
SKATE PŘEKÁŽKY TROJHALÍ 

PROVOZNÍ ŘÁD 
PROVOZNÍ DOBA 

- Listopad – březen: denně 8.00 – 20.00 

- Červenec – srpen: denně 8.00 – 20.00 

- Provozní doba může být provozovatelem kdykoliv omezena, přičemž o takovém omezení bude 

provozovatel informovat přes své webové stránky www.trojhali.cz . 
 

PRAVIDLA 
Vstupem a využíváním překážek návštěvník souhlasí s dodržováním tohoto provozního řádu, se kterým je 

povinen se před vstupem na sportoviště seznámit: 

1) Jízda na překážkách je povolena pouze na skateboardu, kolečkových bruslích, kole BMX (nejsou 

určeny pro silniční kolo) a scooteru (koloběžce), za způsobilost těchto jízdních prostředků k jízdě na 

překážkách odpovídá jejich uživatel (návštěvník). 

2) Vstup do prostoru, kde jsou překážky umístěny, a využívání překážek je na vlastní nebezpečí. 

3) Osobám mladším 18 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

4) Osoby mladší 18 let jsou povinny při jízdě užívat helmu, doplněnou o chrániče kolen, loktů a 

případně rukavic, osobám starším 18 let je toto doporučeno. 

5) Na překážky je zakázáno vstupovat, či jakkoliv je jinak využívat podnapilým osobám a osobám pod 

vlivem omamných či psychotropních látek 

6) Překážky jsou koncipovány pro zatížení užíváním 5 uživateli – více osob se tak v jednu chvíli na 

jedné překážce nesmí nacházet. 

7) Jednotlivé překážky jsou opatřeny certifikátem TÜV, splňují všechna bezpečnostní a technická 

kritéria platná pro Evropskou unii, provozovatel provádí pravidelné kontroly. 

8) Uživatel překážek je povinen respektovat aktivity ostatních uživatelů areálu Trojhalí Karolina a 

nesmí je jakkoliv omezovat. 

9) Na skateové překážky není dovolen vstup osob, které nejsou aktivními uživateli. 

10) V okolí překážek a v prostoru, kde jsou překážky umístěny, musí jejich uživatelé udržovat čistotu a 

pořádek. 

11) Zakázáno je dále: 

a. vnášet jakékoliv skleněné obaly a podobné předměty, u nichž hrozí, že po nich zůstanou 

střepy nebo mohou zranit jezdce na překážkách a další návštěvníky Trojhalí Karolina, 

b. donášet či instalovat nové překážky nebo další předměty, 

c. manipulovat s ustavenými překážkami nebo je jakkoliv posouvat, 

d. na překážky malovat, sprejovat nebo na ně vylepovat plakáty nebo samolepky. 

12) Vstupem a užíváním překážek návštěvník také souhlasí s dodržováním provozního řádu Trojhalí 

Karolina, který je vyvěšen u vchodů do Trojhalí Karolina. 

 

V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU, MŮŽE 

BÝT NÁVŠTĚVNÍK ZE SKATEPARKU VYKÁZÁN 

PROVOZOVATELEM, JEHO ZÁSTUPCEM ČI MĚSTSKOU 

POLICIÍ OSTRAVA NEBO POLICIÍ ČR. 
 

PROVOZOVATEL 
Trojhalí Karolina, zájmové sdružení právnických osob 

Všechny skate překážky v Trojhalí byly 

financovány z rozpočtu statutárního 

města Ostravy. 

 

http://www.trojhali.cz/

