
Provozní řád dětského hřiště – ulice Mládežnická 
 

1. Provozní doba hřiště je od 8.00 do 20.00 hodin celoročně. 

2. Používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se 

rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané, je zakázáno a provozovatel neručí za 

případné následky tohoto nesprávného užívání. 

3. V celém prostoru dětského hřiště a pískoviště je zakázáno: 

- kouření a konzumace alkoholu a užívání omamných látek; 

- manipulovat s otevřeným ohněm; 

- přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné 

předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat; 

- vstupovat se psy a jinými zvířaty; 

- jízda na kole a vjezd motorových vozidel; 

- poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň; 

- znečišťovat dětské hřiště a zeleň. 

4.  Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 do 14 let. Dětem mladším 6 let je vstup na hřiště a 

pískoviště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod 

trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby nebo jiné dospělé osoby. 

5. Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, 

toto zařízení překontrolovat je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě 

zjištění, že je stavem dětského hřiště a pískoviště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí připustit, aby je 

dítě používalo. 

6. Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, 

odpovědný zástupce nebo jiná dospělá osoba. Provozovatel neručí na dětském hřišti a pískovišti 

za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele hřiště a pískoviště. 

7. Za úmyslné poškození dětského hřiště a pískoviště nebo škodu vzniklou nerespektováním 

provozního řádu nese odpovědnost v plné výši uživatel. 

8. Vstup na dětské hřiště a pískoviště je zakázán: 

- pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo jeho povrch namrzlý anebo na 

něm zjistí závadu; 

- pokud se v pískovišti nacházejí předměty, které by mohly ohrozit zdraví; 

- v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik 

popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem 

zkontrolovat a případně vstup dítěti zakázat; 

- pokud jsou dětské hřiště a pískoviště, herní prvky a vybavení poškozeny nebo ve stavu, 

který brání jejich užívání. 

9. Uživatelé hřiště a pískoviště jsou povinni udržovat na hřišti a pískovišti pořádek. 

10. Uživatelé hřiště a pískoviště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii pro jakou jsou herní 

prvky určeny: 

- houpačka Bára – zařízení je určeno pro děti od 3 do 14 let. Doporučujeme, aby děti od 3 

do 8 let doprovázela dospělá osoba. Jedinci se špatnou motorikou nebo děti s nedostatečně 

vyvinutým pudem sebezáchovy musí být doprovázeny odpovědnou osobou. 

- lávka pohyblivá – zařízení je určeno pro děti od 3 do 12 let. Doporučujeme, aby děti od 3 

do 8 let doprovázela dospělá osoba. Jedinci se špatnou motorikou nebo děti s nedostatečně 

vyvinutým pudem sebezáchovy musí být doprovázeny odpovědnou osobou. 

- lezecká sestava Johana – zařízení je určeno pro děti od 3 do 14 let. Doporučujeme, aby 

děti od 3 do 8 let doprovázela dospělá osoba. Jedinci se špatnou motorikou nebo děti 

s nedostatečně vyvinutým pudem sebezáchovy musí být doprovázeny odpovědnou osobou. 

- kyvadlová houpačka auto – zařízení je určeno pro děti od 3 do 12 let. Děti od 3 do 8 let, 

jedinci se špatnou motorikou, s pohybovými nebo jinými zdravotními potížemi by měli být 

pod stálým doprovodem odpovědné osoby. 

- věž šplhací – zařízení je určeno pro děti od 3 do 10 let. Doporučujeme, aby děti od 3 do 8 

let doprovázela dospělá osoba. Jedinci se špatnou motorikou nebo děti s nedostatečně 

vyvinutým pudem sebezáchovy musí být doprovázeny odpovědnou osobou. 



- cvičební posilovací stroj Masáže – zařízení je určeno pro osoby od 10 let věku. Způsob 

cvičení: opřete se zády o masážní zařízení, uchopte madla a pomalým pohybem posunujte 

vertikálním a horizontálním směrem, Cílem je uvolnění napětí zádových a krčních svalů. 

Toto cvičení zlepšuje funkci krevního oběhu a nervového systému. 

11. Majitelem dětského hřiště je město Holice, provozovatelem Technické služby Holice, 

Vysokomýtská 635, Holice, telefon 724 363 065. Běžné kontroly hřiště provádí osoba pověřená 

tímto úkonem Technickými službami Holice. 

12. Provozovatel zodpovídá za údržbu, úklid, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné 

revize hracích prvků hřiště. 

13. Provozní řád je platný pro všechny uživatele hřiště od 1. března 2013.  

 

 

 

Důležitá telefonní čísla: 

 

 Integrovaný záchranný systém 112 

 Záchranná služba 155 

 Policie  158 

 Hasiči 150 

 Městská policie 156 

 Technické služby Holice  724 363 065 

 

 

 

Správce – Kašpar Roman                  724 362 895 
 

 

 

 

Technické služby města Holic 

Vysokomýtská 635 

534 01 Holice 

 

 


