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Červenec 2020 

 

Příloha č. 5, Návštěvní řád a Provozní řád veřejného zařízení 

Návštěvní řád (příklad) 

Provozované zařízení – Veřejné dětské hřiště:  

Upozornění pro uživatele: 

 Děti do šesti let jej mohou využívat pouze v doprovodu dospělé osoby. 

 U mladších dětí, věk do 6 let, je povoleno používat zařízení pouze tehdy, pokud je zabezpečený trvalý dozor 

dospělé odpovědné osoby. Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky. 

 Sestava se skluzavkou je vhodná pro děti od 4 do 12 let, nebo dle váhových dispozic od výrobce 

Na hřišti je povoleno: 

 vstupovat na trávníky 

Na hřišti platí zákaz:  

 poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení 

 vstupu se zvířaty 

 kouření, konzumace alkoholu a omamných látek 

 manipulace s otevřeným ohněm 

 užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení 

 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 překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat. 

Např. Užívání herních prvků způsobem jinak, než obvyklým je zakázáno! Pedagogický dohled či doprovázející dospělá 

osoba jsou zodpovědní za chování dětí.  

Uživatelé dětského hřiště a pískoviště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného 

chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. 

Návštěvník je povinen:  

 respektovat návštěvní řád a případné pokyny správce 

 chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe 

 udržovat čistotu 

Za úmyslné poškození dětského hřiště a pískoviště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese 

odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. 
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Provozovatel neručí na dětském hřišti a pískovišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele, uložené na 

místě, které k tomu není stanovené.  

Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů, pro podnikající fyzickou osobu při výkonu své 

podnikatelské činnosti nebo pro právnickou osobu do výše ... Kč a u fyzických osob do výše … Kč. 

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, či jinou nálezem předmětů ohrožující bezpečnost, 

oznamte to, prosím, neprodleně Městské policii – telefon 156, a odpovědnému pracovníkovi provozovatele, zabezpečíte 

tím větší bezpečnost pro své dítě. 

Děkujeme vám, že návštěvní řád dodržujete. 

Správce hřiště: 

Odpovědný pracovník: ……………………………………., telefon………………… 

Důležitá telefonní čísla: HASIČI 150 – POLICIE 158 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS 112 – 

MĚSTSKÁ POLICIE 156 

  

Provozní řád (příklad)  

Provozované zařízení – Veřejné dětské hřiště:  

Správce hřiště:  

Městská část Praha ……. 

Odpovědný pracovník: Jan Novák ……., tel. ……, mobil…. 

Za úklid hřiště odpovídá: 

Firma STROM, podnik čistoty a údržby města, se sídlem…… 

Odpovědná osoba: Michal Kos, tel. …., mobil…. 

Provozní doba:  

Od 1. května do 30. září od 8 do 21 hodin 

Od 1. října do 30. dubna   od 9 do 19 hodin 

1) Denní úklid: (např. vždy do 8 hodin) 

- každodenní otevírání a zavírání hřišť 

- úklid odpadků z plochy hřiště 

- odvoz odpadu 

- úklid – přehrabání pískoviště 

- shrabání listí a odvoz listí 

- vysypání odpadkových košů 

- úklid sociálního zařízení 

- pravidelná denní vizuální inspekce technického stavu herních prvků a mobiliáře 

2) Průběžná péče o herní prvky a mobiliář 

- odstranění zjištěných nebo nahlášených závad 

- jedenkrát týdně (např. středa od 13 hodin) provádět kontrolu stavu a čistoty se zástupcem úklidové 

firmy, což je zaznamenáno do předtištěného protokolu 

- odstranění zjištěných nedostatků 

3) Péče o zeleň 
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- sekání trávy a úklid 

- shrabání a úklid listí 

- drobné prořezy keřů a dřevin 

4) Údržba pískoviště 

- kontrola stavu obrub pískoviště 

- denní přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot, případně injekčních stříkaček či 

exkrementů) 

- 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti (úložišti písku) 

- 1x ročně výměna písku: březen/duben (použít písek kopaný hrubosti 0,4) 

5) Provozní inspekce  

- provádí se každých 8 týdnů  

- proškolená osoba František Vomáčka, údržbář, bude provádět podle instrukcí od výrobce kontrolu 

prvků 

6) Roční revize herních prvků 

- kontrola dle souboru norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 oprávněnou odbornou firmou v intervalu 

nepřesahující období 12 měsíců 

a) případná následná oprava 

b) návrh na likvidaci – výměnu za nový 

Vypracoval: J. Malý 

V ....................,  ddmmrrrr 
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