
„Hřiště pro všechny“, V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
venkovní posilovna 

 
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ. 

 KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK VENKOVNÍ POSILOVNY JE POVINEN SEZNÁMIT SE S NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM A BEZPODMÍNEČNĚ 

DODRŽOVAT PROVOZNÍ POKYNY. 

    Základní ustanovení 

1. Posilovací stroje jsou určeny pouze k pohybu, cvičení, 

rehabilitaci, sportovní a zábavní hře. 

2. Používání posilovacích strojů je zakázáno osobám 

mladším 14 let! Osoby starší 14 let do dovršení věku 18 

let mohou zařízení užívat pouze za dozoru osoby starší 

18 let.  

3. Maximální nosnost posilovacích strojů je 120 kg. 

4. Posilovací stroje smí užívat pouze osoby s příznivým 

zdravotním stavem bez zdravotních komplikací či 

onemocnění. Uživatel nesmí být pod vlivem alkoholu, 

drog, ani jiných obdobných látek. 

5. Používat posilovací stroje je možné pouze ve vhodném 

oblečení (ne příliš volném) a s vhodnou (uzavřenou) 

obuví. 

      Používání posilovacích strojů 

1. Posilovací stroje lze používat pouze za použití váhy 

vlastního těla. 

2. Všichni uživatelé jsou před užíváním posilovacích strojů 

povinni podrobně se seznámit s návodem na použití a 

jsou povinni tento návod dodržovat s ohledem na 

momentální fyzickou kondici a zdravotní stav. 

3. Podrobný návod na použití včetně funkcí jednotlivých 

posilovacích strojů je uveden na informačních etiketách, 

které jsou součástí každého posilovacího stroje. 

4. Při současném užívání posilovacích strojů několika 

uživateli je nutné, aby navzájem respektovali pravidla 

bezpečného chování a svou činností neohrožovali sebe 

ani ostatní účastníky. 

              Povinnosti uživatelů venkovní posilovny 

Je zakázáno: 

 používat posilovací stroje osobám mladším 14 let, 

 používat posilovací stroje osobám, jejichž zdravotní stav 

nebo onemocnění neumožňují užívat zařízení bez rizika 

zhoršení jejich zdravotního stavu nebo bez rizika úrazu, 

 používat posilovací stroje jinak, než je uvedeno v návodu 

k použití, 

 používat posilovací stroje za nepříznivých povětrnostních a 

klimatických podmínek (déšť, silný vítr, bouřka, kroupy, 

mráz, námraza, sníh, mlha, apod.), 

 používat posilovací stroje v případě podezření na 

závadu/poškození nebo silné opotřebení, 

 znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat posilovací 

stroje, 

 kouřit v celém areálu hřiště, 

 konzumovat alkoholické nápoje či omamné látky, 

 vstupovat podnapilým osobám, 

 vstupovat psům a jiným zvířatům, 

 svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, 

omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. 

 

Ostatní: 

1. Veškerá sportovní činnost uživatele venkovní 

posilovny je na jeho vlastní nebezpečí. 

2. Posilovací stroje nejsou určeny pro děti. 

3. Za případné poranění a úrazy, které si způsobí 

návštěvník vlastní neopatrností, neukázněností, 

nedbalostí či porušením návštěvního řádu atrakce 

nenese provozovatel odpovědnost. 

4. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném 

chování nebo při svévolném ničení a poškozování 

sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni 

k přímé odpovědnosti za způsobené škody. Po 

uživatelích pak bude požadována plná náhrada 

způsobených škod. 

5. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce 

sportoviště oprávněn jej ze vykázat. 

Venkovní posilovna byla vybudována v roce 2016 městskou společností TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí za přispění dotace přidělené 

od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z národního programu podpory cestovního ruchu „Cestování dostupné všem“. 

Znění návštěvního řádu schválili jednatelé městské společnosti TEPVOS spol. s r.o. 

Návštěvní řád je platný od 1. 6. 2016. 


