný. 

 ve 2 NP budovy je přes dveře situována chodba s místnostmi: TV-studio /střižna, serverovna, kancelář, 
vchod do VIP salonku. a 

3 NP: V tomto podlaží je řídící věž (rozhodčí, časoměřič, sport-speaker, kameraman, hare-driver). 

 Je přísně zakázáno, aby do této řídící věže (v projektu zvaném také jako “hnízdo”) bylo umožněn vstup 
neoprávněným a neproškoleným osobám. Celkem zde může být jen 5 osob současně. 

 

c) Garážový komplex: 

 1. PP : VIP garáž  

 1. PP: Garáž mechanizace (m.č. 0.02)  

 2. PP: levá část (po sjezdu) má kromě parkovacích míst také uzamykatelné garážové kóje, střední           

část má parkovací místa, pravá část parkovací místa.  
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 3. PP: levá část (po sjezdu) má kromě parkovacích míst také uzamykatelné garážové kóje, střední část má 
parkovací místa, pravá část garáží má parkovací místa. 
Přísné zákazy pro všechny osoby: 

• Je přísně zakázáno parkovací místa využívat jinak než je stanoveno smlouvou - například ke 
skladování a měnit stavební účel prostor. 

• Je přísně zakázáno procházet se dalšími prostorami garáží než je sjednané parkovací místo, 

prohlížet si zaparkovaná auta, fotografovat v garážích, apod. Další zákazy viz dále.  a   

 
d) Chodník mezi budovou s tribunami a sportovní plání (dále jen jako “pláň”) 

 Chodník ze zámkové dlažby situovaný mezi budovou s restauracemi a terasami a sportovní plání (chodník 
je součástí výhledové plochy z budovy) je přibližně z obou stran délky budovy uzavřen brankou.  

 Chodník je přístupovou cestou do Greyhound Racing Paddocku, do šaten sportovců, do chodby 
s technickými místnostmi, školící místnosti se šatnou, do garáže mechanizace a na schodiště vedoucím na 
malou terasu restaurace v 1. NP. 

 Z chodníku se přes pískový ovál chrtí závodní dráhy vstupuje (za určitých okolností) na ovál závodní dráhy 
asfaltové a pak dále na travnatou pláň (travnaté hřiště) situovanou uprostřed obou závodních oválů.  

 Chodník ze zámkové dlažby je pochozí plocha, nikoliv plocha pojezdová.  

 Vnitřní bezpečnostní plot s pojezdovou bránou (mezi chodníkem a pozemním parkovištěm) odděluje přední 
část areálu před budovou od zadní části areálu - za budovou. Pojezdová brána v oplocení umožňuje v 
případě nezbytné potřeby vstup z pozemního parkoviště přímo na chodník. 

 Přísné zákazy pro všechny osoby: 
• Pojezdová brána bezpečnostního plotu mezi parkovištěm a pochozí plochou (chodníkem) musí být 

neustále uzavřena. Tato smí být účelově otevřena pouze po předchozím souhlasu VP GPM a po 
užití ihned zase zavřena. 

• Automobily smí na chodník vjet výjimečně, pouze po předchozím písemném schválení VP GPM.  
• Jelikož jde o pochozí plochu, nikoliv o komunikaci pro automobily je vjezd automobilu jiného než 

osobního automobilu na tento chodník přísně zakázán.  
• V případě zvlášť nutné potřeby jeho užití je nutné předtím vyřešit přístupové technické podmínky 

auta, aby se zamezilo zvlnění, propadnutí či jiné poškození chodníku či potrubí 
vodohospodářského systému instalovaného pod chodníkem - takové užití podléhá předchozímu 
písemnému schválení Společnosti.  

• Jakákoliv případná znečistění chodníku je vlastník auta povinen neprodleně uvést do původního 
stavu. 

• Uživatel garáže mechanizace smí projet z účelových důvodů z parkoviště osobním automobilem 
projet chodníkem do svých prostor (garáže mechanizace), avšak nesmí zůstat za žádných 
okolností na chodníku parkovat - tímto by svévolně měnil účel užití přístupové cesty.  

• Na tomto, i jakémkoliv jiném chodníku v areálu je přísně zakázáno provádět jeho zábor a měnit účel 
jeho užití. 

• Na chodníku se nesmí žádné osoby zdržovat během akce na pláni, bezdůvodně ani v době, kdy je 
pláň mimo provoz. 

• Zvlášť přísně zakázáno je se zdržovat na tomto chodníku během chrtích dostihů.  
• Zvlášť přísně zakázáno otevírat branky uzavírající chodník mezi budovou a plání a využívat další 

části chodníku kolem pláně - toto přísluší jen zaměstnancům GPM (i outsorcovaným), revizním 
technikům, atd. 

• Zvlášť přísně zakázáno je z dané části chodníku vstupovat na pláň (přes pískovou na asfaltovou 
závodní dráhu, travnatou plochu) i kdyby to technicky bylo možné, jestliže k tomu není postavena 
přechodová rampa, rozvinut koberec přes pískovou dráhu. 

• Zvlášť přísně zakázáno je vstupovat na pískovou závodní dráhu a chodit po ní. 
 

 
e) Pláň - za budovou: (Jde prostor na které se shlíží z restaurací a teras restaurací / tribun.)    

Ovál pláně je obkroužen oválem chodníku, z jeho vnější části je instalováno bezpečnostní oplocení. 
Pláň tvoří tyto části: 
a) Pískový chrtí závodní ovál (a zázemí pro tento druh sportu – startovací /odchytový prostor, 

atd.).  Těleso této pískové chrtí závodní dráhy je ohraničeno zvnějšku zděným hrazením 
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s titanzinkovým oplocením, které také ohraničuje sportovní pláň.  
Z vnitřní strany je pak těleso chrtí dráhy ohraničeno vnitřním hrazením, ve kterém je vedeno lano 
s držákem s umělou návnadou - “zajícem”, a navazuje na motor vedení návnady. Těleso dráhy je 
tvořeno několika geotextiliemi oddělenými drenážnimi vrstvami (s odvodňovacími rourami), s finálním 
pískem specielně mletým na pudrovou frakci a specielně míchaným s pojící složkou.  
Dráha díky svému složení celkově pruží, upravená má být tak, aby byla měkká na došlap chrtího 
závodníka, ale pevná na doraz. Těleso musí být upravováno zavodňováním, mechanickou úpravou a 
jednou za čas dosypáváním jemného finálního písku.  
Těleso dráhy již z rovinky nabíhá do zatáček s klopením 8% - pozvolný náběh klopení a přesnost 
klopení je zajištěno traktorem se zaměřovacím laserem - to chrtům ulehčuje běh v zatáčce a bezpečný 
náběh z rovinky do klopení a zpět do rovinky.  
Osmi-komorové startovací boxy jsou podloženy umělým zeleným kobercem. Provozovatel dostihů na 
této dráze musí znát specifika úpravy tohoto typu chrtí dráhy a specifika dostihového sportu chrtů, 
zejména když zdejší osmikomorové startovací boxy, které jsou v celé Evropě raritou, umožňují běh až 
osmi chrtích závodníků najednou, což předpokládá mimo jiné klasifikaci chrtů dle stylu jejich běhu - zda 
stíhají  umělou návnadu - “zajíce” vnějškem, středem, nebo vnitřkem závodní dráhy. 
Přísné zákazy pro všechny osoby:  
• Provozovatelé pískové závodní dráhy (či revizní technici, apod.) si musí před vstupem z dráhy na 

chodník vždy řádně očistit podrážku obuvi – nesmí jemný finální písek na podrážce boty vynášet z 
dráhy ven a přenášet do dalších prostor. 

• Přímo z písku této pískové závodní dráhy se nesmí vstupovat na asfaltový závodní okruh.  a 

 

b) Asfaltová závodní dráha (pro různé druhy kolečkových sportů, pro běh na čas, apod.).   
Těleso asfaltové dráhy je ohraničeno z obou stran odvodňovací částí – tzv. „kačírkem“ a mobilními 
zábranami z tvrzené pryže. Provozovatel dráhy musí zajistit, aby případné vlétnutí kaménku z kačírku 
odstranil ze závodní dráhy.  Provozovatel může dráhu užívat jako ovál, nebo dle druhu aktivit může 
pomocí mobilních zábran vytvořit zatáčky / šikany. V tělese dráhy je instalovaná indukční smyčka, která 
umožňuje měření času například běžce, který má snímací čip umístěn (pomocí suchého zipu) na svém 
těle. Součástí je také “kaplička” pro elektronabíjení. Nejvyšší povolená rychlost na této dráze je max. 30 
km/hodinu. Provovozovatel této dráhy musí znát specifika a zásady pro bezpečnost jednotlivých druhů 
sportu, které se rozhodne na dráze provozovat. Provoz této asfaltové dráhy vylučuje současný provoz 
sousedící pískové chrtí dráhy.Po skončení provozu této dráhy musí být deinstalovány přechodové / 

přejezdové můstky, tyto mohou být instalovány bezprostředně před akcí.    
Přísné zákazy pro všechny osoby: 
• Provozovatelé pískové závodní dráhy si musí před vstupem z dráhy na chodník vždy řádně očistit  

podrážku obuvi – nesmí jemný finální písek na podrážce vynášet ven a přenášet do dalších prostor. 
• Z tělesa pískové závodní dráhy se nesmí vstupovat na asfaltový závodní okruh. 
• Využití této části pláně nedává automaticky souhlas s volným užíváním celého chodníku mezi 

  budovou a plání, přestože by to technicky bylo možné – chodník slouží pouze k přejití z terasy na 

pláň. 
• Na této dráze nesmí být provozována jakákoliv činnost, která by narušila / mohla narušit finální 

povrch asfaltové dráhy.  
a 

c) Travnaté hřiště   
Je travnatá plocha uvnitř obou závodních okruhů, tedy navazuje na asfaltový závodní okruh. Je možno 
využít pro různé zábavné hry, sporty, atrakce, apod. Podloží travnaté plochy je promíseno pískem. 

  Přísné zákazy pro všechny osoby: 

• Využití této části pláně nedává automaticky souhlas s volným užíváním celého chodníku mezi 

  budovou a plání, přestože by to technicky bylo možné – chodník slouží pouze k přejití z terasy na 

pláň. (Také z šaten sportovců na pláň). 
• Na této ploše nesmí být provozována jakákoliv činnost, která by narušila / mohla narušit finální 

povrch vedlejší asfaltové dráhy. 
 

d) Za plání je: 
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 Chodník kolem oválu pláně – je možno využívat při chrtích dostizích.  
                   - chodník navazuje na chodník situovaný podél budovy s tribunami zakončený brankami 
                  - tato část chodníku ohraničená z obou stran oválu brankami, je využíván jako  
                    přístupová cesta k chrtím startovacím boxům a k mytí psů.  
                  - V levé části (při pohledu z tribuny) je chodník lemován rozšířením travnaté plochy,  
                    která je využívána k venčení chrtů. Dále je součástí chodníku i zpevněná plocha pro  
                    altán.          

 Zelené plochy za bezpečnostním oplocením pláně, včetně totemu, skalky, rybníčku, atd. Do těchto 
prostor je povolen pouze účelový vstup pouze zaměstnancům GPM (i outsorcovaným) a revizním 
technikům, atd. 

 Zadní vjezdová brána do areálu – se nepoužívá. Od užívané části pláně je oddělena vnitřním 
bezpečnostním oplocením.   

 

(společně také jako „Prostory areálu GPM”). 

 

4. Otevírací doba areálu, Provozní doba, Pracovní doba   
4.1. Otevírací doba areálu pro veřejnost je vyjádřena v příslušném dokumentu – viz také webové stránky GPM. 
4.2. Provozní doba jednotlivých provozů areálu nemusí být totožná s otevírací dobou a je vyjádřena  v příslušném 

dokumentu. 
4.3. Provozní doba parkovacích míst podzemních garáží 2.PP a 3.PP pro smluvní klienty je Non-Stop 24 hodin 

denně. 
4.4. V ostatních případech je areál přístupný v dobu, která byla mezi Společností a třetí osobou předem písemně 

sjednána. 
4.5. Stanovená pracovní doba zaměstnanců GPM (viz samostatný dokument) musí být v souladu s provozní dobou 

daného provozu.  Ostraha nesmí vpustit zaměstnance GPM (i outsorcované) do areálu dříve, než půl hodiny 

před jejich stanovenou pracovní dobou, tento čas slouží k přípravě příchodu na pracoviště. Po skončení 
pracovní doby zaměstnanec nesmí zůstat na pracovišti (bez předchozího písemného schválení nadřízeného), 
ostraha musí zaměstnance z pracoviště vykázat. V šatně smí zaměstnanec zůstat maximálně půl hodiny po 
skončení pracovní doby, tato doba slouží k převlečení, jinak musí být ostrahou z areálu vykázán.  

  Zaměstnanci GPM (i outsorcovaní – včetně ostrahy), kteří nemají na daný den stanoven výkon práce 

v GPM, nesmí být do areálu / pracoviště ostrahou vpuštěni. 
4.6. Termíny jednotlivých akcí konaných v restauracích či v jiných částech areálu pro veřejnost jsou zveřejňovány 

na webových stránkách GPM:  www.greyhoundpark.cz, v odkaze  Akce a 

   

5. Vstup a výstup, vjezd a výjezd z areálu – zákazy obecně 

5.1. Vstupovat do areálu GPM a pohybovat se v něm mohou pouze ty osoby, kterým to je ze strany        

Společnosti povoleno, a to pouze v příslušné době a v příslušných prostorách. 
5.2. Do areálu GPM mohou vstupovat, pokud není Společností stanoveno jinak, návštěvníci zábavných, kulturních 

a jiných akcí po předložení příslušných vstupenek, smluvní rezidenti podzemních garáží, nájemci prostor, 
pořadatelé firemních, kulturních a ostatních akcí, zaměstnanci a statutární orgány Společnosti, zaměstnanci 
právnických osob, které provádějí pravidelné outsorcované práce dle Smlouvy, dodavatelé zboží a služeb, 

kteří provádějí práce dle Objednávky, pracovní návštěvy vedení Společnosti.  (Vstupy do jednotlivých prostor 

areálu upravují příslušná pravidla včetně pokynů k akci.)  
5.3. Ostatní osoby mohou vstupovat do areálu Greyhound Parku pouze na základě dohody se Společností.  
5.4. Vstup / vjezd do prostor areálu Greyhound Parku je možný pouze z ulice Plzeňská. 
5.5. Výslovně je zakázáno vstupovat z parkoviště na únikové schodiště z tribuny budovy a na tribunu.  
5.6. Výslovně je zakázáno jezdit po přístupovém chodníku jakýmikoli prostředky (kola, odrážedla, atd.) 
5.7. Vjezd na parkoviště je zakázán, stejně tak parkování na něm, vyjma osob a aut, která k tomu mají předchozí 

písemné oprávnění.  
5.8. Výjimky pouze po předchozím písemném schválení Společnosti. 
 

   

6. Povinnosti návštěvníků při vstupu do areálu / výstupu z areálu a pohybu v něm - Povinnost evidence  

http://www.greyhoundpark.cz/
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6.1. Všechny osoby vstupující do areálu GPM, (vyjma klientů garáží, hostů běžného restauračního provozu či 
konečných klientů soukromých / veřejných akcí) podléhají povinnosti evidence v příslušné knize, a to dle jejich 
statutu – buďto v Knize evidence docházky (zapisují se zde zaměstnanci, i outsorcovaní zaměstnanci), nebo 
v Knize návštěv (zapisuje recepční služba). 

6.2. Bez předchozí evidence dle výše uvedeného není povolen vstup osob, kterých se povinnost evidence týká, do 
jakýchkoli dalších prostor budovy /areálu GPM. 

6.3. Klienti restaurace, klienti nájemce kancelářských prostor, nájemci garáží, či klienti soukromých eventů nesmí 
vstoupit do jiných prostor než do prostor nájemců, nesmí vstupovat do dalších prostor, a to ani v doprovodu 
osoby, která má právo do těchto prostor vstoupit - bez předchozího písemného schválení CZI. 

6.4. Ostraha eviduje vjezdy a výjezdy vozidel do podzemních garáží (smluvní rezidenti garáží, oprávnění 
zaměstnanci, apod.). 

6.5. Povinnosti evidence v příslušné knize ostrahy podléhají jakákoli vjíždějící vozidla do areálu, do garáží i na 
parkoviště pozemní i zásobovací. 

6.6. Zaměstnanci Společnosti (stálí i občasní smluvní brigádní pracovníci) zaměstnaní v areálu GPM musí používat 
ke vstupu do budovy zaměstnanecký vchod. Vstup i každý výstup těchto osob z/do areálu musí být evidován 
v Knize evidence docházky, včetně jakéhokoli případného opuštění areálu.  

6.7. Zaměstnanci stálých outsorcovaných činností na základě Smlouvy musí používat ke vstupu do budovy 
zaměstnanecký vchod. Vstup i každý výstup těchto osob z/do areálu musí být evidován v Knize evidence 
docházky, včetně jakéhokoli dočasného, či definitivního opuštění areálu.  
Nadřízení outsorcovaných zaměstnanců (kteří v GPM nevykonávají stálou denní činnost dle Smlouvy) či 
jejich dodavatelé zboží a služeb musí používat vstup a výstup přes recepci, a musí se v recepci nechat 
evidovat v Knize návštěv, bez předchozí evidence nesmí z prostoru recepce vstupovat do vnitřních prostor 
budovy.  Musí využívat otevírací dobu pro veřejnost, pokud si se Společností písemně nesjednají výjimku. V 
případě sjednané výjimky smí přicházet zaměstnaneckým vchodem. 

6.8. Zaměstnanecký vchod pro účely využití služeb v podzemním garážovém komplexu používají i smluvní klienti – 
rezidenti podzemních garáží – pokud nepřicházejí v provozní době areálu. V opačném případě používají 
přístupovou cestu do podzemních garáží přes hlavní vstup do budovy s recepcí. 

6.9. Schválení dodavatelé zboží a služeb („facilitka“, revizní technici, atd.) vstupující do areálu na základě 
objednávek, musí používat vstup a výstup přes recepci, a musí se v recepci nechat evidovat v Knize návštěv, 
jinak nesmí z prostoru recepce vstupovat do vnitřních prostor budovy, a to ani s doprovodem oprávněné 
osoby. Tito musí využívat otevírací dobu pro veřejnost, pokud si se Společností nesjednají výjimku. 

6.10. Nájemcům garáží je umožněn přístup hlavním vstupem / vjezdem do areálu z ulice Plzeňská, vstup do budovy 
pak v otevírací době areálu pro veřejnost hlavním vstupem do budovy - přes recepci, v čase mimo otevírací 
dobu pro veřejnost pak zaměstnaneckým vchodem. 

6.11. Klienti smluvního partnera Mr. Parkit mají sjednaný režim přístupu do / z podzemních garáží - komunikují vždy 
se zástupcem společnosti Mr. Parkit. 

6.12. Sportovnímu klubu se psy je určen vstup do areálu dle propozic akce. Ostatním klubům je konkrétní režim 
vstupu stanoven na základě charakteru akce, není-li stanoveno jinak, platí povinnost vstupu (do budovy i na 
sportovní plochu - na pláň) přes recepci v budově.   

6.13. Vstup a pobyt v Greyhound Parku všech zaměstnanců (i outsourcovaných) jednotlivých provozů v Greyhound 
Parku (Facility management, ostraha, atd.) se řídí schválenou provozní dobou těchto provozů. Pracovní 
doba těchto zaměstnanců musí být v souladu se schválenou provozní dobou jednotlivých provozů a tato se 
může lišit od otevírací doby určené pro veřejnost). Do areálu (a do šatny) smí být zaměstnanec vpuštěn 
maximálně půl hodiny před svou pracovní dobou a po skončení pracovní doby musí z pracoviště odejít a 
setrvat smí (v šatně) pouze půl hodiny po své pracovní době, jinak musí být ostrahou z objektu vykázán. 
Jakékoli výjimky musí být předem písemně schváleny Společností.  

6.14. Ohlášené či předem neohlášené návštěvy zaměstnanců Společnosti v Greyhound Parku smí do budovy 
přicházet výhradně hlavním vchodem budovy– do haly s recepcí, kde u recepčního pultu vyčkají povinnosti 
evidence v Knize návštěv a doprovodu.  

6.15. Vstup /výstup na pláň (sportovní plochu za budovou) a zpět, je návštěvníkům areálu GPM umožněn pouze 
přes recepci v budově. Výslovně je zakázáno vstupovat na ni (nebo vystupovat z této plochy zpět) jakoukoli 
jinou cestou. 
Jedinou výjimku z výše uvedeného má uživatel garáže mechanizace (m.č. 0.02), jemuž je umožněn vstup  
z přední části budovy spojovací chodbou na chodník vedoucí kolem zadní části budovy s tribunami, až do  
garáže mechanizace. Jakékoliv další výjimky musí být předem písemně schváleny Společností CZI. 
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7. Zásobování - doba, závazné postupy a zákazy 
7.1. Pro účely zásobování je vstup/vjezd  do areálu Greyhound Parku umožněn hlavní vjezdovou bránou do areálu 

z ulice Plzeňská přes pozemní parkoviště až k parkovišti určeném pro zásobování předem schválených 
dodavatelů zboží a služeb a k souvisejícímu nákladnímu výtahu v budově. (Neplést si jej s osobním výtahem 
na hlavním schodišti budovy). 

7.2. K zásobování restaurace smí být užíván pouze nákladní výtah. Výslovně zakázáno je k účelům zásobování 
gastro-provozu restaurace užívat výtah personální (součást hlavního schodiště), nebo zásobování provádět 
přes prostory hlavního vstupu budovy – přes recepci. 

7.3. Výslovně je zakázáno provádět dodávky jakéhokoliv materiálu, vybavení a zařízení na sportovní pláň přes 
recepci či restauraci, či přes budovu vůbec. 

7.4. Osobní (personální) výtah, jenž je součástí hlavního schodiště budovy, je určen pouze pro přepravu osob. 
Osobní výtah je zakázáno používat k čemukoliv jinému než k přepravě osob - jako např. ke stěhování, 
zásobování, atd.  

7.5. Výtahy v restauraci, které fungují mezi jednotlivými patry restauračního komplexu jsou určeny výhradně pro 
přepravu nádobí - je zakázáno do těchto výtahů vkládat cokoliv jiného. 

7.6. Výjimky po předchozím písemném schválení Společnosti. 
 
8. Parkování, manipulace a pojíždění v areálu - povinnosti, omezení, zákazy 
8.1. Vjezd do areálu je dovolen jen předem písemně schváleným osobám/automobilům.  
8.2. Vjezd a parkování neschválených osob / automobilů je přísně zakázáno, i kdyby to technické podmínky 

dovolovaly. V opačném případě se taková osoba vystavuje okamžitému zrušení smlouvy, finanční sankci, 
poplatku za parkování, případně odtažení vozidla, atd. 

8.3. Je výslovně zakázán vjezd předem neschválených automobilů do areálu a je přísně zakázáno jakkoli využívat 
parkoviště areálu bez předchozího písemného schválení VP GPM, i např. k vjezdu tažných vozů a manipulace 
s instalací konstrukcí sjezdů pro přivezené / dotažené automobily (byť by dotažené vozidlo mělo oprávnění 
parkovat v podzemním garážovém komplexu), zdržování se zde, čekání na někoho, apod. 

8.4. Je přísně zakázáno využívat parkoviště po skončení otevírací doby areálu.  
8.5. Přísně zakázáno je využívat pochozí plochy (chodníky) areálu k pojíždění automobilem, kolem, motocyklem, 

odrážedly, atd., zdržovat se na nich, atd.  
8.6. Výjimky jen po předchozím písemném schválení Společnosti. 
8.7. V celém areálu GPM musí každá osoba dodržovat příslušná pravidla silniční dopravy. 
8.8. Do areálu GPM smí vjíždět vozidla pouze do hmotnosti 3 tun. V opačném případě hrozí náhrada škod 

způsobených komunikaci i vodohospodářskému systému komunikace. 
8.9. V celém areálu GPM musí každá osoba dodržovat příslušná pravidla silniční dopravy. 
8.10. V celém areálu GPM (vyjma závodních drah) je povolena nejvyšší přípustná rychlost 20 km/hod. 
8.11. Je přísně zakázáno zdržovat se neoprávněně v jakýchkoliv prostorách areálu, včetně procházek, prohlídek, 

atd., i kdyby to technicky bylo možné.   

 
a) Pozemní parkoviště: (v prostoru před pojezdovou bránou na pláň) 

8.12. Výslovně je zakázáno neoprávněného využití pozemního parkoviště v areálu (i kdyby to technické podmínky 
dovolovaly).  

8.13. Parkoviště lze využívat pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti. V opačném případě hrozí 
odtažení vozidla, zpoplatnění využití parkoviště, pokutám, sankcím dle Smlouvy, apod. 

8.14. Je zakázáno parkování automobilů na parkovišti v areálu GPM, když pominou Společností schválené 
(písemně) důvody jeho využití (po skončení pořádané akce, po skončení jednání se Společností, atd. 
V opačném případě se taková osoba vystavuje finanční sankci, poplatku za parkování, případně odtažení 
vozidla, atd. 

8.15. Je zakázáno na pozemním parkovišti, a to i osob, u nichž bylo účelové zaparkování dovoleno, 
ponechat automobily zaparkované přes noc. 

8.16. Dále viz obecné podmínky dle tohoto bodu (8).   
8.17. Výjimky pouze po předchozím písemném schválení Společnosti. 
b) Zásobovací parkoviště: (v prostoru před drátěným pletivem hospodářského dvora) 

8.18. Toto parkoviště slouží k zásobování a jako nástupní plocha pro hasičské vozy / vozy záchranné zdravotní 
služby.  
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8.19. Společnost udělila výjimku dlouhodobému uživateli kanceláře (HRTG) využívat 1 parkovací místo na 
zásobovacím parkovišti (před její kanceláří) během provozu jeho kanceláře.   

8.20. Je zakázáno využívat zásobovací parkoviště jinými, než schválenými dodavateli zboží a služeb či smluvním 
nájemcem pro dočasné účelové parkování. V opačném případě se taková osoba vystavuje finanční sankci, 
poplatku za parkování, případně odtažení vozidla, atd. 

8.21. Je zakázáno na zásobovacím parkovišti, a to i osob, u nichž bylo účelové parkování dovoleno, parkovat 
automobily přes noc. 

8.22. Dále pro Zásobovací parkoviště platí stejná pravidla jako pro Pozemní parkoviště. 
8.23. Dále viz obecné podmínky dle tohoto bodu (8).   
8.24. Výjimky pouze po předchozím písemném schválení VP GPM. 

   

c) Podzemní garážový komplex 
8.25. Podzemní garáže jsou určeny smluvním klientům Společnosti na základě písemné smlouvy nebo klientům 

smluvní firmy MR.PARKIT. Jiným osobám je povolen vjezd do podzemních garáží pouze dle předem 
schválených propozic akce, či dle jiného písemného povolení oprávněného zástupce Společnosti.   

8.26. V podzemním garážovém komplexu v 2.PP je: 
a. levá část (po sjezdu) je určena pro dlouhodobé smluvní klienty, (místně také uzamykatelné garážové kóje) 

kam nesmí vstupovat nikdo kromě oprávněných osob (nájemců parkovacích míst ve 2.PP),  
b. střední a pravá část garáží je určena pro oprávněné zaměstnance Společnosti, 
c. pravá část garáže je určena pro oprávněné osoby, např. oprávněné návštěvníky akcí, klientů parkování 

zprostředkovaným prostřednictvím společnosti MR. PARKIT, atd. 
8.27. V podzemním garážovém komplexu v 3.PP je: 

a. levá část (po sjezdu) a střední část je určena pro smluvní klienty Společnosti, (místně také uzamykatelné 
garážové  kóje), kam nesmí (!) vstupovat nikdo kromě oprávněných osob, 

b. pravá část garáží má své parkovací místa dlouhodobě pronajmuta a je určena pro oprávněné osoby 
(nájemce parkovacích míst v pravé části garáží ve 3.PP)  

   

9. Povinnosti všech osob vstupujících do areálu GPM 
9.1. Všichni návštěvníci (ve smyslu bodu 1.1. tohoto Provozního / Návštěvního řádu) jsou povinni se seznámit a 

dodržovat požární a evakuační řád. 
9.2. Každá osoba vstupující do areálu GPM je povinna chovat se v areálu Greyhound Parku tak, aby svým 

jednáním neohrozila nebo neporušila zdraví, život a nepoškodila majetek třetích osob. 
9.3. Návštěvníci, kteří obdrželi klíče, nebo elektronickou vstupní kartu ACS, jsou povinni ztrátu klíčů /karty 

neprodleně hlásit ostraze areálu, tato je povinna to neprodleně nahlásit VP GPM. 
9.4. Návštěvníci Greyhound Parku nesmí způsobit škodu na zařízení a vybavení GPM nebo na jiném  majetku 

umístěném v Greyhound Parku. Dále jsou povinni chovat se tak, aby svým jednáním neomezovali nebo 
neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídajícím okolnostem. 

9.5. Každý Návštěvník Greyhound Parku je povinen dodržovat nařízení a pokyny pracovníků GPM, jeho ostrahy, 
pořadatelů, bezpečnostní služby, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Záchranné zdravotnické služby, 
hlasatele, popř. dalších oprávněných osob.  

9.6. Společnost, majitel GPM, neodpovídá za ztrátu odložených osobních věcí Návštěvníků GPM.   Vstupem do 

areálu Greyhound Park s tímto Návštěvník Greyhound Parku vyslovuje souhlas. 
9.7. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné. 
9.8. Děti se v areálu Greyhound Parku smí pohybovat vždy jen v doprovodu dospělé osoby, je zakázáno jejich 

volné pobíhání po jakýchkoli prostorách kterékoli části areálu GPM. 
9.9. Návštěvníci Greyhound Parku jsou povinni při svém pobytu v areálu respektovat obecně závazná pravidla 

slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli 
projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo 
nerespektování jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu může být návštěvník dopouštějící se zjevně 
zakázaného jednání z prostoru areálu, i bez předchozího napomenutí, okamžitě vyveden. 

9.10. Každá osoba vstupující do areálu Greyhound Parku souhlasí z titulu svého vstupu s tím, aby ze strany ostrahy 
areálu nebo Policie ČR byla provedena osobní kontrola jeho osoby, včetně kontroly jím vnášených zavazadel, 
automobilů, apod. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu. 

9.11. Zaměstnanci Společnosti (i outsorcovaní) jsou povinni se podrobit na vyzvání osobní prohlídce a prohlídce 



 
a 

Provozní / Návštěvní řád  

areálu Greyhound Park Motol 

    Greyhound Park Motol, Plzeňská 93/215f, Praha 5 Motola 

 a 
Strana 9 

(celkem 12) 

a 

osobních zavazadel. V odůvodněných případech se této prohlídky musí na vyzvání zúčastnit i jiní Návštěvníci 
Greyhound Parku. Prohlídku provádí osoby, které jsou Společnosti k tomu určeny. Osobní prohlídku ženy 
provádí vždy osoba ženského pohlaví, prohlídku mužů pak vždy muž. 

 
10. Zákazy 
10.1. Je zakázáno vodit, nosit, či vpouštět do prostoru areálu Greyhound Parku jakákoli zvířata, včetně psů, (či to 

jakkoli umožnit nebo spolu-pomáhat tomu) vyjma těch psů, kteří jsou jmenovitě uvedeni na startovní či 
programové listině dané akce, t.j.  vyjma zcela konkrétní psů, kteří jsou aktéry daného programu dané akce. 

10.2. V celém areálu je přísný zákaz kouření (vyjma teras restaurací), konzumace alkoholických nápojů a 
omamných látek a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. 

10.3. Je zakázáno vnášet do areálu GPM a vynášet z areálu GPM - nadměrná osobní zavazadla, kufry, velké 
tašky a batohy, apod. 

10.4. V případě potřeby je povinností osob tuto skutečnost alespoň den předem písemně ohlásit VP GPM na 
příslušném spojení.    

10.5. Je zakázáno komukoliv měnit daný účel prostor areálu. 
10.6. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií obrazové či 

zvukové záznamy prostor areálu GPM (lze během akce zaznamenávat sebe, svou rodinu, nikoli areál 
GPM, jeho části, nebo pořadatele, či personál GPM). Je zakázáno používání technologií, u kterých lze 
předpokládat komerční využití.  

10.7. V celém areálu GPM je zakázáno kouření – výjimkou jsou klienti restaurací, kteří smí kouřit na terasách 
restaurací a jsou povinni užívat popelníky k tomuto účelu zřízené. 

10.8. Je zakázáno vnášet do prostoru areálu Greyhound Parku zejména následující předměty nebo jiné předměty 
obdobné povahy: 
a) věci jejichž obsah by mohl být rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující 

propagandistický materiál, 
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací 

zbraně, 
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví, 
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, 

tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu, 
e) předměty jako žebřík, stolička, židle, či jakýkoliv jiný nábytek, krabice či kufr, apod. 
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících zařízení, 
g) tyče pro vlajky či transparenty, 
h) nástroje způsobující nadměrný hluk, (např. vuvuzely, řehtačky, píšťalky, apod.)  
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu, 
j) potraviny a nápoje jakéhokoli druhu (vyjma kojenecké stravy), netýká se svačin zaměstnanců areálu 

GPM, či zaměstnanců nájemců areálu 
k) laserová ukazovátka, 
l) kufry, velké tašky a batohy, objemná zavazadla, atd. 
m) profesionální fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely zaznamenání zvuku či obrazu s 

výjimkou výslovně uděleného souhlasu vlastníka Parku. 
Je zakázáno zaznamenávat areál jakoukoli snímací technikou, jakýmkoliv záznamovým zařízením.  

 
 

10.9. Dále je osobám vstupujícím do areálu GPM zakázáno: 
a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující 

slogany či zobrazení, 
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, 

ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu 
a střechy, 

c) vstupovat do prostoru, který není vyhrazen pro diváky (např. hrací plocha, vnitřní prostory, administrativní 
budovy apod. ) 

d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro diváky  
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice, 
f) ničit zařízení a vybavení areálu GPM  
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g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku GPM 
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty, 
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál GPM jinou cestou, zejména 

odhazováním věcí, 
j) jezdit po cestách a plochách areálu bez speciálního písemného povolení, 
k) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné v areálu.  
l) v prostoru areálu GPM kouřit (!), vyjma vyhrazených k tomu prostor - teras restaurací. 
m) vnášet na pláň zápalky, zapalovače a jiné prostředky na rozdělávání ohně 
n) zahalovat si tvář a tím znemožňovat identifikaci 
o) Je zakázáno venčit psy v prostorách vstupu do areálu včetně parkoviště.  
p) Je zakázáno ničit zařízení a vybavení areálu GPM, např. fasádu budovy, zařízení, výsadbu zeleně, apod. 

venčeným psem, či jakkoli jinak   
q) Do prostoru Parku je zakázáno vnášet či přivážet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena 

bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu. O zákazu vnášet takové 
předměty do Parku je z pověření Společnosti oprávněna rozhodovat ostraha, pořadatelská a 
bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech zástupce Společnosti CZI.    

r) Je přísně zakázáno kterékoli osobě pohybující se v areálu GPM používat skleněné nádobí a skleněné 
předměty (vyjma prostor restaurací včetně teras a prostor kanceláří), je zakázáno takové užívání 
umožňovat.  

s) Je přísně zakázáno užívat skleněné předměty v prostorách určených psům.   
t) je zakázáno vynášet nádobí z restaurace mimo restaurační plochy, zejména pak na pláň.    

10.10. Všem osobám i akreditovaným novinářům a fotografům je přísně zakázáno při dostizích chrtů pořizovat 
fotografie s použitím blesku.   

10.11. Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení (akreditaci) 
Společnosti CZI 

10.12. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do GPM, nebo osobám, které 
představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto Provozního / Návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do 
areálu. 

10.13. Z důvodu zvýšení ochrany majetku má pracovník ostrahy v odůvodněných případech oprávnění kontrolovat 
a ověřovat původ věcí odnášených či vyvážených z objektu (PC, nábytek, telefony, potraviny, zařízení a 

vybavení, apod.). Každé takové  podezření ihned hlásí VP GPM, dle povahy věci volá Policii.    a 

10.14. Dále je návštěvníkům - divákům přísně zakázáno: 
a) Diváci nesmí bez předchozího doložení oprávnění vstupovat z terasy restaurace na pláň se závodními 

okruhy,  přestože by jim to technické podmínky umožňovaly 
b) vstupovat na pískovou závodní dráhu, kam nesmí vstupovat jiné, než proškolené oprávněné osoby  
c) přecházet na asfaltovou plochu na pláni přes pískovou závodní dráhu jinak, než povoleným způsobem – 

tedy přes „můstek“ (koberec) v místě přejezdu přes pískovou dráhu. V žádném případě nesmí tito 
přebíhat přes pískovou dráhu v libovolném než určeném místě, či vstupovat nebo dokonce pobíhat na 
pískové  dráze.  

d) pohybovat se po chodníku mezi budovou a plání.   
e) V případě porušení zákazu hrozí dotyčnému porušiteli sankce, a to buďto v podobě peněžní pokuty, 

úhrady škod, nebo okamžitému ukončení akce, vyvedení z areálu, nebo ke kombinaci sankcí. 
 
11. Akce   
11.1. Vstupovat a pobývat v GPM mohou návštěvníci dle typu provozu - na základě řádně zakoupené a předložené 

vstupenky, průkazu, nebo obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu. 
11.2. Každý návštěvník je při vstupu do GPM povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole 

pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.  
11.3. Návštěvník je povinen na požádání pracovníků areálu GPM, jeho ostrahy, pořadatelů, bezpečnostní služby, 

nebo Police ČR, se prokázat i opakovaně platnou vstupenkou nebo obdobným dokladem.  
11.4. Provozovatel pískového závodního oválu pro chrty i asfaltového závodního okruhu i travnatého hřiště si 

vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést z areálu každou osobu, jejíž jednání bude 
v rozporu s právními předpisy a tímto řádem. Provozovatel si musí dle rozsahu akce zajistit potřebný počet 
pořadatelské služby k zajištění pořádku a bezpečnosti a zamezení škod osob, majetku a areálu. 

11.5. Rovněž bude odepřen vstup a pobyt každé osobě, která neuposlechne pokynů pracovníků areálu Greyhound 
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Park, jeho ostrahy, pořadatelů akce, bezpečnostní služby, Policie ČR nebo Vojenské policie, nebo osobě, 
která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.  

11.6. Pořadatel může odmítnout kterémukoli návštěvníkovi prodat vstupenku na akci, a to i bez udání důvodů.  
11.7. Ostraha jsou oprávněny prohlédnout - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu 

podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo 
jiných nebezpečných předmětů  věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat 
bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu 
jednotlivých vnášených předmětů.  

11.8. Ostraha areálu má právo požadovat po návštěvníkovi, aby se při vstupu do areálu Greyhound Park 
legitimoval. Údaje takto zjištěné mohou být systematicky využívány v případech porušení tohoto Řádu. 

11.9. V GPM mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či 
osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř Parku má 
povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i Policie prokázat své oprávnění k pobytu 
platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k 
pobytu, bude z Parku vyveden.  

11.10. Při opuštění GPM ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky. 
11.11. Park je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné 

hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno Společností z organizačních důvodů jinak.  
11.12. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci.  
11.13. Příznivci či rodinní příslušníci osob sportujících či vystupujících v kulturním programu jsou povinni platit 

vstupné, rodiče účinkujících dětí jsou povinni se zdržovat pouze v sektoru určeném Společností, a jsou povinni 
respektovat organizační pokyny ostrahy areálu.  

11.14. S jedním chrtem je možný pouze jeden doprovod dospělé osoby – jejich rodinní příslušníci platí vstupné 
jako jakýkoliv jiní diváci.   

11.15. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a 
bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa, než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném 
sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce. 

11.16. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které 
ohrožují bezpečnost osob a majetku ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo 
bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.  

11.17. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.  
 

12. Prodej a reklama     
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, předmětů,  
jakož i skladování předmětů uvnitř areálu GPM je zakázáno, povoleno může být  případ od případu jen s 
výslovným písemným souhlasem Společnosti 

 
13. Jednání proti předpisům  
13.1. Osoby, které poruší ustanovení tohoto Provozního / Návštěvního řádu, či navazujících provozních řádů, 

mohou být i bez předchozího napomenutí a bez náhrady neprodleně vyvedeny z Parku a postiženy zákazem 
vstupu do Parku na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou. Totéž platí pro osoby, 
které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání 
nebo jiného přestupku, může být podáno trestní oznámení. 

13.2. Společnost nebo jiný pořadatel jakékoli akce konané v  Greyhound Parku si vyhrazuje právo vstupné nevrátit, 
dojde-li k porušení tohoto Provozního / Návštěvního řádu nebo jiných obecně závazných právních předpisů. 

13.3. Společnost  je oprávněna požadovat po každém, kdo poruší Provozní / Návštěvní řád náhradu škody, která 
byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla škoda způsobena nebo závadný 
stav vyvolán, a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč v maximální výši 50.000,- Kč,  dle 
závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobené škody a následků. Dotyčnému 
porušiteli zákazu hrozí také sankční postih, a to buďto v podobě peněžní pokuty, úhrady škod, nebo i okamžité 
ukončení akce, nebo kombinace jednotlivých sankcí, s čímž každý Návštěvník Greyhound Parku svým 

vstupem do jeho prostor výslovně souhlasí.   

 
14. Dohled a dozor  



 
a 

Provozní / Návštěvní řád  

areálu Greyhound Park Motol 
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a 

14.1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, dodržováním tohoto Provozního/ Návštěvního 
řádu a souvisejících pravidel a právních předpisů přísluší ostraze, při akcích pak pořadateli akce. 

14.2. Právo k výkonu funkce pořadatele akcí má dle typu akce zplnomocněný zástupce pořadatele akce, zástupce 
provozovatele sportovního klubu daného druhu sportu, také jejich pořadatelská a bezpečnostní služba. 

 
15. Správa areálu GPM  
15.1. Správa budov a technologií areálu: Pohotovost: 601 325 323 
15.2. Ostraha areálu: 724 100 913 
15.3. Vedoucí provozovny: 724 100 904 
15.4. Nájmy prostor: 724 100 904 
15.5. Společnost CZI, jako majitel areálu si vyhrazuje právo úpravy, doplnění tohoto Provozního /Návštěvního řádu 

dle potřeb, všechny osoby jsou povinny dodržovat tento Provozní / Návštěvní řád. 
 
16. Odpovědnost za škody 
16.1. Vstup a užívání Greyhound Parku uskutečňuje každý návštěvník, každá osoba, na vlastní nebezpečí. 
16.2. Náhrada škod způsobených návštěvníkem nebo jakoukoli vstupující osobou, bude vymáhána podle platných 

právních předpisů. 
16.3. Návštěvníkům, či jakékoli vstupující osobě, kteří ustanovení Provozního / Návštěvního řádu hrubě poruší, 

bude vstup do areálu Greyhound Park Motol trvale zakázán. 
 

17. Platnost / Účinnost 
17.1. Tento Provozní / Návštěvní řád Greyhound Parku nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.  
17.2. Odpovědní zástupci jednotlivých smluvních organizací se Společností (nájemci, dodavatelé zboží a služeb, 

pořadatelé akcí, eventů, apod.) zodpovídají za seznámení se s tímto Provozním /Návštěvním řádem a 
navazujícímu předpisy u všech svých členů, zaměstnanců, návštěvníků, hostů, dodavatelů, apod.   

17.3. Na tento Provozní / Návštěvní řád Parku navazují Provozní řády jednotlivých provozních částí areálu, a 
související pravidla. 

17.4. V případě sportovních utkání jej doplňují také platná pravidla pořádajících organizací.  

 

 
V Praze dne 31.12.2018 
 

Za CZECH INTERNATIONAL, a.s.     

Rudolf Želinský     

ředitel společnosti     

 

 

 

 
 


