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PROVOZNÍ ŘÁD ZAHRADY U ŘEKY  
(PLATÍ OD 1. 10. 2019) 

A. PRAVIDLA POBYTU 

POVĚŘENÉ OSOBY: 

Kamila Marušková (vedoucí zahrady) – tel.: 543 820 823 

Jiří Vorlíček (kontaktní osoba) – tel.: 736 473 730 

Dana Křivánková 

Petra Štěpánková 

Provozní doba zahrady U Řeky (dále ZUŘ) je sezónní:  

- od 1. března do 31. října je provoz od 6 do 20 hodin 

- od 1. listopadu do 28. února je provoz od 9 do 16 hodin 

Vstup do zahrady U Řeky (dále ZUŘ) je povolen pouze se souhlasem některé z pověřených osob po bezbariérovém 

přístupovém chodníku z ulice Kamenná. Klíče od objektu jsou uloženy na pracovišti Lipky, Kamenná 20. Každá návštěva 

ZUŘ je zapisována do provozního deníku ZUŘ, trvale umístěného v šatně ZUŘ. Deník se ze zahrady neodnáší, výjimkou 

může být pouze požadavek kontrolního orgánu. Zápis do deníku obsahuje: datum, důvod návštěvy/název akce 

a případně další poznámky (např. zranění, zjištěné závady apod.). V případě zranění je nutno provést i záznam do knihy 

pracovních úrazů nebo do knihy úrazů dětí, žáků a studentů. 

Všichni pracovníci a návštěvníci ZUŘ se zavazují dbát na podporu dobrých sousedských vztahů a jednat v souladu 

s principy udržitelného rozvoje. 

Ve všech prostorách zahrady je třeba uzpůsobit chování tak, aby bylo v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, 

přírodě a životním prostředí. 

V celém areálu zahrady není dovoleno kouřit (v souladu s ustanovením zákona 65/2017 Sb. se zákaz týká 

i elektronických cigaret), vnášet a požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoliv návykové látky. 

Není dovoleno přinášet a přechovávat věci nebezpečné pro život a zdraví lidí (např. zbraně, výbušniny, chemikálie 

apod.). Do všech prostor pracoviště je zakázáno vodit psy, pokud se nejedná o psy vodící a asistenční. 

Dohled nad žáky vykonává v době výukového programu, před ním i po jeho skončení pedagogický doprovod, přičemž 

odpovědnost za odbornou část výuky nebo za technický stav používaného zařízení má Lipka. 

V areálu výukové části zahrady mohou návštěvníci pobývat jen se souhlasem pověřeného pracovníka Lipky a řídí se jeho 

pokyny. 

Oheň je na zahradě možné rozdělat pouze v přenosném ohništi na místě k tomu určeném (kamenný amfiteátr) po 

předchozím schválení odpovědného pracovníka Lipky.  

Na zahradě jsou dodržovány zásady environmentálně příznivého hospodaření, proto zde nejsou používány herbicidy, 

chemická hnojiva ani rašelina. K úklidu jsou používány ekologické biodegradabilní prostředky. Úklid společných prostor 

probíhá dle potřeby, minimálně jednou týdně). 
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B. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA 

Všichni pracovníci a návštěvníci jsou povinni dodržovat jak předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

výchově a vyučování, tak i protipožární předpisy. Musí dbát na čistotu a pořádek ve všech prostorách pracoviště.  

S elektrickými zahradními stroji (sekačka, štěpkovač, sušička) smí pracovat pouze proškolená obsluha, vybavená 

předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky. Nabíjení akumulátorové baterie a sušička nesmí být 

v provozu bez dozoru obsluhy. 

Lékárnička je uložena v šatně. Každý úraz musí být nahlášen odpovědnému zaměstnanci Lipky včetně příslušného 

záznamu. Ochranné prostředky (rukavice, sluchátka, štít, …) jsou uloženy ve skladu ZUŘ. 

Hlavní uzávěry:  

HLAVNÍ JISTIČ EL. ROZVODŮ je umístěn v kovové rozvodné skříni na dřevěném přístavku souseda v levé části zahrady, 

klíč je umístěn v šatně. 

HLAVNÍ UZÁVĚR VODY je umístěn na dřevěném přístavku souseda. 

HASICÍ PŘÍSTROJ je umístěn na venkovní stěně šatny. 

POSTUP V PŘÍPADĚ POŽÁRU, ŽIVELNÍ POHROMY ČI JINÉ HAVÁRIE 

Okamžitě uzavřít hlavní vypínač el. proudu, v případě poruchy na vodovodním potrubí uzavřít hlavní uzávěr vody.  

Podle potřeby použít hasicí přístroje.  

V případě hrozícího nebezpečí okamžitě evakuovat všechny osoby nacházející se v zahradě na shromaždiště před 

zahradou (chodník u branky na lávku). 

Telefonicky přivolat hasiče, popř. záchrannou službou a policii (tísňové volání 112, záchranná služba 155, hasiči 150, 

policie 158, plyn 1239, elektřina 800225577, voda 543212537, městská policie 156). 

Okamžitě ústně či telefonicky informovat vedoucího pracoviště a ředitelku Lipky. 

POSTUP V PŘÍPADĚ ÚRAZU 

 Poskytnout první pomoc. 

 Zajistit odborné ošetření (přivoláním záchranné služby). 

 Pořídit zápis do knihy úrazů uložené v provozní kanceláři na Kamenné 20. 

 Neprodleně vyrozumět o úrazu vedoucího pracoviště, rodiče či odpovědnou osobu (je-li postiženým dítě), 

příbuzné apod. 

C. TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZAHRADY 

Na zalévání se používá dešťová voda ze dvou nádrží. 

Pitná voda je vyvedena do kohoutku na zahradě, do šatny a na WC, a je označena štítky Pitná voda. Pitnou vodou je 

nutno šetřit. Ostatní voda na zahradě je označena štítkem Užitková voda. 

Elektřina je vyvedena do rozvodné skříně a z ní do každé místnosti dřevěných staveb a do komunitní části zahrady. 

Rozvodná skříň je uzamčena (klíče visí v šatně). S elektřinou je nutno šetřit, nenechávat zbytečně zapnutá světla. Při 

odchodu zodpovědná osoba zkontroluje vypnutí všech vypínačů a vypnutí šňůr od všech elektrických spotřebičů ze sítě. 

Na zahradě je instalován kompostovací záchod. S jeho správným používáním je nutné se předem seznámit. Návod 

k obsluze je umístěn v objektu záchodu. Manipulace s kompostovacím záchodem je povolena pouze pověřeným 

osobám. 

Provozní řád byl projednán dne 30. 09. 2019 na provozní poradě pracoviště Kamenná. 

Mgr. Jiří Vorlíček, vedoucí pracoviště 


