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Návštěvní řád workoutového hřiště

Vážení návštěvníci,
všechny osoby, které  vstoupí  do areálu workoutového hřiště,  se musí řídit  tímto návštěvním
řádem a pohybovat se jen v prostoru workoutového hřiště. 
Využívání dalších prostor areálu je možné po dohodě s vedením školy.

Tento návštěvní a provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví 
návštěvníků veřejného hřiště, a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.

I.        Základní ustanovení  
1. Každý návštěvník je povinen pečlivě se seznámit s provozním a návštěvním řádem po

příchodu do areálu. Vyhne se tak případným nedorozuměním a nepříjemnostem.
2. Workoutové  hřiště  je  určeno  k pohybu,  cvičení,  rehabilitaci,  sportovní  a  zábavní  hře

pro osoby starší  15 let  s min.  výškou 140 cm. Nosnost a možné zatížení  jednotlivých
prvků je max. do hmotnosti uživatele 120 kg.

3. Hřiště  smí  užívat  pouze  osoby  s příznivým  zdravotním  stavem  bez  zdravotních
komplikací či onemocnění. 

II.      Používání hřiště  
1. Sportovní konstrukce lze používat pouze za použití váhy vlastního těla.
2. Všichni  uživatelé  jsou před užíváním hřiště povinni  podrobně se seznámit  s návodem

na použití  a  jsou  povinni  tento  návod  dodržovat  s ohledem  na  momentální  fyzickou
kondici a zdravotní stav.

3. Podrobný  návod  na  použití  včetně  funkcí  jednotlivých  prvků  je  uveden  na
informační tabuli. 

4. Každý  návštěvník  hřiště  je  povinen  šetřit  vybavení  hřiště,  které  je  majetkem  města
a udržovat je v čistotě. Je přísně zakázáno znečišťování a poškozování veškerých ploch,
odhazování odpadků a manipulace s ostrými předměty.

5. Užívání workoutového hřiště je bezplatné.
6. Vstup na workoutové hřiště je vždy na vlastní nebezpečí. Uživatelé a návštěvníci jsou

povinni po celou dobu jeho užívání dbát bezpečnostních předpisů a ustanovení tohoto
provozního řádu.

7. Při současném užití sportovní konstrukce několika návštěvníky je nutné, aby vzájemně
respektovali pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky.
Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v prostoru hřiště tak, aby nezpůsobili zranění
sobě ani ostatním.

8. Uživatel je povinen při zjištění jakéhokoli poškození konstrukce nebo její části nahlásit
tyto  skutečnosti  provozovateli,  který  povede  kontrolu  funkčnosti  a  zajistí  případné
odstranění závady.

9. Děti ve věku do 15 let mohou používat hřiště pouze za doprovodu rodičů nebo jiného
odpovědného zástupce staršího 18 let.

III.     Používání je ZAKÁZÁNO:  
1. Osobám menším  než  140  cm a  pro  osoby,  kterým zdravotní  stav  nebo  onemocnění

neumožňují hřiště užívat bez rizika zhoršení jejich stavu nebo bez rizika úrazu.
2. Jinak než je uvedeno v návodu na užití.
3. Za  nepříznivých  povětrnostních  a  klimatických  podmínek  (déšť,  silný  vítr,  mráz,

námraza, sníh, bouřka, apod.).
4. Mimo provozní dobu.
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5. V případě podezření na závadu/poškození nebo silného opotřebení.
6. Vstupovat do prostor osobám pod vlivem návykových látek.
IV. Návštěvníkům v prostorách areálu školního hřiště NENÍ DOVOLENO:    

1. Provádět bez souhlasu provozovatele  jakékoliv úpravy nebo manipulovat  se
sportovním vybavením.

2. Používání  kolečkových  bruslí,  skateboardů  resp.  jízdních  kol,  obuv
s ostrým     
zakončením podrážek resp. hranami, apod.).

3. Pojezd automobilů či jiných dopravních prostředků.
4. Kouřit, používat alkohol, užívat omamné a toxické látky.
5. Odkládat  a  vyhazovat  odpadky  mimo  místa  k  tomu  určená  a  jakkoliv

znečišťovat hřiště a jeho okolí.
6. Vodit do prostor areálu hřiště zvířata, zejména psy.
7. Stanování a rozdělávání ohně, přelézání ochranného oplocení.

V. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel má právo vykázat návštěvníka školního hřiště, jestliže: 

1. porušuje tento řád
2. porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy
3. poškozuje majetek provozovatele
4. způsobuje nadměrnou hlučnost
5. zakládá ohně
6. chová  se  hrubě,  urážlivě  či  má  jinak  neslušné  chování  vůči  ostatním

návštěvníků areálu nebo provozovateli

IV. Odpovědnost provozovatele a návštěvníků
1. Provozovatel  má  právo požadovat  případnou náhradu škody po návštěvníkovi,  který  ji

způsobil.
2. Provozovatel neponese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním tohoto řádu

a ostatních platných předpisů.
V. Všeobecné pokyny  
1. Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují návštěvníky, mohou návštěvníci

upozornit Městskou policii.
2. V případě  zjištění  závady  v prostou  workoutového  hřiště  jsou  návštěvníci  povinni  tuto

skutečnost neprodleně oznámit správci.
3. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky workoutového hřiště. 

V Hrochově Týnci dne 31.12.2021 Mgr. Jiřina Macháčková, ř.š.

Provozní řád workoutového hřiště



Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim
________________________________________________________________________________________

I. Provozovatel  
Workoutové hřiště je součástí areálu Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim. 

II. Údržba školního hřiště  
Za údržbu a pořádek zodpovídá p. P. Šťastný (školník)
Kontakt: 469319922/776008959 (ředitelna školy), 776166800 (školník)

.
III.  Provozní doba

 Listopad- únor 14:00- 18:00
  Březen- říjen  7:35- 14:00 ZŠ, 14:00- 20:00 veřejnost

 Prázdninový provoz bude vyvěšen. 

IV. Denní úklid  a průběžná kontrola  
- vysypání odpadků z odpadkového koše
- provedení vizuální kontroly (kontrola prvků, kamínky, ostré předměty, sklo, kovové

předměty, atd.) 

V. Péče o zeleň   
- sekání a úklid trávy
- hrabání a úklid listí
- drobné prořezy keřů a dřevin

VI. Provádění kontroly školního hřiště  
Vizuální kontrolu provádí před každým použitím v době výuky pedagogický pracovník.
Jedenkrát za týden provést provozní kontrolu prvků a podkladu- školník.
Provozní kontrola areálu je prováděna  -  před začátkem školního roku

                 - po zimním období 
Při zjištění závady musí být zařízení zabezpečeno proti použití do doby odstranění závady.

VII. Roční revize   
- 1x ročně odbornou firmou
- případná oprava zjištěných nedostatků

VIII.   Závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí podle ustanovení tohoto provozního řádu činí provozovatel a pracovníci

jím osobně pověřeni.
2. Provozovatel neručí za případné následky nesprávného užívání školního hřiště.
3. Zodpovídá za odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize. 
4. Tento provozní řád je pro všechny uživatele veřejně přístupný a nabývá účinnosti od

1.1.2022. 

V Hrochově Týnci dne 31.12.2021 ……………………………….
Mgr. Jiřina Macháčková, ředitelka školy

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči Záchranná služba Městská policie Policie
150    155                                     420 731 262 667                      158  

 420 739 228 445
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