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I. Údaje o dětském dopravním hřišti (dále jen DDH) 

 
1.1 Typ DDH: (stálé, mobilní, výcviková plocha) 

 

 
 

Název DDH: Dětské dopravní hřiště při ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh 

Adresa DDH: Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh 

Zřizovatel DDH: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 

Provozovatel DDH: 

 
 

Odpovědná osoba: 

Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, 

Severovýchod 484/26, okres Šumperk 

Mgr. Jana Ucekajová 

Správce DDH: 

(adresa, kontakt) 

zaměstnanec provozovatele 

Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh, 

tel. 583 416 561, 777 364 603 

 
Datum zahájení provozu: 

 
26. května 2020 

 

 

 
 

1.2 Využití DDH 
 

 

• Hlavním cílem je působit na poli prevence dopravní nehodovosti (především dětí). Dětské 

dopravní hřiště plní úkoly dané celostátními programy k výuce dopravní výchovy dětí. 

• Uživatelem jsou: 

– Mateřské školy, základní školy 

– Organizace zájmového vzdělávání 

– Veřejnost 

• Uživatel DDH je povinen dodržovat předem dohodnutý čas. Po celou dobu dbá bezpečnostních 

předpisů a předpisů o ochraně majetku (viz. Čl. III). 
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1.3 Formy aktivit 
 

 

• Teoretická a praktická výuka dopravní výchovy (především žáci základních škol, děti 

mateřských škol) 

• V době mimo výuku je hřiště určeno pro trávení volného času dětí a mládeže na zapůjčených 

nebo vlastních dopravních prostředcích 

• Provozovatel může organizovat dopravní soutěže, akce pro veřejnost, akce pro zájmové 

skupiny. 
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II. Režim dne 

 
2.1 Provoz a podmínky využití DDH 

 

 

Školy a školská zařízení 

• Dopravní výchova pro předem přihlášené MŠ a ZŠ (přihlášení u pedagoga volného času pro 

DDH  ZŠ a DDM Krasohled, tel.:777 364 603) 

• Termíny dopravní výchovy jsou stanoveny dle rozvrhu (dle dohody se správcem DDH, popř. 

jiným pověřeným pracovníkem) 

Provoz: od 1. dubna do 31. října – kromě období prázdnin 

• Školní družiny předem přihlášené – pondělí až pátek od 13:00 do 15:00 

• Cena: žáci zábřežských škol – ZDARMA 

žáci 4. roč. ze škol mimo Zábřeh – ZDARMA 

žáci ostatních ročníků ze škol mimo Zábřeh – 10 Kč/žák 

ŠD zábřežských škol – ZDARMA 

ŠD ostatních škol – 10 Kč/žák 

Za bezpečnost a dodržování daných ustanovení zodpovídá vysílající škola (organizace), její 

pedagogický dohled. 

 
DDM 

Provoz: od 1. dubna do 31. října  

• Zájmové činnosti DDM – dle dohody se správcem DDH (popř. jiným pověřeným pracovníkem) 

 

Veřejnost  

Provoz: od 1. dubna do 31. října 

   Kdy: čtvrtek až neděle, od 15:00 do 18:00 

 
 

Tento provoz se bude upravovat podle zájmu účastníků a aktuálním povětrnostním podmínkám. 

Provozní řád bude k nahlédnutí na www.zssvzabreh.cz 

Cena: 10 Kč/dítě (účastník), doprovod zdarma 

• Děti od 3 do 9 let mají vstup na DDH povolen jen pod dohledem rodičů, nebo jiných pověřených 

osob starších 18 let, kteří zodpovídají za jejich bezpečnost. 

• Účastníci včetně doprovodu využívají hřiště na vlastní zodpovědnost. 

http://www.zssvzabreh.cz/
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• Povinná je ochranná přilba (k zapůjčení u správce DDH, popř. jiného pověřeného pracovníka) a 

reflexní vesta označená číslem, vydaná správcem DDH (popř. jiným pověřeným pracovníkem) 

• Povolené dopravní prostředky: kola, šlapadla, odrážedla, tříkolky, čtyřkolky, elektro kola, další 

vozidla budou povolena po posouzení správce (popřípadě jiné pověřené osoby) 

• Každý účastník se nahlásí správci DDH (popř. jiné pověřené osobě) - vchod k tělocvičnám u 

dopravního hřiště, místo bude řádně označeno 

 
Provozní doba je stanovena a vyvěšena u vchodu na DDH a informačních místech ZŠ a DDM 

Krasohled, stejně jako ceník dopravních prostředků, které si může návštěvník zapůjčit u správce DDH 

(popř. jiného pověřeného pracovníka) na předem stanovenou dobu za poplatek. 

Při případném úrazu: poskytnout první pomoc, volat 155, lehká zranění dítěte ošetří rodič, popř. 

pověřená osoba zodpovídající za bezpečnost dítěte (lékárnička k dispozici u správce DDH, popř. 

jiného pověřeného pracovníka). 

Veřejnost využívá DDH na vlastní nebezpečí. 

 
 

• V případě nepříznivého počasí (viz Čl. III.) provoz DDH zrušen. 

 

2.2 Vstup do prostoru DDH 
 

 

• Do objektu DDH je možno vstupovat ze dvora školy (zadní brána – vstup do DDM Krasohled). 

– výuka teorie a využití sociálních zařízení (WC, umyvadla s teplou vodou) v budově školy, 

část DDM (zadní vchod školy) 

– jízdy (praktická výuka) na DDH - brána ze dvora na dopravní hřiště, WC – u tělocvičen 

• V případě provádění stavebních prací bude určen náhradní vchod (vchod ze sídliště SV – chodník 

směrem k Albertu). 

 
2.3 Povinnosti provozovatele DDH 

 

 

• Údržba DDH, jeho opravy (přednostní opravy havárií, které ohrožují bezpečnost návštěvníků 

DDH, zhoršují hygienické podmínky, či jinak omezují provoz DDH); 

• Dodávka elektřiny a její měření; 

• Vytápění objektu, je-li k dispozici, dodávku teplé a užitkové vody (vnitřní učebna); 

• Úklid objektu, odvoz odpadků; 

• Technické prostředky požární ochrany, včetně dokumentace požární ochrany dle platné právní 
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normy; 

• Ostrahu objektu. 

• Užívat prostory ke sjednanému účelu; 

• Být operativně ve spojení se zřizovatelem pro možnost řešení mimořádných událostí; 

• Používat DDH s péčí řádného hospodáře; 

• Umožnit pracovníkům zřizovatele a krajského koordinačního pracoviště BESIP vstup do prostor 

DDH za účelem kontroly jeho stavu, výuky a výcviku dopravní výchovy, provedení inventarizace 

majetku; 

• Umožnit pracovníkovi krajského koordinačního pracoviště BESIP manipulaci s majetkem, který 

byl na DDH zapůjčen za účelem výuky dopravní výchovy (metodický materiál, jízdní kola apod.). 

 
Správa hřiště: 

• Za plynulý a bezpečný provoz DDH odpovídá správce DDH (popř. jiný pověřený pracovník), 

pověřený ředitelem ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh. 

• Provozní doba DDH je dle závazných objednávek MŠ, ZŠ dle předběžné domluvy. 

• V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz DDH je provozovatel DDH 

oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz. 

• Správce DDH (popř. jiný pověřený pracovník) provádí před zahájením provozu kontrolu stavu 

dopravních prostředků používaných při praktické výuce, dále pak kontrolu při zápůjčce a po 

ukončení zápůjčky (kola, koloběžky apod.), stav světelného signalizačního zařízení, dopravního 

značení, komunikace. 

• V případě zjištění závad musí správce DDH (popř. jiný pověřený pracovník) provést taková 

opatření, aby byl vyloučen vznik mimořádné události (vzniku úrazu, požáru apod.), např. závadu 

viditelně označit ,,MIMO PROVOZ“, odpojit zařízení nebo uložit zdroj závady (kolo, koloběžku 

apod.) tak, aby nebyl použit při výuce. Uvést do provozu se smí až po odstranění zjištěné závady. 

• Obsluhu signalizačního zařízení může provádět pouze pověřený pracovník a správce hřiště. 

• Při vzniku úrazu provede vyučující pedagog nebo správce DDH (popř. jiný pověřený pracovník) 

prošetření okolnosti a příčin úrazu a provede zápis do knihy úrazů. 
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III. Bezpečnostní pokyny a zásady poskytování první pomoci, 

povinnosti uživatele DDH (účastníka) 

 
• Provozovatel DDH nezajišťuje pitný režim; 

• Účastník odpovídá za škody způsobené jinému účastníkovi svou nedbalostí nebo špatným 

technickým stavem svého dopravního prostředku 

• Nezbytnou první pomoc poskytuje vyučující na DDH ve spolupráci s pedagogickým 

doprovodem; lékárnička první pomoci je umístěna za vchodem k tělocvičnám; 

• Pobyt účastníků je umožněn pouze v případě příznivého počasí; 

• Během pobytu venku není účastníkům povoleno běhat, skákat po lavičkách a ničit zeleň; 

zodpovídá pedagogický doprovod vykonávající dohled nad žáky vysílající školy; 

• Děti se chovají podle poučení k BOZP, s nímž byly seznámeny na začátku výuky na DDH, a 

pokynů pedagogického doprovodu. Především se chovají tak, aby ochránily zdraví své a zdraví 

ostatních účastníků, úraz ihned ohlásí pedagogovi provádějící výuku nebo správci DDH (popř. 

jinému pověřenému pracovníkovi); 

• Při používání DDH a jízdě na povolených dopravních prostředcích musí účastníci používat 

ochrannou přílbu schváleného typu (zákon č. 361/2000 Sb., § 58, odst. 1); v rámci oblečení je 

doporučeno, aby nohavice přesahovaly přes kolena a rukávy přes lokty; 

• Na DDH nesmí provozovatel používat dopravní prostředky (jízdní kola, tří a čtyřkolky, 

koloběžky, apod.), jejichž technický stav nebyl zkontrolován odborným pracovníkem; na DDH 

musí být k dispozici „Protokol o technické prohlídce, údržbě a opravě technických prostředků na 

DDH“ vystavený odborným subjektem; 

• Na účastníky řádné výuky dopravní výchovy zpravidla v dopoledních hodinách se v případě 

škodní události účastníka výuky vztahuje pojištění sjednané konkrétní školou, jejíž vedení žáky 

na DDH vyslalo; 

• Kázeňské přestupky řeší pedagogický doprovod dané skupiny dětí. Pedagogický doprovod 

po celou dobu výuky dopravní výchovy odpovídá za kázeň a bezpečnost svěřených dětí a nesmí 

se vzdalovat v době teoretické i praktické výuky z areálu DDH; 

• V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je 

uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci DDH (popř. jinému pověřenému 

pracovníkovi) nebo pedagogovi provádějícímu výuku a nesmí zjištěné závady odstraňovat; 

• Nedílnou přílohou provozního řádu je pojmenování a vyhodnocení možných rizik spojených s 

činností na DDH (viz další strana); 
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Pojmenování a vyhodnocení rizik při výcviku a výuce dětí na dětských dopravních 

hřištích 

Výcvik a výuka dětí na dětských dopravních hřištích (dále jen DDH) patří k nejúčinnějším formám 

dopravní výchovy dětí. Probíhá na nich praktický výcvik řady dovedností, které děti potřebují získat 

pro svůj bezpečný pohyb v silničním provozu. 

Všechny druhy sportovních i ostatních pohybových aktivit na dětských dopravních hřištích jsou 

ovlivňovány mnoha faktory, které společně vytvářejí podmínky pro bezpečné zvládání daných 

činností. Jedná se nejen o vlastnosti výrobků a kvalitu materiálů, ale i o organizaci a způsob využívání 

(provozování) zařízení, které mohou míru rizika maximálně snížit. Úraz jednotlivce má vedle 

následků na zdraví i své závažné společenské a ekonomické důsledky. A protože stupeň dozoru, který 

by mohl zcela zabránit případnému zranění, není prakticky možné zajistit, je žádoucí formou 

nastavení podmínek a dodržování určitých organizačních a provozních pravidel vytvářet bezpečné 

prostředí pro provozování DDH s minimální mírou rizika. 

 

 
 

 

Poř. čís. 

 

Pracoviště 

 

Druh činnosti 

 

Riziko 
Zdroj 

nebezpečí 

 

Následky 
Opatření 

k eliminaci 

1. Přesun na DDH 
Chůze po 

chodníku 
Zakopnutí 

Nerovný 

chodník 

Podvrtnutí, 

zlomenina 

Poučení, 

dozor 

 

 
2. 

 

 
Přesun na DDH 

 

 
Přecházení 

vozovky 

 

 
Vstup do 

vozovky 

 

Střet s 

dopravním 

prostředkem 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

zlomeniny, 

vnitřní 

zranění 

Poučení, 

školení, 

zastavovací 

terče, zvýšená 

pozornost, 

reflexní prvky 

 

 
3. 

 

 
Přesun na DDH 

Chůze po 

chodníku s 

pruhem pro 

cyklisty 

Vstup do 

jízdního 

pruhu pro 

cyklisty 

 

Střet s 

cyklistou 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny 

zlomeniny, 

vnitřní 

zranění 

Poučení, 

dozor, 

zvýšená 

pozornost, 

reflexní prvky 

 

 
4. 

 

 
DDH 

 

Chůze po 

DDH 

 

 
Zakopnutí 

Nerovnost 

vozovky, 

chodníku, 

ohraničení 

vozovky 

 
Podvrtnutí, 

odřeniny, 

zlomeniny 

 

Poučení, 

dozor 

5. DDH 
Chůze po 

DDH 

Pošťuchování 

, nekázeň 

 Odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, 

dozor 

 

 
6. 

 

 
DDH 

 

Chůze po 
DDH 

 

 
Uklouznutí 

Mokrý 

chodník, 

mokrá 

vozovka, 

spadané listí 

 
Podvrtnutí, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, 

dozor, čistota 

DDH, vhodná 

obuv 
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7. 

 

DDH 

 

Jízda na kole 

 
Podklouznutí 

kola 

Voda, listí, 

nečistoty na 

DDH 

Úraz hlavy, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, 

kontrola 

DDH, vhodný 

oděv 

 

8. 

 

DDH 

 

Jízda na kole 

 
Náraz na 

překážku 

 
Nezvládnutí 

techniky jízdy 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

 
Poučení, 

vhodný oděv 

 

9. 

 

DDH 

 

Jízda na kole 

 
Srážka 
cyklistů 

 
Rychlá jízda, 
neznalost PSP 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, 

dostatečný 

dozor 

 

 
 

10. 

 

 
 

DDH 

 

 
 

Jízda na kole 

 

 
Ukazování 

změny směru 

jízdy 

 

 
Nezvládnutí 

techniky 

řízení kola 

 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Nácvik řízení 

jednou rukou, 

vhodné 

oblečení, 

obuv, 

dostatečný 

dozor 

 

11. 

 

DDH 

 

Jízda na kole 

Zamotání 

oděvu do 

řetězu 

jízdního kola 

Chybějící, 

nedostatečný 

kryt řetězu 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Kontrola 

jízdního kola, 

vhodné 

oblečení 

 

12. 

 

DDH 

 

Jízda na kole 

 

Jízda po DDH 

 
Skrytá vada 

jízdního kola 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

 
Poučení, 

kontrola kola 

 

13. 

 

DDH 

 

Jízda na kole 

Vyjetí z 

vyznačené 

trasy 

Nerovnost 

vozovky, 

kaluže, 

vyhýbání se 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, 

dostatečný 

dozor 

 

14. 

 

DDH 

Přecházení po 

přechodech 

pro chodce 

Vstup do 

jízdní dráhy 

cyklistovi 

 
Střet s 

cyklistou, pád 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, 

dostatečný 

dozor 
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Je zakázáno: 

V areálu DDH je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy, jakkoliv 

manipulovat se zařízením DDH, jezdit po trávě, narážet úmyslně na další účastníky, přelézat ploty, 

poškozovat značení, signalizaci a další zařízení DDH. Dále platí: 

• zákaz vstupu na DDH při nepříznivém počasí (silný vítr, déšť, sníh, náledí, viditelnost); 

• zákaz užívat DDH při jeho poškození; 

• zákaz kouření a manipulace s plamenem v celém areálu DDH; 

• zákaz konzumace alkoholických nápojů a zákaz vstupu podnapilým osobám; 

• zákaz užívat omamné látky; 

• zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená; 

• zákaz vodění psů do areálu; 

• zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, manipulace s ostrými a nebezpečnými předměty; 

• zákaz vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu; 

• zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa. 

Důležité informace: 

• VZHLEDEM K HLADKÉMU PROVOZU DDH JE DŮLEŽITÉ DODRŽOVAT BEZPEČNÝ 

POČET ÚČASTNÍKŮ POHYBUJÍCÍCH SE NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI, COŽ JE 

V PLNÉ KOMPETENCI SPRÁVCE (POPŘ. JINÉHO POVĚŘENÉHO PRACOVNÍKA), 

KTERÝ SITUACI AKTUÁLNĚ HODNOTÍ. 

• V PŘÍPADĚ VELKÉHO ZÁJMU JE POBYT NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI OMEZEN 

NEJMÉNĚ NA PŮL HODINY. 

• U SPRÁVCE DDH (POPŘ. JINÉHO POVĚŘENÉHO PRACOVNÍKA) SI LZE ZAPŮJČIT ZA 

POPLATEK: KOLA, OCHRANNÉ PŘILBY, POPŘ. DALŠÍ VOZIDLA. 

 
Nedodržuje-li účastník provozní řád, je správce (popř. jiný pověřený pracovník DDH) 

oprávněn jej z hřiště vykázat (bez nároku na vrácení poplatku za vstup, popř. za zapůjčení 

vozidla a dalších pomůcek). 

 
Důležitá telefonní čísla: 

HASIČI: 150 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155 

POLICIE: 158 

MĚSTSKÁ POLICIE: 156 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112 
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Tento provozní řád nabývá platnost dnem vydání a platí do jeho následující aktualizace. 

 

 

V Zábřeze dne 1. 9. 2021 

 

 

 
……………………………………………….. 

Mgr. Jana Ucekajová 

ředitelka organizace 
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CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU s.p.o. 

110 15 Praha 1, nábř. Ludvíka Svobody 12 

 
Držitel certifikátu systému managementu kvality dle ISO 9001:2008 pro oblast 

dopravní výchovy a prevence nehodovosti silničního provozu 

 

 

 
 

PROTOKOL O TECHNICKÉ PROHLÍDCE, 

 

ÚDRŽBĚ A OPRAVĚ JÍZDNÍCH KOL NA DDH ........................ 

 

 

 

Dne .................... byla provedena technická prohlídka, údržba a 

 
oprava .......... ks jízdních kol určených pro výuku dopravní výchovy 

 
na dopravním hřišti v . 

 
výrobní čísla jízdních kol, popř. jejich popis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ošetření technického stavu jízdních kol provedla fa: 

 
(název fy, jméno, příjmení, razítko a podpis odpovědného pracovníka) 

 

 

 

 

 

 
Práce převzal: ........................ 

 
(jméno, příjmení, datum a podpis odpovědné osoby) 
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Vyučovací režim – ROZVRH 2021 
 

 

• Začátek vyučování v 8:00; 

• Výuka musí být ukončena nejpozději do 12:30; 

• Vyučovací hodina trvá 45 minut; 

• Délka přestávky je 10 minut mezi 1. a 2. hodinou. Po 2. vyučovací hodině 20 minut. Mezi 3. a 4. 

vyučovací hodinou bude přestávka (5 minut) organizována dle potřeby DDH. Mezi 4. a 

5. vyučovací hodinou bude přestávka trvat 10 minut; 

• O účastnících výcviku a výuky dopravní výchovy vede vyučující na DDH záznam („Záznam 

o výuce a výcviku na DDH“); 

• Pro vstup účastníků jiných akcí mimo řádnou výuku dopravní výchovy, kromě volnočasových 

aktivit musí organizátor akce vyhotovit přehled o počtech zúčastněných osob. 


