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PROVOZNÍ  ŘÁD  
 

dětského a fitness hřiště na ulici„Novohradská 224 “ města Třeboň 
 

I. Provozovatel: Odeon a.s. 

 

      Za úklid hřiště odpovídá: údržba areálu 

 

II. Návštěvní doba hřiště: duben – říjen  od 9.00 do 22.00 hod 

        listopad – březen od 10.00 do 16.00 hod 

Při nepříznivém počasí bude hřiště zavřeno! 

 

III. Seznam herních prvků 

 

- Věž se skluzavkou a lanovým mostem od 4 do 14let 

- Řetězová dvouhoupačka   od 3 do 14let 

- Vahadlová houpačka     od 3 do 12let 

- Šplhací sestava     od 4 do 14let 

- Cvičební prvek - Lavice se šlapadly  osoby starší 14- ti let  

- Cvičební prvek - Surf    osoby starší 14- ti let  

- Cvičební prvek - Zdvihací zařízení   osoby starší 14- ti let  

- Cvičební prvek - Šlapadlo lyže   osoby starší 14- ti let  

- Cvičební prvek - Kormidlo    osoby starší 14- ti let  

 

IV. Denní úklid (vždy do 9.00 h) 

 

1. Každodenní otevírání a zavíraní hřiště 

2. Vysypání odpadků z odpadkového koše 

 

V. Vizuální kontrola 

 

1. Pravidelná vizuální kontrola technického stavu herních prvků 1x za měsíc 

 

VI. Technická kontrola 

 

1. Pravidelná technická kontrola stavu herních prvků 1x za 3 měsíce 

 

VII. Průběžná péče o herní prvky 

 

1. Okamžité odstranění zjištěných, nebo nahlášených závad 

 

VIII. |Roční revize herních prvků 

 

1. Kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 (EN 16630:2015) 

2. Případná oprava 

3. Likvidace – výměna za nový 

 

Vypracoval: Odeon a.s. 

 

V Třeboni  1.1.2017 
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NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD  
 

dětského hřiště na ulici„Novohradská 224 “ města Třeboň 

I. Provozovatel:     Odeon a.s. 

II. Účel hřiště: 

Vážení návštěvníci, 

 

jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 14 let, přičemž je nutné zohlednit 

psychické a fyzické dispozice dětí. 

  

Žádáme rodiče, aby nad dětmi do 6 let, měli při pobytu na hřišti trvalý dozor! 

Děti od 6 ti let do 14 ti let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. 

  

Hřiště nepoužívejte, pokud jsou plocha nebo jednotlivá zařízení kluzká, vlhká, namrzlá nebo 

jinak viditelně poškozená. 

 

III. Návštěvní doba hřiště: duben – říjen  od 9.00 do 22.00 hod 

        listopad – březen od 10.00 do 16.00 hod 

Při nepříznivém počasí bude hřiště zavřeno! 

 

IV. Pokyny pro provoz:  

 

Uživatelé dětského hřiště jsou povinni dodržovat věkovou hranici pro jednotlivá zařízení: 

 

- Věž se skluzavkou a lanovým mostem od 4 do 14let 

- Řetězová dvouhoupačka   od 3 do 14let 

- Vahadlová houpačka     od 3 do 12let 

- Šplhací sestava     od 4 do 14let 

 

Návštěvník je povinen: 

 

- dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním 

neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky 

- chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno 

- nést odpovědnost za škody působené byť z nedbalosti, které vzniknou jeho chováním 

- po své návštěvě hřiště uklidit 

 

V celém areálu hřiště je zakázáno: 

 

- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek  

- přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté 

látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi 

manipulovat 

- poškozovat zařízení areálu  

- vstup se psy a jinými zvířaty do prostoru dětského hřiště 
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Provozovatel: 

- Odeon a.s. nezodpovídá za případné úrazy ani za ztráty osobních věcí  

- neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení hřiště 

- zodpovídá za údržbu areálu, odstraňování závad, péči o zařízení a zajišťuje pravidelné 

revize hracích prvků hřiště. 

Hřiště je majetkem firmy Odeon a.s. 

Kontaktní  tel.: 602 395 471 

 

Všechny osoby, které vstoupí do areálu hřiště, se musí řídit tímto návštěvním řádem.  

V případě poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou 

předepsána tomu, kdo škodu způsobil. 

 

Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí.  

 

Tento návštěvní řád byl schválen Odeon a.s.  dne: 1.1.2017 

 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.  

 

Důležitá telefonní čísla: 

Hasiči: 150 

Záchranná služba první pomoci: 155 

Městská policie Třeboň: 156 

Policie ČR: 158   
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NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD 
 

fitness hřiště na ulici„Novohradská 224 “ města Třeboň  
 

 

Vážení návštěvníci, 

 

jednotlivé posilovací prvky jsou určeny pro osoby starší 14- ti let a výše, přičemž je nutné 

zohlednit psychické a fyzické dispozice cvičících. 

  

Děti od 6 ti do 14 ti let musí být v doprovodu osoby starší 18 let, která plně zodpovídá za jejich 

bezpečnost. 

Děti do 6 ti let mají na cvičící stroje vstup zakázán! 

  

Hřiště nepoužívejte, pokud jsou plocha nebo jednotlivá zařízení kluzká, vlhká, namrzlá nebo 

jinak viditelně poškozená. 

 

Návštěvní doba hřiště: duben – říjen  od 9.00 do 22.00 hod 

        listopad – březen od 10.00 do 16.00 hod 

Při nepříznivém počasí bude hřiště zavřeno! 

    

Seznam cvičících strojů: 

 

- Cvičební prvek - Lavice se šlapadly  osoby starší 14- ti let  

- Cvičební prvek - Surf    osoby starší 14- ti let  

- Cvičební prvek - Zdvihací zařízení   osoby starší 14- ti let  

- Cvičební prvek - Šlapadlo lyže   osoby starší 14- ti let  

- Cvičební prvek - Kormidlo    osoby starší 14- ti let  

 

Návštěvník je povinen: 

 

- dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním 

neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky 

- chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno 

- nést odpovědnost za škody působené byť z nedbalosti, které vzniknou jeho chováním 

- po své návštěvě hřiště uklidit 

 

V celém areálu hřiště je zakázáno: 

 

- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek  

- přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté 

látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi 

manipulovat 

- poškozovat zařízení areálu a zeleň 

- stanování a rozdělávání ohně 

- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem  

- přelézání ochranného oplocení  

- jezdit na kole a používat motorová vozidla 

- vstup se psy a jinými zvířaty do prostoru dětského hřiště 
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Provozovatel: 

Firma Odeon a.s. neodpovídá za případné úrazy ani za ztráty osobních věcí  

- neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení hřiště 

- zodpovídá za údržbu areálu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné 

revize Fitness prvků hřiště. 

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně 

Městské policii Třeboň na tel. 384 721 113 nebo na tel. 602 395 471 

 

Hřiště je majetkem Odeon a.s. Za údržbu a pořádek odpovídá údržba areálu.  

 

Všechny osoby, které vstoupí do areálu hřiště, se musí řídit tímto návštěvním řádem.  

V případě poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou 

předepsána tomu, kdo škodu způsobil. 

 

Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí.  

 

Tento návštěvní řád byl schválen Odeon a.s. dne: 1.1.2017 

 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám hezký den.  

 

Důležitá telefonní čísla: 

Hasiči: 150 

Záchranná služba první pomoci: 155 

Městská policie Třeboň: 156 

Policie ČR: 158   

 

 

 

 

 

 


