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Provozní doba 
nonstop 

 
 

           

      
 
 
 

DĚKUJEME VÁM, ŽE UDRŽUJETE ČISTOTU 
A DODRŽUJETE PROVOZNÍ ŘÁD FITPARKU. 

 
 

Důležitá telefonní čísla 
 
Městská policie 156   Záchranná služba 155    
Policie   158   Hasiči   150  

PROVOZNÍ ŘÁD 
Upozornění pro návštěvníky: 
 Návštěvníci i uživatelé jsou povinni se řídit tímto provozním řádem. 

Účel Fitness parku : 

 

 Fitness park  je určen k posilování s vlastní vahou těla podle vyobrazených cviků u 
každého stanoviště. 

 používání Fitness parku je povoleno osobám starším 12 let o minimální výšce 140 cm 
 mladší osoby mohou hřiště využívat pouze v doprovodu dospělé osoby 

Provozní pokyny : 

 

 návštěvník nebo uživatel se rozumí každý, kdo se nachází v prostoru Fitness parku a je 
tudíž povinen respektovat provozní řád 

 osoba cvičící na workoutové sestavě je sama zodpovědná za rozhodnutí, že je schopna 
na sestavě bezpečně cvičit 

 uživatel je povinen se vyvarovat přetěžování se při cvičení a neprovádět prvky ohrožující 
jeho zdraví 

 za deště nebo bouřky musí návštěvníci neprodleně Fitness park opustit z důvodu 
bezpečnosti 

 nepoužívejte cvičební zařízení, pokud je kluzké, vlhké, namrzlé nebo viditelně  
poškozené 

Povinnosti návštěvníků : 

 

 dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním 
neohrozili a neomezili ostatní návštěvníky 

 chovat se ve Fitness parku v souladu s účelem, pro který byl zřízen 

V prostoru Fitness parku platí zákaz: 

 

 kouření, konzumace alkoholu a omamných látek  
 nosit do prostoru Fitness parku skleněné nádoby, ostré předměty, střelné zbraně, 

jedovaté látky a jiné ohrožující předměty 
 vstupu se psy a jinými zvířaty, koly, skateboardy a manipulace s ohněm 
 vstupu podnapilým osobám 
 poškozovat vybavení parku 
 odhazovat odpadky 

 

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení Fitness parku, 
oznamte to prosím neprodleně správci hřiště, nebo Městské policii. 

 

                                            

Fitness park byl vybudován z prostředků  investiční  účelové 
dotace hlavního města Prahy. 


