
                                                                                                                                                                                     

 PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ PRO EXTRÉMNÍ SPORTY- 
SKATEPARK VODRANTY 

 
Čl. I. 

Využívání hřiště 
1. Zřizovatelem a provozovatelem je Město Čáslav. 
2. Uživatel hřiště je povinen po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně 

majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů provozovatele hřiště. 
Čl. II. 

Provoz a správa hřiště 
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá provozovatel. 
2. Provozní doba hřiště pro extrémní sporty: 

Provozní doba skateparku není omezena za splnění podmínek, že pro sportovní využití je objekt dostatečně 
osvětlen.  

3. Vlastník je oprávněn areál  skateparku uzavřít v případě, že technický stav zařízení neodpovídá bezpečnému 
provozu a byla by ohrožena bezpečnost návštěvníků. Zákaz vstupu veřejnosti je také při provádění oprav na 
zařízení.   

4. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je 
uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli hřiště. 
                                                                               Čl. III. 
                                                  Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku 

1. Poškozování a znečišťování prostor hřiště, jeho zařízení a vybavení (v případě poškození nebo 
zničení bude Městský úřad Čáslav vymáhat náhradu škody). 

2. Návštěvník skateparku je povinen: 
• před vstupem do areálu skateparku je povinností návštěvníka seznámit se s provozním řádem a 

dodržovat podmínky dané provozovatelem 

• ve volně přístupném prostoru skateparku jsou umístěny konstrukce pro extrémní sporty přístupné 

veřejnosti 

• vstup a pohyb v prostorách skateparku je na vlastní nebezpečí všech účastníků, vlastník ani 

provozovatel není odpovědný za vzniklou škodu, újmu na zdraví nebo majetku návštěvníka 

• každý, kdo chce používat zařízení skateparku je povinen dle vlastních schopností vyhodnotit stav 

zařízení  

• osoby mladší 15 let při vstupu do skateparku musí být doprovázeny osobou starší 18 let 

• pro vlastní bezpečnost je nutné vždy do areálu vstupovat minimálně ve dvojici, aby v případě vážného 

úrazu byla přítomná osoba, která přivolá odpovídající pomoc 

• všichni účastníci využívající překážky jsou povinni při sportu používat osobní ochranné pomůcky: 

(přilba, chrániče loktů, chrániče kolen, ochranné rukavice apod.) 

• areál je určen pro jízdu na skateboardech, kolečkových bruslích a kolech BMX 

• pokud je na zařízení zjištěna technická závada je povinností návštěvníka tuto skutečnost oznámit 

provozovateli (poškození konstrukce, uvolnění kotevních šroubů, poškozen přístup na vstupní lávky) 

• osoby využívající skatepark jsou povinni chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobily škodu nebo 

úraz sobě nebo jiné osobě. 

• vlastník neodpovídá uživatelům za věci vnesené nebo odložené v areálu skateparku  

• v prostoru není určená osoba pro dodržování bezpečného pohybu sportovců a ostatních osob 

• na jednom nářadí smí provádět cviky pouze jeden aktér 

                                                                                        Čl. IV. 
Nedodržování ustanovení provozního řádu 

1. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití 
v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii tel.: 156 nebo 327 300 240. 
Důležitá telefonní čísla:  

Hasiči Záchranná služba Policie ČR Městská policie Tísňové volání 

150 155 158 156 112 
 

 


