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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD dětského dopravního hřiště v Uherském Hradišti 
 

Vážení návštěvníci, toto dětské dopravní hřiště (DDH) má sloužit pro 
organizovanou výuku dopravní výchovy dětí a veřejnosti pro příjemné 
strávení času. Žádáme Vás proto o dodržování tohoto návštěvního řádu. 
 

Provozní doba: 

Provozní doba dětského dopravního hřiště pro školy a školská zařízení: 

Od 1.4. do 30.6. a od 1.9. do 30.11. …… pondělí až pátek …. 8:00 – 12:00 hodin 

Provozní doba dětského dopravního hřiště pro veřejnost: 

Od 15.4. do 30.6. a od 1.9. do 31.10. …. pondělí až pátek …. 15:30 – 17:30 hodin 

Od 1.7. do 31.8. ………………………….. pondělí až pátek …. 9:30 - 11:30 hodin 

Provozní doba dětského dopravního hřiště pro další zájemce (organizace, 
pronájem): 

Kdykoliv po dohodě s pronajímatelem, pokud bude DDH nevyužito výše popsanými 
způsoby. 
Kontakt: školník základní školy, mobil 605 203 059. 

 

Všeobecná ustanovení: 

 Provozovatel je oprávněn z technických nebo organizačních důvodů objekt DDH 
uzavřít. 

 Kapacita hřiště je 8 jezdících dětí. 
 Vstup na hřiště je povolen pouze v provozní době, mimo dobu údržby a mimo dobu 

dopravní výchovy (výuka může probíhat i mimo čas určený pro školu). 
 Hřiště je určeno dětem do 16 let, děti mladší 6 let mají vstup povolen pouze 

v doprovodu zletilé osoby. 
 Děti od 4 let musí při jízdě používat ochrannou přilbu. Děti ve věku 4-9 let mají povolenu 

jízdu jen v doprovodu zletilé osoby. 
 Volné užívání hřiště pro veřejnost je na vlastní nebezpečí. Za děti, které navštíví DDH 

v tuto dobu, ručí zákonný zástupce. 
 Provozovatel neručí na hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví návštěvníka 

(uživatele). 
 Provozovatel hřiště neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních 

návštěvníků a činností zakázanou provozním řádem. 

 

Na hřišti je zakázáno: 

 Používat motorová vozítka, kolečkové brusle a skateboard. 
 Poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení vybavení hřiště a zeleň. 
 Vstupovat do objektu hřiště se zvířaty či je zde nechat volně pobíhat. 
 Kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky. 
 Přinášet do objektu hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné 

předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat. 
 Jezdit na kole, koloběžce či trojkolce mimo vyznačené cesty. 
 Nocovat, stanovat, případně rozdělávat a udržovat otevřený oheň. 
 Využívat prostory hřiště k nepovoleným propagačním, reklamním či jiným účelům. 
 Používat hřiště, pokud je snížená viditelnost, pokud se na hřišti nachází předměty, které 

by mohly ohrozit zdraví, a také když je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo 
je jeho povrch namrzlý, zasněžený nebo na něm zjistíte závadu. 
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 V horkém počasí je dohlížející osoba povinna předem zkontrolovat teplotu zařízení a 
případně zamezit vstupu dítěte na hřiště (povrch některých zařízení hřiště může být 
rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. 

 

Na hřišti je návštěvník povinen: 

 Dodržovat návštěvní řád, dbát pokynů pracovníka hřiště a respektovat dopravní 
značení. 

 Cyklista je povinen používat ochrannou přilbu. 
 Chovat se slušně a ukázněně, aby neohrožoval či neomezoval druhé či sebe. 
 Překontrolovat (zejména zletilá osoba) stav hřiště a zařízení, je-li vše v pořádku 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví hrajících si dětí a případně nedopustit, aby 
hřiště bylo dětmi používáno. 

 

Majitel: město Uherské Hradiště. 

Provozovatel: Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, 
zastoupená ředitelem školy, organizačně chod DDH zajišťuje také hospodářka školy. 

Správce: školník základní školy, kontakt: 605 203 059. 

Důležitá telefonní čísla: Městská policie 156, Tísňové volání/SOS 112,  
 Hasičský záchranný sbor 150, Záchranná služba 155, Policie ČR 158. 
 

Děkujeme všem, kteří tento návštěvní řád dodržují. 
 


