
Veřejný prostor pro výcvik psů 

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
 

1. Upozornění pro uživatele 

1.1  Hřiště je určeno pro volnočasový výcvik a hru psů. Pobyt je na vlastní nebezpečí, za psa ručí 

  majitel. 

1.2  Nenechávejte zde svého psa pobíhat bez dozoru. 

1.3  Nepoužívejte zařízení pokud je kluzké a jeho povrch vlhký, namrzlý, příp. na něm zjistíte závadu! 

1.4  Provozní doba se řídí dobou dodržování nočního klidu od 22.00 hod. do 6.00 hod. dle zákona č. 251/2006 Sb. o 

některých přestupcích. 

 

2. Bezpečnost 

2.1  Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby jejich psi neohrožovali ostatní návštěvníky a také, aby jejich psi 

byli socializováni ve vztahu k ostatním psům. 

2.2  V prostoru hřiště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly 

bezpečnost návštěvníků. 

2.3  Za škody, poranění, úrazy způsobené neopatrností anebo nedodržováním provozního řádu nenese provozovatel 

v žádném případě zodpovědnost. U každého prvku psa naveďte. 

2.4  Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu. 

2.5  Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují návštěvníky, mohou návštěvníci upozornit obecní úřad 

města Čáslavi. V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatel vykázán z areálu a podle okolností 

může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem řešení Policie ČR. 

 

3. Hygiena 

3.1  Do prostoru hřiště je zákaz vstupu občanů trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kteří jsou v tzv. karanténě. 

3.2 Psi, se kterými bude na hřišti pracováno, musí být řádně odčervení a očkovaní. 

3.3  V prostoru hřiště je zakázáno kouření, konzumace alkoholu a užívání drog. 

3.4 Prostory hřiště nelze využívat jako toalety. 

3.5  Po svém psovi si uklízí exkrementy majitel sám! 

3.6  Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu. Odpadky musí odhazovat do určených nádob. 

 

4. Doporučení 

4.1  Rozměry zařízení jsou uzpůsobeny mírám Kinologické asociace ČR. V případě odstupňování překážek využívejte 

rozměr určený velikosti vašeho psa. Velikostní kategorie podle kohoutkové výšky psa: 

SMALL – S (malý)  do 34,99 cm 

MEDIUM – M (střední)  od 35 cm do 42,99 cm 

LARGE – L (velký)  od 43 cm 

 

Pomůže nám, pokud veškeré závady sdělíte provozovateli hřiště: 

Městský úřad Čáslav, náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav, telefon 327 300 223 (327 300 200) 

Děkujeme Vám za spolupráci při zajištění bezpečnosti, čistoty a hygienické nezávadnosti hřiště. 

K zajištění bezpečnosti přispějete i tím, že chování občanů v rozporu s návštěvním řádem obratem nahlásíte na služebnu 

Městské policie Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, tel.: 327 300 240 nebo 156. 

 

Hasiči Záchranná služba Městská policie Policie ČR 

150 155 156 158 
 

Agility prvky dodala a nainstalovala firma: 

Hřiště pod Květinou s.r.o., Drhovle – Mladotice 34, 397 01 Písek 

www.hristepodkvetinou.cz 

V Čáslavi dne 15. 12. 2020 



Veřejný prostor pro výcvik psů 

POUŽITÍ PŘEKÁŽEK 
 

 

 

Agility: 

- Skoková překážka vysoká (pro kategorii L) 

- Skoková překážka nízká (pro všechny kategorie) 

- Šikmá plošina A výška 1 m (pro všechny kategorie) 

- Proskokový kruh (pro všechny kategorie) 

- Kombinovaná překážka (pro všechny kategorie S a M, případně L) 

- Kladina výška 1 m (pro všechny kategorie) 

- Slalom (8 tyčí) pro všechny kategorie 

- Kladina – houpačka (pro všechny kategorie) 

 

U každého prvku psa naveďte. 

 

Velikostní kategorie podle kohoutkové výšky psa: 

SMALL – S (malý)  do 34,99 cm 

MEDIUM – M (střední)  od 35 cm do 42,99 cm 

LARGE – L (velký)  od 43 cm 

 

 

 

Mobiliář: 

- Kruhové lavičky (3 ks) 

- Odpadové nádoby (3 ks) 

 

 

 

 

 

 

V Čáslavi dne 15. 12. 2020 

 


