
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Veřejné hřiště pro neorganizovanou tělovýchovu ve shodě s normou ČSN-EN 14974

Vážení návštěvníci, 
toto veřejné hřiště bylo vybudováno Městem Žďár nad Sázavou a je Vám dáváno k dispozici pro využití 

Vašeho volného času. Pro zpříjemnění Vašeho pobytu i pobytu dalších návštěvníků, Vás žádáme 
o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu.

HASIČI 150
POLICIE 158
ZÁCHRANÁ SLUŽBA 155

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
MĚSTSKÁ POLICIE 156

 
Zařízení je určeno především pro mládež starší než 15 let. Děti ve věku 6 – 12 let mohou
zařízení využívat pouze v doprovodu rodičů nebo osoby pověřené starší 18 let.

Překážky – skatepark je možno používat za přítomnosti minimálně dvou osob, z nichž pou-
ze jedna osoba může provádět jízdu ve skateparku. Skatepark je vhodný pro jízdu pouze 
na skateboardu, bruslích, BMX kole a koloběžce.

Ochranné pomůcky doporučujeme všem uživatelům. Každý aktivní účastník mladší 15 let 
musí bezpodmínečně používat při jízdě ve skateparku ochranné pomůcky (helma, chráni-
če kolen a loktů).

BMX kolo pro použití ve skateparku musí být vybaveno plastovými koncovkami na řídítkách 
a plastovými pegy.

NA HŘIŠTI PLATÍ ZÁKAZ:
• poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
  (v případě poškození nebo zničení bude Město Žďár nad Sázavou vymáhat náhradu škody)
• vstupu se zvířaty, kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
• používání motorových vozidel, stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
• pořádat propagační, reklamní a jiné akce bez písemného povolení provozovatele
• užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
• pokud jsou prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup  
  na vlastní nebezpečí uživatele

Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce 
či jiná osoba starší 18 let

Uživatelé hřiště jsou povinni řídit se ustanovením návštěvního řádu, dodržovat pravidla slušného 
chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:
• respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele
• chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
• dodržovat čistotu a pořádek
• Užívat sociální zařízení v souladu s pokyny provozovatele

Za úmyslné poškození hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního řádu 
nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. Provozovatel neručí na hřišti za případ-
nou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním 
řádem se postihuje podle obecných předpisů. Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo 
vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně Městské policii – tel. č. 156.

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

ZHOTOVITEL: 
Mystic Constructions spol. s r.o.
Římská 26, 120 00, Praha 2
www.skateparky.cz

ARCHITEKT:
GRIMM Architekti
náměstí Republiky 22
591 01 Žďár nad Sázavou
www.grimmarch.cz

PROVOZOVATEL:
SPORTIS, příspěvková organizace
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 737203054, 603228148
IČ:65759800, DIČ:CZ65759800

SKATEPARK JE UZAVŘEN A NEZPŮSOBILÝ PROVOZU:
• v případě deště nebo mokrého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami

• v zimních měsících (sněhová pokrývka, náledí)
• v nočních hodinách a v čase snížené viditelnosti

PROVOZNÍ DOBA:
DUBEN – ŘÍJEN   8.00 – 21.00 hod.

LISTOPAD – BŘEZEN   8.00 – 17.00 hod.


