
Provozní řád dětského dopravního hřiště a cvičiště autoškoly Benešov 

 

Dětské dopravní hřiště a cvičiště autoškoly Benešov („DDHCAB“) plní úkoly dané 

celostátními programy k dopravní výchově na základě usnesení Rady vlády České republiky 

pro bezpečnost silničního provozu č. 135 ze dne 16. 2. 1999 a úkoly České národní charty 

bezpečnosti silničního provozu a dále povinnosti dané vyhláškou Ministerstva dopravy a 

spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění 

zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Místo:   Areál Na Sladovce, Benešov 

Provozovatel:  Městská sportovní zařízení Benešov, s. r. o. 

 

Úvodní ustanovení 

Provozní řád DDHCAB upravuje povinnosti provozovatele a uživatelů DDHCAB v areálu Na 

Sladovce, povinnosti zaměstnanců a návštěvníků objektu. 

 

Provozovatel seznámí s provozním řádem všechny zaměstnance, uživatele a návštěvníky 

DDHCAB nejméně vyvěšením na vyhrazeném místě v areálu DDHCAB. 

 

DDHCAB je rozděleno na dvě části. První část je dětské dopravní hřiště (DDH) zahrnující 

zázemí DDH, výukovou místnost a dopravní značky, druhou částí je cvičiště autoškoly (CA) 

určenou pro výcvik a zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění motocyklů. 

 

 

Podmínky provozu dětského dopravní hřiště  

 

Vstup do areálu DDH 

Do areálu DDH je možno vstupovat vchodem z křižovatky z ulice Vlašimská v provozní době 

na základě objednávky v rezervačním systému provozovatele na webové stránce 

www.mszbenesov.cz. V rezervačním systému provozovatele je uvedena i provozní doba DDH 

a ceník jednotlivých položek. 

 

Vstup v jinou dobu než v provozní dobu a zároveň v dobu, která je pro daného návštěvníka 

sjednána v rezervačním systému provozovatele, není možná. 

 

Areál DDH je oddělen od CA a návštěvníci nejsou oprávněni vstupovat do prostor CA.  

 

Pro vstup dětí s pedagogickým doprovodem a dalších organizovaných dětských akcí 

pořádaných v objektu musí organizátor akce vyhotovit prezenční listinu, o účastnících 

výcviku a výuky se vede záznam. 

 

 

Pobyt v areálu DDH 

V areálu DDH smí pobývat: 

Pověření pracovníci provozovatele. 

 

Návštěvníci, kteří v prostorách DDH absolvují výuku a praktický výcvik pravidel provozu na 

pozemních komunikacích a zásad bezpečné chůze a jízdy spolu s doprovodem nebo 

samostatně.  

http://www.mszbenesov.cz/


Osoby, které v areálu DDH vykonávají se souhlasem provozovatele kontrolní nebo dočasné 

údržbářské a/nebo úklidové práce. 

 

 

Provozní řád pro veřejnost 

Účastníci provozu na DDH po vstupu do areálu zaplatí jednorázové vstupné podle ceníku 

provozovatele s tím, že provoz na DDH je pro ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je Město 

Benešov je bezúplatná, není-li v rezervačním systému provozovatele uvedeno jinak. Účastníci 

provozu na DDH může při návštěvě DDH použít vlastní dopravní prostředek (ne motorový a 

mimo kolečkových bruslí) nebo si může půjčit (najmout) vybavení z inventáře DDH. Správce 

zapíše čas výpůjčky do seznamu výpůjček. V případě poškození má správce pravomoc určit 

stupeň poškození věci a stanovit přiměřenou. Účastník provozu na DDH obdrží od správce 

DDH vestu s číslem V případě překročení jízdní doby o již zaplacený čas bude provedeno 

vyrovnání na skutečnou cenu výpůjčky podle výpůjčního řádu.  

 

 

Provozní řád pro školy a školská zařízení 

V době vyhrazené pro školská zařízení smí v objektu pobývat účastníci, kteří v na DDH 

absolvují výuku a praktický výcvik pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízdy a 

zásad bezpečné chůze spolu s pedagogickým doprovodem.  

 

Pedagogický doprovod je odpovědný za účastníky provozu na DDH, které jako pedagogický 

doprovod doprovází stejně jako za splnění všech podmínek provozu DDH.  

 

V průběhu a výcviku jsou účastníci provozu na DDH důsledně dbát všech pokynů a příkazů 

osob provádějících výuku dopravní výchovy a/nebo pedagogického pracovníka 

doprovázejícího žáky. 

 

Žáci, účastníci provozu na DDH, kteří se účastní praktické části výuky DDH musí být 

vybaveni cyklistickou helmou schváleného typu, kterou musí mít nasazenou a řádně 

připevněnou na hlavě, pevnou sportovní obuví (pevná špička a pata), oblečením sportovního 

typu odpovídajícímu povětrnostním podmínkám. 

 

 

Povinnosti všech návštěvníků DDH 

V areálu DDH jsou povinni: 

a) Účastníci provozu na DDH musí být vybaveni cyklistickou helmou schváleného typu, 

kterou musí mít nasazenou a řádně připevněnou na hlavě, pevnou sportovní obuví 

(pevná špička a pata), oblečením sportovního typu odpovídajícímu povětrnostním 

podmínkám. 

b) Účastníci provozu na DDH jsou povinni respektovat dopravní značení a dopravní 

předpisy. 

c) Návštěvníci a účastníci provozu na DDH dodržovat předpisy a pokyny k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví, zásady bezpečného chování ve všech prostorách DDH. 

d) Návštěvníci a účastníci provozu na DDH udržovat pořádek na toaletách a v dalších 

místnostech sloužících k hygieně ve smyslu zásad slušného chování. 

e) Účastníci provozu na DDH nepoškozovat dopravní značky a signalizaci 

f) Účastníci provozu na DDH nepoškozovat veškeré zařízení a předměty ve všech 

prostorách DDH. 

 



V prostorách DDH jsou všichni povinni: 

a) Dodržovat zákaz kouření, zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných látek. 

b) Dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, zásady 

bezpečného chování. 

c) Chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. 

d) Při zjištění požáru neprodleně požár ohlásit správci objektu, v jeho nepřítomnosti 

ohlašovně na tel. č. 150. 

e) V průběhu výuky a výcviku důsledně dbát všech pokynů a příkazů instruktora, 

pedagogického pracovníka doprovázejícího děti a respektovat místní nařízení. 

f) Dodržovat zákaz vstupu psů do prostoru DDH. 

g) Dodržovat zákaz jízdy na kolečkových bruslích. 

 

Za děti, které navštíví dopravní hřiště za účelem samostatného nepravidelného výcviku 

(veřejnost) jsou odpovědni rodiče. 

 

Vstup dětí, v době pro veřejnost, ve věku 4 až 10 let je povolena pouze v doprovodu osoby 

starší 18-ti let, která za takové děti plně odpovídá.  

 

Při porušení řádu, nebo nevhodném chování je lektor provádějící výuku na DDH nebo 

správce oprávněn návštěvníka a/nebo účastníka provozu vykázat z prostor DDH bez nároku 

na vrácení vstupného. 

 

Osoba provádějící výuku na DDH před zahájením seznámí účastníky provozu na DDH s 

možnými riziky, úrazy a opatřeními k jejich eliminaci a souvisejícími odpovědnostmi 

 

Každý úraz je nutno nahlásit osobě provádějící výuku na DDH a/nebo správci, který zajistí 

ošetření, nebo odvoz na potřebné ošetření a sepíše Záznam o úrazu. 

 

 

Režim v DDH 

Kapacita DDH je 25 jezdících osob 

 

V případě mokrých vozovek a nevyhovujících povětrnostních podmínek se praktická výuka 

DDH na základě rozhodnutí správce může přerušit. 

 

Správce je oprávněn z technických důvodů DDH uzavřít. 

 

V DDH není umístěn prostor, kam se běžně odkládají věci návštěvníků či účastníků provozu 

na DDH. Každý návštěvník či účastník provozu na DDH odpovídá za věci vnesené do DDH. 

 

Areál DDH je napojen na monitorovací kamerový systém Města Benešov s dohlížecím 

pracovištěm na služebně Městské policie Benešov za účelem zvýšení bezpečnosti a ochrany 

majetku a zdraví na DDH. Návštěvníci a účastníci provozu na DDH vstupem na DDH 

vyslovují souhlas s monitorováním prostřednictvím monitorovacího kamerového systému 

Města Benešov 

 

 

 

 

 



Podmínky provozu cvičiště autoškoly  

 

Vstup do areálu CA 

Do areálu CA je možno vstupovat vchodem z křižovatky z ulice Vlašimská v provozní době 

na základě objednávky v rezervačním systému provozovatele na webové stránce 

www.mszbenesov.cz. V rezervačním systému provozovatele je uvedena i provozní doba CA. 

 

 

Vstup v jinou dobu než v provozní dobu a zároveň v dobu, která je pro daného návštěvníka 

sjednána v rezervačním systému provozovatele, není možná. 

 

Areál CA je oddělen od DDH a účastníci výcviku CA nejsou oprávněni vstupovat do prostor 

DDH, neděje-li se tak z důvodu využití WC, je-li to sjednáno a/nebo využití nápojového 

a/nebo jídelního automatu, je-li v prostorách DDH instalován.  

 

 

Pobyt v areálu CA 

V areálu CA smí pobývat: 

Pověření pracovníci provozovatele. 

 

Účastníci výuky a praktického výcviku pravidel provozu na pozemních komunikacích 

žadatelů o řidičské oprávnění motocyklů a instruktoři výuky a výcviku.  

 

Osoby, které v areálu CA vykonávají se souhlasem provozovatele kontrolní nebo dočasné 

údržbářské a/nebo úklidové práce. 

 

 

Provozní řád  

Autoškoly, které provádějí výuku a praktický výcvik pravidel provozu na pozemních 

komunikacích žadatelů o řidičské oprávnění motocyklů zaplatí poplatek za užívání CA podle 

smlouvy uzavřené s provozovatelem.  

 

Instruktor autoškoly (dále jen „instruktor“) je odpovědný za účastníky výuky na CA.  

 

V průběhu a výcviku jsou účastníci výuky na CA důsledně dbát všech pokynů a příkazů 

instruktora autoškoly. 

 

Účastníci výuky na CA musí být vybaveni motocylistickou helmou schváleného typu, kterou 

musí mít nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. 

 

 

Povinnosti všech návštěvníků CA 

V areálu CA jsou povinni: 

g) Instruktor a účastníci výuky na CA dodržovat předpisy a pokyny k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví, zásady bezpečného chování v arálu CA.  

h) Instruktor a účastníci výuky na CA udržovat pořádek na toaletách a v dalších 

místnostech sloužících k hygieně ve smyslu zásad slušného chování, je-li jim tam 

přístup povolen. 

 

 

http://www.mszbenesov.cz/


V areálu CA jsou všichni povinni: 

h) Dodržovat zákaz kouření, zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných látek. 

i) Dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, zásady 

bezpečného chování. 

j) Chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. 

k) Při zjištění požáru neprodleně požár ohlásit správci objektu, v jeho nepřítomnosti 

ohlašovně na tel. č. 150. 

l) V průběhu výuky a výcviku důsledně dbát všech pokynů a příkazů instruktora a 

respektovat místní nařízení. 

m) Dodržovat zákaz vstupu psů do prostoru CA. 

 

Při porušení řádu, nebo nevhodném chování je instruktor nebo správce oprávněn účastníka 

výuky vykázat z prostor CA.  

 

Instruktor před zahájením seznámí účastníky výuky na CA s možnými riziky, úrazy a 

opatřeními k jejich eliminaci a souvisejícími odpovědnostmi 

 

Každý úraz je nutno nahlásit instruktorovi a/nebo správci, který zajistí ošetření, nebo odvoz 

na potřebné ošetření a sepíše Záznam o úrazu. 

 

 

Režim v CA 

Kapacita CA je ………….. jezdících osob 

 

Správce je oprávněn z technických důvodů CA uzavřít. 

 

V CA ani v DDH není umístěn prostor, kam se běžně odkládají věci instruktora či účastníků 

výuky na CA. Instruktor účastník výuky na CA odpovídá za věci vnesené do CA. 

 

Areál CA je napojen na monitorovací kamerový systém Města Benešov s dohlížecím 

pracovištěm na služebně Městské policie Benešov za účelem zvýšení bezpečnosti a ochrany 

majetku a zdraví na DDH. Instruktor a účastníci výuky na CA vstupem na CA vyslovují 

souhlas s monitorováním prostřednictvím monitorovacího kamerového systému Města 

Benešov 

 

 

V Benešově dne 1.2. 2020 

 

 

 

…………………………….. 

Tomáš Holub, jednatel  

 

 


