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DDĚĚTTSSKKÉÉ  DDOOPPRRAAVVNNÍÍ  HHŘŘIIŠŠTTĚĚ  NNÁÁCCHHOODD  

KKPPTT..  JJAARROOŠŠEE,,  554477  0011  NNÁÁCCHHOODD  

  

PPRROOVVOOZZNNÍÍ  ŘŘÁÁDD 

 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Provozní řád DDH upravuje povinnosti provozovatele a všech uživatelů DDH. 

VSTUP NA DDH JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. PROVOZOVATEL DDH NEODPOVÍDÁ ZEJMÉNA 

ZA ÚJMU VZNIKLOU UŽIVATELŮM DDH NÁSLEDKEM JEJICH JEDNÁNÍ ČI JEDNÁNÍ 

OSTATNÍCH UŽIVATELŮ. PROVOZ PUMPTRACKOVÉ DRÁHY SE ŘÍDÍ SAMOSTATNÝM 

PROVOZNÍM ŘÁDEM. 
 

I. Údaje o  DDH  
 

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

 

Název DDH: Dětské dopravní hřiště Náchod    
 

Adresa DDH: Kapitána Jaroše, 547 01 Náchod   

 

Zřizovatel DDH: Město Náchod, Masarykovo náměstí č. 40, 547 01 Náchod  

Provozovatel DDH - odpovědná osoba: Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, Masarykovo 

náměstí č. 40, 547 01 Náchod 

 

Vyučující na DDH: Ucimseridit.cz s.r.o., Masarykovo nám. 1, 551 02 Jaroměř, IČ: 08262675, email: info@ucimseridit.cz 

 

 Kapacita DDH: 200 osob 

 

Datum otevření po rekonstrukci: 3. 10. 2021 

 
 

1.2 Formy aktivit na DDH 

 Využití DDH v dopoledních hodinách - výuka dopravní výchovy: ZŠ, MŠ, atd. PO–PÁ 8.00–13.00 hod. 

 

 Využití DDH v odpoledních hodinách - výuka dopravní výchovy: 

      - období školního roku dle dohody 14.00–17.00 hod. pro zájmové útvary 

      - období letních prázdnin PO–PÁ 9.00–14.00 hod. pro zájmové útvary 

      - MŠ dle domluvy 

      - školní družiny dle domluvy 

      - organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže 

      - veřejnost dle domluvy 

 

 Veřejnost:                               PO–PÁ  14.00–19.00 hod. 

   SO–NE    9.00–19.00 hod. 

 v období letních prázdnin    PO–NE   9.00–20.00 hod. 

 

 

 Mimo dobu určenou pro realizaci řádné výuky dopravní výchovy je možné komerční využití DDH ve vyhrazené době pouze 

se souhlasem zřizovatele. 
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1.3 Využití DDH 
 

 Výuka dopravní výchovy  

 Dopravní soutěže  

 Zájmové činnosti (brusle, pumptrack, koloběžky, apod.)  

 MŠ, DDM, KLUBY, SVČ  

 

 

DDH je veřejné zařízení určené především k výuce dopravní výchovy dětí v souladu s celostátními programy dopravní výchovy. 

Dále pak k provozování volnočasových aktivit dětí, k pořádání dopravních a jiných akcí s cílem zabezpečit smysluplné využití 

volného času dětí. Vstup na DDH je umožněn všem nájemcům v souladu s uzavřenými smlouvami a dle objednávek potvrzených 

provozovatelem. Veřejnost může bezplatně užívat DDH dle provozní doby pro veřejnost. 

 

II. Režim dne (vyhl. č. 410/2005 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na  

prostory a provoz zařízení)               
 

     2.1 Provoz týkající se aktivit určených dětem a mládeži 

 

 Provozní doba: DDH je otevřeno v období od 1. 4. do 30. 11., případně končí dříve, dle počasí 

 

 pro veřejnost: pondělí–pátek: od 14:00 do 19:00 hod. 

sobota–neděle: od   9:00 do 19:00 hod. 

          v období letních prázdnin od   9:00 do 20:00 hod. 

 

 pro výuku dopravní výchovy: všední dny školního vyučování v měsících duben – listopad, 8:00–13:00 hod. 

 Změna provozní doby vyhrazena v případě konání akce na DDH.     

 Úprava dle místních podmínek 

 

     2.2  Vstup do prostoru DDH 

 

 Do areálu DDH je možno vstupovat pouze hlavním vchodem z ulice Kpt. Jaroše. 

 DDH mohou využívat děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů (popř. osoby starší 18 let). 

 Vstup do areálu je zdarma. 

 

 

    2.3 Vyučovací režim  

 

 Začátek vyučování v 8:00 hod. 

 Výuka musí být ukončena nejpozději do 13:00 hod. 

 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. 

 

 

III. Bezpečnostní pokyny a zásady poskytování první pomoci 
 

 Nezbytnou první pomoc poskytuje vyučující na DDH ve spolupráci s pedagogickým doprovodem. 

 Pobyt dětí je umožněn pouze v případě příznivého počasí a nehrozícího smogového nebezpečí. 

 Během pobytu venku není žákům povoleno běhat, skákat po lavičkách a ničit zeleň. 

 Žáci a mladiství se při pohybu v areálu a komunikacích DDH musí chovat tak, aby neohrožovaly bezpečnost ostatních osob. 

Důsledně dbají pokynů pedagogického dozoru nebo doprovodu. 

 Při používání DDH a jízdě na jízdních kolech, koloběžkách, tří a čtyřkolkách musí účastníci používat ochrannou přilbu 

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 se pro výuku používají technické prostředky (jízdní kola, koloběžky atd.), jejichž technický stav byl zkontrolován 

provozovatelem DDH. Kontroly technického stavu je taktéž oprávněna provádět písemně pověřená osoba provozovatele, 

starší 18 let, zdravotně a fyzicky způsobilá se vzděláním strojního zaměření (údržbář, mechanik apod.). 

 Použití dopravního prostředku pro výuku v areálu je dovoleno pouze v případě, že byla provedena prohlídka technického 

stavu dopravního prostředku a o této prohlídce byl vystaven písemný protokol. Interval technických kontrol stavu dopravních 
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prostředků probíhá 1x ročně. 

 Provozovatel a pedagogický dozor je povinen provést vizuální kontrolu technického stavu dopravního prostředku. Pokud jsou 

na dopravním prostředku zjištěny nebezpečné závady typu nefunkční brzd, chybějící dráty v kolech, uvolněná řídítka, sedlo 

apod. nesmí se dopravní prostředek použít do odstranění závad a provedení prohlídky pověřenou osobou provozovatele. 

 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. 

 Za bezpečnost dětí organizovaných ve skupině odpovídá její vedoucí, v případě jednotlivců, za tyto odpovídají rodiče. 

 Kázeňské přestupky řeší pedagogický doprovod dané skupiny dětí. Pedagogický doprovod po celou dobu výuky dopravní 

výchovy odpovídá za kázeň a bezpečnost svěřených dětí. 

 Vstup veřejnosti do prostor, kde probíhá výuka dopravní výchovy, je povolen pouze se souhlasem odpovědného pracovníka. 

 Návštěvník DDH je povinen zabezpečit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu. Provozovatel neodpovídá za 

odcizení nebo ztrátu těchto věcí. 

 

Je zakázáno: 

 Vstupovat na DDH při nepříznivém počasí (silný vítr, déšť, sníh, náledí, viditelnost). 

 Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky. 

 Manipulovat s otevřeným ohněm. 

 Vnášet na DDH střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost. 

 Jezdit na kole a ostatních dopravních prostředcích přes pískoviště a trávníky. 

 Vjíždět s motorovými vozidly s výjimkou obsluhy DDH. 

 Nocovat a stanovat. 

 Využívat prostory DDH k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům. Dále je zakázáno vnášet do areálu hřiště 

jakékoliv pomůcky jako např. branky na kopanou, stojany na sítě, překážky atd. Výjimku může povolit je provozovatel DDH 

po dohodě o zajištění bezpečnosti nebo pronájmu. 

 Užívat DDH při jeho nebezpečném poškození. 

 Vstup se zvířaty zakázán. 

 Odkládat kola, koloběžky aj. prostředky mimo místa k tomu určená. 

 Poškozovat vybavení a veřejnou zeleň na DDH. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 V případě nerespektování provozního řádu a pokynů odpovědných pracovníků si provozovatel vyhrazuje právo vykázat 

návštěvníka z prostor DDH. 

 Provozní řád je viditelně vyvěšen při vstupu na DDH.  

 

HASIČI: 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155 POLICIE: 158 MĚSTSKÁ POLICIE: 156 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112 
 

 

Tento provozní řád nabývá platnost dnem vydání a platí do jeho následující aktualizace. 

 

 

V Náchodě      Dne 1. 10. 2021 

 

 

Provozovatel: Jan Čtvrtečka – ředitel SPZL  
        


