
 

 

Provozní řád  

Hřiště Střediska volného času Litomyšl 

 

I. Základní údaje 

Název zařízení:  Hřiště Střediska volného času Litomyšl (dále jen Hřiště SVČ) 

  

 

Provozovatel:  Středisko volného času Litomyšl (dále jen SVČ) 

Dukelská 534, 570 01 Litomyšl, 

IČ 75015137 

   zastoupený ředitelem Mgr. Josefem Šteflem  

 

II. Základní ustanovení 

1) Provozní řád Hřiště SVČ upravuje povinnosti provozovatele a návštěvníků Hřiště SVČ. 

2) Provozovatel Hřiště SVČ zajistí zveřejnění Provozního řádu na vyhrazeném místě – web, 

nástěnka – chodba 2. NP v objektu SVČ. 

3) Provozovatel Hřiště SVČ neodpovídá za zranění vzniklá činností, která nebyla 

organizována SVČ, činností ostatních návštěvníků a činností zakázanou provozním řádem. 

4) Provozovatel zajišťuje správu, kontrolu a údržbu Hřiště SVČ. 

 

III. Zásady poskytování první pomoci, pitný režim 

1) Nezbytnou první pomoc při úraze na Hřišti SVČ poskytuje, v době provozu SVČ, kterýkoli 

zaměstnanec SVČ. V případě akcí organizovaných jinou organizací (např. MŠ nebo ZŠ) 

pedagogický pracovník dané organizace nebo v případě návštěvy veřejnosti zákonný 

zástupce nebo dospělá osoba zajišťující dohled. 

2) Pro případ úrazu je v prostorách SVČ vybavená přenosná lékárnička, která je v době 

provozu SVČ, umístěna v Klubu. 

3) Provozovatel Hřiště SVČ nezajišťuje pitný režim. 

 

IV. Provozní režim v areálu zahrady 

1) Hřiště SVČ slouží především ke spontánním aktivitám pro děti a mládež od 3 – 14 let. 

Dítě do 6 let, může používat herní prvky pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.  

Věková hranice herních prvků: 

- LANOVÝ KOLOTOČ – PYRAMIDA  3 – 12 let 

- ZÁVĚSNÁ HOUPAČKA – HNÍZDO  3 – 14 let 

- VELKÝ LANOVÝ PARK – KAMÍNKY 5 – 14 let 

 



2) Hřiště je celoročně volně přístupné přes vstupní branku do areálu zahrady SVČ.  

3) Veřejnosti slouží převážně v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách, pokud 

zde neprobíhá jiná organizovaná akce pro děti a mládež. 

4) Všichni návštěvníci musí dodržovat pořádek, odpadky dávat do košů, neničit zařízení a 

poslechnout pokyny provozovatele. Provozovatel neručí za odložené věci. 

5) Vstup a využití areálu je na vlastní nebezpečí. 

6) Na děti a mládež, kteří využívají Hřiště SVČ v rámci venkovních aktivit provozovatele 

(tábory, kroužky, příležitostné akce), se v případě škodní události účastníka aktivity 

vztahuje pojištění sjednané provozovatelem. 

7) Na účastníky akce, kterou organizuje   jiná organizace se v případě škodní události 

účastníka aktivity vztahuje pojištění sjednané organizátorem akce. 

8) Za bezpečnost a pojištění dětí a mládeže v případě neorganizovaných činností 

odpovídá zákonný zástupce. 

 

V. Provozní doba  

1) Provozní doba Hřiště SVČ je stanovena v době od 8:00 do 20:00 hodin. 

2) Pohyb v areálu zahrady je pro veřejnost omezen pouze v době organizovaných aktivit 

ze strany provozovatele nebo jím schváleného organizátora. V jiné době je hřiště volně 

přístupné bez omezení. 

3) V případě zhoršeného počasí (déšť, mráz, sníh) není využívání hřiště doporučeno. 

 

 

VI. Povinnosti provozovatele  

Provozovatel je zejména povinen zabezpečovat: 

1) údržbu, opravy a revize mobiliáře – herních prvků  

2) úklid a odvoz odpadků 

 

VII. Povinnosti všech zaměstnanců, uživatelů a návštěvníků  

1) Všichni uživatelé a návštěvníci jsou povinni: 

a) dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 

zásady bezpečného chování; 

b) chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe 

ani ostatní osoby; 

c) dodržovat pořádek a čistotu; 

d) dodržovat provozní řád; 

e) chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku požáru; 

f) při zjištění požáru neprodlené požár nahlásit ohlašovně (telefonní číslo 150); 

g) při požáru pomáhat při záchraně ohrožených osob, materiálu a v případně reálné 

možnosti likvidovat požár pomocí dostupných hasicích prostředků; 

h) důsledně dbát všech pokynů a příkazů provozovatele, popř. pedagogického 

pracovníka doprovázejícího děti nebo dohlížecí osoby; 

i) respektovat místní nařízení; 

2) Na Hřišti SVČ je v zájmu ochrany veřejného pořádku zakázáno: 

a) kouřit, konzumovat alkohol a užívat omamné látky; 

b) vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; 

c) přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty 

ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat; 

d) vstupovat se psy nebo jinými zvířaty; 

e) narušovat průběh organizovaných akcí; 



f) vjíždět s motorovými vozidly s výjimkou obsluhy; 

g) poškozovat a znečisťovat mobiliář – herní prvky, objekt SVČ, vybavení zahrady a 

zeleň; 

h) stanovat, nocovat, rozdělávat a užívat otevřený oheň; 

i) vstupovat na herní prvky při zhoršeném počasí (déšť, mráz, sníh); 

j) obtěžovat nadměrným hlukem okolní bytovou zástavbu; 

k) zdržovat se v areálu před počátkem a po skončení provozní doby; 

l) využívat areál k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům. 

3) Provozování spontánních aktivit je pouze na vlastní nebezpečí! 

 

IX. Důležitá telefonní čísla 

1) Hasiči: 150 

2) Policie: 158 

3) Zdravotnická záchranná služba: 155 

4) Městská policie: 156, 461 612 336 

5) Tísňová linka: 112 

6) Provozovatel: 461 615 270 

7) Správce: 737 139 626 

 

X. Závěrečná ustanovení 

1) Porušování tohoto řádu může být řešeno strážníkem Městské policie Litomyšl dle zákona 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

2) Tento řád je závazný pro všechny osoby, které provádějí na Hřišti SVČ jakékoliv práce 

nebo se zde zdržují. 

3) Případné výjimky z tohoto provozního řádu může povolit ředitel SVČ. 

 

V Litomyšli dne  3. září 2019 

Vypracoval: Mgr. Josef Štefl, ředitel 

 


