
dopravní hřiště
Volně přístupné pro veřejnost

9.00 - 14.00 hod.po - ne

vstup zdarma

Dopravní hřiště slouží přednostně k výuce dopravní výchovy pro MŠ a ZŠ a organizované skupiny. V době mimo výuku a otevírací dobu 
půjčovny šlapacích kár je určeno pro veřejnost.
Ve stanovené době je dopravní hřiště veřejnosti volně přístupné. Pro skupiny je hřiště možné rezervovat na recepci SVČ. Jiné využití 
hřiště je možné po domluvě s provozovatelem.
Využívání hřiště je bezplatné.
Při využívání hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek řídit se pokyny pracovníků SVČ Trutnov, neničit zařízení hřiště, dbát 
na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo se nachází v prostoru plochy 
dopravního hřiště.
Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou – nepřiměřenou manipulací s vybavením nebo užíváním 
hřiště v rozporu s provozním řádem – způsobeny provozovateli hřiště.
Za nezletilé zodpovídají rodiče. Děti do 10 let mohou vstoupit na dopravní hřiště pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví nebo majetku uživatelů,
vzniklou při sportovní i jiné činnosti. 
Provozovatel rovněž neručí za odložené věci či peníze návštěvníků. Úrazy či škody na majetku
je návštěvník povinen neprodleně oznámit na recepci SVČ Trutnov.
Dopravní hřiště je určeno pro jízdu na dětském jízdním kole, koloběžce, tříkolce, odrážedle, šlapací káře nebo in-line bruslích. Uvedené 
dopravní prostředky nesmí mít znečištěná kola.
Uživatel do 18 let je povinen mít nasazenou při jízdě vlastní cyklistickou helmu.
Na dopravním hřišti nesmí být více než 15 účastníků na jízdních prostředcích.
V ostatních prostorách areálu SVČ je jízda na výše uvedených prostředcích zakázána.
Každý uživatel musí dbát dopravního značení a ohleduplnosti k zajištění plynulosti a bezpečného provozu na dopravním hřišti, 
a to jak z pozice chodce, tak jízdy na výše uvedených prostředcích.
Jakékoliv zranění je uživatel povinen nahlásit na recepci SVČ.
Uživatelé si mohou zapůjčit šlapací káry pro jízdu na dopravním hřišti. Viz provozní řád a otevírací doba Půjčovny šlapacích kár.
Organizované skupiny a výukové programy mají přednost.
V prostoru hřiště je přísně zakázáno:
   •   kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm a skleněnými lahvemi
   •   požívat alkoholické nápoje a jiné omamné či toxické látky
   •   jezdit na hřišti motorovým vozidlem
   •   konzumovat veškeré jídlo
   •   ničit zeleň a trávník jízdou mimo dopravní hřiště
   •   neoprávněně manipulovat s příslušenstvím hřiště a poškozovat hřiště a jeho vybavení, včetně popisování, polepování
       nebo pomalovávání zařízení
   •   házet předměty jakéhokoli druhu (kameny, štěrk, klacky, atd.) na pojížděnou plochu hřiště
   •   odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.

Porušení těchto zákazů může být důvodem nejen k vykázání z prostoru hřiště, ale i celého areálu SVČ.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu bez předchozího upozornění.
Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád. Děkujeme, že učíte své děti ohleduplnosti a respektování pravidel. Našim cílem je zajistit 
bezpečnost dětí, pořádek a to, abyste si u nás užili příjemně strávený čas a zábavu.
 
Otevírací doba dopravního hřiště: dle otevírací doby areálu (vyjma výuky na dopravním hřišti a otevírací doby půjčovny šlapacích kár).
Správce může rozhodnout o úpravě denní provozní doby, a to především s ohledem na aktuální počasí či světelné podmínky.

Provozní řád dopravního hřiště SVČ Trutnov v režimu pro veřejnost
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Organizované skupiny a programy mají přednost.
Provozovatel si vyhrazujeprávo na změnu otevírací doby a nebo hřiště uzavřít.

Provozovatel: Středisko volného času, Trutnov, na Nivách 568, 541 01 Trutnov, IČ 709 79 570
Správce areálu: SVČ Trutnov, tel.: 731 113 086 

Od 19. 4. do 26. 5. probíhá ve všední na 
hřišti od 9:00 do 11:30 hod. program 

dopravní výchovy pro ZŠ. 
Hřiště je v tuto dobu pro veřejnost uzavřeno! 

Děkujeme za pochopení.



dopravní hřiště

Provozovatel: Středisko volného času, Trutnov, na Nivách 568, 541 01 Trutnov, IČ 709 79 570
Správce areálu: SVČ Trutnov, tel.: 731 113 086 

Půjčovna šlapacích kár

14.00 - 18.00 hod.po - ne

Zapůjčení šlapací káry 40,-/30min. 

Dopravní hřiště slouží v otevírací době půjčovny šlapacích kár pouze k jízdě na šlapacích kárách 
(nikoliv k jízdě na jiných dopravních prostředcích).

Zapůjčení šlapací káry je podmíněno zaplacením půjčovného na recepci SVČ (šlapací káry půjčuje 
obsluha Půjčovny SVČ).

Návštěvník do 18 let je povinen mít při jízdě nasazenou cyklistickou helmu (možnost bezplatného 
půjčení spolu se šlapací károu).

Šlapací káry lze používat výhradně v prostoru asfaltové plochy.

Při využívání dopravního hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny 
personálu, dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů. Návštěvníkem se stává každý, kdo se 
nachází v prostoru asfaltové plochy (např. chodec, dozor...).

Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou – nepřiměřenou 
manipulací s vybavením nebo užíváním v rozporu s provozním řádem – způsobeny provozovateli 
hřiště.

Za nezletilé zodpovídají rodiče. Děti do 10 let mohou vstupovat na dopravní hřiště pouze v 
doprovodu osoby starší 18 let.

Vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost za újmu na 
zdraví nebo majetku návštěvníků. Provozovatel rovněž neručí za odložené věci či peníze 
návštěvníků. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit na recepci 
SVČ.

Opakované porušení provozního řádu, ohrožování bezpečnosti své i ostatní, může  být důvodem k 
vykázání nejen z prostoru dopravního hřiště, ale i celého areálu SVČ Trutnov.
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Provozní řád dopravního hřiště SVČ Trutnov v režimu půjčovny šlapacích kár


