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Dopravní řád 

ke stanovení podmínek bezpečnosti provozu dopravních prostředků 

v areálu školy v ulici Pod Žvahovem 436/21b, Praha 5 – Hlubočepy 

 

 

Korektura TCP: zcela zásadní výhradou je, že  na pozemcích „veřejné vybavenosti“ 

s účelem užívání „školní areál“ není nutné vytvářet „dopravní řád“ – nesmí zde být 

žádná „doprava“, nejsou zde veřejné dopravní komunikace ani provoz – pouze přísně 

regulovaný pohyb služebních vozidel pro školní potřeby a údržbových vozidel pro 

správu majetku obce. Tento materiál může škola - nájemce chápat pouze jako „dočasné 

bezpečnostní opatření před vyklizením výrobní firmy Dantik z areálu“. Většina dalších 

informací tohoto dokumentu je proto zcela zbytečná a není nutné se jim věnovat – dále 

budeme korekturovat pouze vysloveně chybné formulace a doplňovat chybějící údaje. 
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1. Seznam zkratek 

ÚMČP5 Úřad městské části Praha 5 

BOZ  bezpečnost a ochrana zdraví 

DP jakýkoliv dopravní prostředek včetně jeho příslušenství, např. automobil 

osobní, dodávkový, nákladní vč. přívěsů, dále motocykl, jízdní kolo apod. 

 

2. Definice pojmů 

Areál – oplocený soubor nemovitostí tvořících funkční celek na adrese Pod Ţvahovem 

436/21b, Praha 5 – Hlubočepy. 

Vlastník nemovitostí – hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5. 

Správce (areálu) – AUSTIS správa s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 – Slivenec, na 

základě příkazní smlouvy. 

Nájemce – soukromé nebo fyzické osoby, které si pronajímají dotčenou nemovitost na 

základě písemné smlouvy. 

Účastník provozu na pozemních komunikacích - je kaţdý, kdo se přímým způsobem 

účastní provozu na pozemních komunikacích. 

Provozovatel DP - je jeho vlastník nebo jiná fyzická osoba nebo právnická osoba zmocněná 

vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem. 

Řidič - je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí DP. 

Motorové vozidlo - je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou. 

Nemotorové vozidlo - je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například 

jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. 

Jízdní souprava - je souprava sloţená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho 

nebo více přípojných vozidel. 

Chodec - je i osoba, která tlačí nebo táhne ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, 

vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm
3
, psa a podobně. 

Nesmět ohrozit - povinnost počínat si tak, aby jinému účastníkovy provozu na pozemních 

komunikacích nevzniklo ţádné nebezpečí. 

Nesmět omezit - povinnost počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních 

komunikacích nebylo nijak překáţeno. 

Stání DP - znamená uvést DP do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení. 

Zastavení DP - znamená uvést DP do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému 

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naloţení nebo 

sloţení nákladu. 
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Zastavit vozidlo - znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče. 

Dát přednost v jízdě - znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich 

nepokračovat, jestliţe by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo 

rychlost jízdy. 

Překážka provozu na pozemních komunikacích - vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost 

nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné 

předměty, DP ponechaný na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní 

komunikace. 

Snížená viditelnost - situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně 

zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, 

například od soumraku do svítání, za mlhy, sněţení nebo hustého deště. 

 

3. Úvodní ustanovení 

Tento dokument stanovuje způsoby zajištění BOZ osob pohybujících se v areálu, v souvislosti 

s provozem DP tak, aby nedošlo k poškození nebo ohroţení zdraví těchto osob. 

 

4. Rozsah působnosti dokumentu 

Poţadavky uvedené v tomto pokynu vychází z obecně platných právních předpisů České 

republiky.  

Dopravní řád byl zpracovaný v souladu s níţe uvedenými právními předpisy: 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky. 
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 Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích. 

Výčet základních pravidel bezpečného provozu DP v areálu dle tohoto dokumentu není 

vyčerpávající, a proto platí všeobecně závazné poţadavky, pro všechny osoby obsluhující DP, 

dané příslušnými právními předpisy. 

Tento dokument se vztahuje na všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru 

k nájemcům a v přiměřeném rozsahu také na osoby nebo pracovníky jiných firem, kteří se 

souhlasem a vědomím nájemců anebo správce, vyskytují na jejich pracovištích nebo se 

pohybují po areálu. 

5. Organizace zabezpečení komunikací uvnitř areálu 

Areálové komunikace jsou vedeny jako účelové, tj. pozemní komunikace, které slouţí ke 

spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení 

těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi. Účelové komunikace nejsou 

přístupné veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který si stanovil vlastník resp. jejich správce. 

Vjezd do areálu umožňuje obousměrný provoz, ostatní komunikace jsou určeny 

k průjezdu pouze jednoho vozidla.  
 

Komentář TCP: Toto je zcela chybná, resp. nesmyslná informace neopírající se o 

realitu! 

Správu a údrţbu areálových komunikací, dopravní značení a osvětlení komunikací zajišťuje 

vlastník areálu, resp. právnická nebo fyzická osoba, kterou výkonem těchto činností vlastník 

pověřil (správce), pokud v nájemní smlouvě není stanoveno jinak.   

6. Nebezpečí spojená s provozem DP v areálu 

Níţe v textu je uveden výčet základních nebezpečí, které musí brát nájemci při provozu DP na 

vědomí a v této souvislosti dbali zvýšené obezřetnosti pro obsluze DP po areálu.  

Mezi základní nebezpečí patří: 

 Střet DP s chodcem nebo jiným DP. 

 Náraz DP do areálových budov nebo instalovaných předmětů, volně stojících DP 

apod. 

 Sjetí vozidla mimo areálovou komunikaci. 

7. Povinnosti osob při provozu dopravních prostředků v areálu 

7.1 Povinnosti správce areálu 

Správce je povinen zejména: 

 vést provozně-technickou dokumentace spojenou s provozem areálu; 
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 zajišťovat bezpečný stav areálových komunikací a ploch; 

 stanovit způsob bezpečného provozování DP v areálu; 

 projednat připomínky nájemců zejména v souvislosti s bezpečným provozem 

areálových komunikací a ploch. 
 

Komentář TCP: jazykově chybná formulace, prakticky projednání tohoto 

dokumentu vůbec neproběhlo – byl nám pouze předložen k respektování. 

7.2 Povinnosti nájemce 

Nájemci jsou povinni zejména: 

 dodržovat pokyny správce areálu; 
 

Komentář TCP: správní firma je určena pouze pro správu majetku obce, v oblasti 

bezpečnosti žáků, studentů a zaměstnanců uživatelů areálu nemá žádné zákonné 

povinnosti – tedy nemůže mít ani žádné kompetence a práva – ty jsou zásadně vždy – 

tedy nepřenosně a nedělitelně - na straně vedení obou škol a musí být všemi 

ostatními stranami bezvýhradně respektovány!  

 neprodleně správci areálu nahlásit vznik mimořádné události (např. poškození 

dopravní komunikace, dopravní nehodu, poškození ţivotního prostředí apod.); 

 dopravní komunikace vyuţívat výhradně k provozu DP, nikoliv k činnostem jako je 

např. skladování materiálu, trvalé odstavení DP apod.; 

  předem ohlásit správci areálu a všem nájemcům jakoukoliv činnost, která není 

obvyklá s ohledem na běţný provozu DP po areálu (např. přeprava nadměrných 

nákladů, přerušení provozu na komunikaci z důvodu nakládky, nebo vykládky 

materiálu, apod.) a v součinnosti s nimi zajistit podmínky BOZ osob; 

 prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou s jejich vědomím správce DP 

v areálu s obsahem přílohy č. 3 (Dopravní kartou). 

Komentář TCP: jazykově chybná formulace, která znemožňuje pochopení obsahu 

sdělení. Nicméně – podle pravděpodobného významu – seznámení prakticky 

neprobíhá .... bezpečnostní služba je z tohoto hlediska prokazatelně zcela nefunkční 

8. Pravidla bezpečného provozu DP v areálu 

V níţe uvedeném textu jsou uvedena základní pravidla bezpečného provozu DP v areálu:   

 provozovat DP pouze na k tomu určených komunikacích (včetně parkování), viz 

dopravně-situační mapka areálu Příloha č. 2; 

 obsluha DP se musí řídit instalovaným dopravním značením a především dbát zvýšené 

opatrnosti s ohledem na pohyb chodců!!! 
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 při vjezdu do areálu a výjezdu z areálu je nutné zavřít vjezdová vrata nebo dveře 

(zde nájemce zodpovídá za zajištění i u osob, které do areálu vjížděli/vstupovali 

v jeho zájmu a s jeho vědomím);  
 

Komentář TCP: toto opatření firma Dantik vždy ignorovala – při dálkovém ovládání 

vjezdových vrat toto nebylo nikdy plněno – vrata se zavírají automaticky po 

desetivteřinové prodlevě.  Za tento bod tedy nyní neodpovídá nájemce, ale musí ho 

plnit bezpečnostní služba. Zde je třeba striktně uplatnit podmínku, za které TCP 

„strpí přístup a příjezd do areálu“: všechny cizí osoby i vozidla musí být při vstupu 

přísně evidovány a po celou dobu pobytu v areálu doprovázeny navštívenou – 

odpovědnou osobou.   

 dopravní komunikace musí zůstat trvale průjezdné (je na nich zakázáno odkládat 

materiál a zboţí, parkovat mimo vymezená parkoviště a odstavné plochy apod.); 

 v areálu je ustanovena maximální povolená rychlost pro všechna vozidla 20 

km/hod.; 

Komentář TCP: chybný údaj – MČ osadila v areálu dopravní značení 10 km/hod. 

 v areálu platí pravidlo „Chodec má před DP přednost!“ (např. při přecházení 

komunikace); 

 v rozsahu maximální povolené rychlosti přizpůsobit rychlost DP povrchu vozovky, 

technickému stavu DP, podmínkám provozu, pohybu chodců a nebezpečí 

vyplývajícímu z povahy přepravovaného materiálu; 

 na všech komunikacích v areálu platí přednost zprava; 
 

Komentář TCP: naprosto absurdní údaj – vzhledem ke konkrétní situaci v areálu 

 kaţdý, kdo znečistil komunikaci olejovými skvrnami nebo jinými nečistotami je 

povinen okamţitě toto znečištění likvidovat a komunikaci uklidit na vlastní náklady; 

 areálové komunikace nelze pouţít jako skladovací plochy, plochy trvalého odstavení 

DP nebo jiné movité věci apod., bez předchozího souhlasu správce; 

 v úsecích dopravní komunikace, kde je s ohledem na její šířku moţný průjezd pouze 

jednoho DP, musí obsluha DP brát na zřetel nebezpečí střetu s dalším DP a dle 

vyhodnocené místní situace buď pokračovat dle v jízdě, nebo dát přednost jedoucímu 

DP; 

 obsluha DP je povinna vţdy zajistit bezpečné otáčení nebo couvání DP (např. za 

pomoci další osoby v případě nedostatečného rozhledu); 

 v celém areálu platí zákaz Zastavení DP vyjma vyhrazená parkovací stání. 
 

Komentář TCP: nesplnitelná podmínka – průměrně 3 x týdně probíhá v hlavním 

vjezdu i u bočních vstupů do objektů nakládka a vykládka služebních vozidel TCP, 

resp. scénického vybavení pro akce TCP ... a zvýšený pohyb studentů a pedagogů 
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 nájemce Danilo Česal – Restaurátorská huť Dantik je povinen s předstihem informovat 

ostatní nájemce v areálu, o případném plánovaném vjezdu DP do části areálu určené 

pro pohyb dětí a ţáků (viz dopravně situační mapka značka číslo šest). 
 

Komentář TCP: chybná formulace: celý školní areál (!) je „určen pro pohyb dětí a 

žáků“, žádná omezení kvůli zájmům komerční podnikatelské firmy zde nejsou 

přípustná, mobilní plot je naprosto nepřijatelným provizorním omezením obou škol 

– uživatelů areálu, který musí být neprodleně zrušen v zájmu kvalitního využívání 

celého areálu pro školní potřeby! 

9. Činnosti zakázané 

V následujícím textu je uveden výčet činností, které jsou obsluze DP zakázány:  

 pohybovat se s DP (nebo ho parkovat) mimo vytyčené trasy a vyhrazená parkovací 

stání, viz dopravně-situační mapka areálu Příloha č. 2; 

 řídit DP pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek; 

 přepravovat nezajištěný náklad a to i na krátké vzdálenosti; 

 omezit nebo ohrozit obsluhu DP oprávněnou k pohybu po areálu; 

 provádět údrţbu a opravy DP v areálu; 

 opustit DP bez řádného zajištění proti zneuţití nepovolanou osobou; 

 úmyslně zakrývat nebo poškozovat dopravní nebo bezpečnostní značení; 

 pouţívat areálové komunikace k jinému účelu, neţ pro který jsou stanoveny; 

 provádět dopravu nadměrných nákladů a nebezpečných nákladů bez předchozího 

souhlasu správce; 

 provádět terénní úpravy, údrţbu nebo opravy komunikací bez předchozího souhlasu či 

vědomí správce. 

10. Postup při dopravní nehodě v areálu  

 zastavit vozidlo; 

 pokud se vozidlo stalo překáţkou v provozu, zapnout výstraţné světelné zařízení; 

 obléci si výstraţnou vestu; 

 umístit trojúhelník za vozidlo na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíţdějící řidiče včas 

a zřetelně viditelný; 

 za sníţené viditelnosti nechat rozsvícená obrysová nebo parkovací světla alespoň na 

straně přivrácené ke středu pozemní komunikace, pokud nedošlo k jejich poškození; 

 pokud došlo ke zranění osoby, poskytnout podle svých schopností první pomoc 

a přivolat záchrannou sluţbu na tel. 155 nebo 112; 
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 nahlásit vznik dopravní nehody správci objektu nebo jeho zástupci; 

 neprodleně ohlásit dopravní nehodu na policii na tel. 158 nebo 112 (tísňové volání), 

pokud při ní došlo ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke hmotné škodě převyšující 

100 000,- Kč. V případe, ţe se účastníci dopravní nehody nedohodli na zavinění, nebo 

hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby, ohlásit i tuto dopravní nehodu 

policii; 

 pokud není nutné volat Policii, doporučuje se místo nehody z různých úhlů 

vyfotografovat a eventuálně přeměřit; 

 v případě, ţe zdravotní stav účastníků nehody to dovoluje a okolnosti si to vyţadují, 

pak se sepíše záznam o dopravné nehodě; 

 neprodleně ohlásit policii a hasičskému záchrannému sboru ohroţení ţivotního 

prostředí, pokud k němu při nehodě došlo; 

 pokud je třeba přemístit vozidla, musí se vyznačit situace a stopy na vozovce; 

 pokud je třeba se vzdálit z místa dopravní nehody kvůli poskytnutí nebo přivolání 

první pomoci nebo ohlášení nehody, musí se účastník neprodleně vrátit zpět na místo 

nehody; 

 prokázat si na poţádání navzájem svou totoţnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo 

účast na dopravní nehodě, zejména jméno a adresu fyzické nebo právnické osoby 

odpovědné za pojištění vozidla, které způsobilo dopravní nehodu, adresu pojistitele, 

u něhoţ bylo sjednáno pojištění odpovědnosti, číslo pojistné smlouvy, státní 

poznávací, registrační značku vozidla. 

11. Závěrečná ustanovení 

Všichni nájemci i osoby, které se z jejich vědomím pohybují v areálu a dále zaměstnanci 

externích spolupracujících firem jsou povinni řídit se pokyny tohoto dokumentu 

a ustanoveními ostatní dokumentace PO a BOZP, se kterou byli seznámeni.  

Tento dokument nabývá účinnosti dne 16. 6. 2016. 

Komentář TCP: z výše uvedených jedenácti závažných důvodů není možné tento zcela 

formalistický a nekvalitní dokument respektovat – kromě toho není prokazatelně 

dodržován ani najatou bezpečnostní službou MČ/Austis (videozáznamy). V této aktuální 

situaci  - vzhledem k nezbytné dočasné evidenci a regulaci cizích osob a vozidel 

odvolávajících se na firmu Dantik - je třeba dokument zásadně přepracovat a zajistit 

jeho plnění především tak, že bude odpojeno dálkové ovládání vjezdové brány a všichni 

uživatelé areálu písemně potvrdí,  že budou nový dokument bezpodmínečně dodržovat – 

bez nutnosti vymáhat ho zvláště placenou bezpečnostní službou! Pak i TCP svou 

bezpečnostní službu okamžitě zruší. 
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p.s. Příloha č. 3 Dopravního řádu – tzv. „Dopravní karta“, jejíž zarámovaná verze je 

umístěna u hlavního vchodu do areálu není kompletní (chybí zde poslední odstavec), 

proto nemůže sloužit pro kvalitní poučení návštěvníků areálu! 
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Příloha 1 – Prohlášení nájemců 

V níţe uvedeném textu je prohlášení osob jednajících jménem nájemců, kde svým podpisem 

stvrzují seznámení se s tímto dokumentem, zavazují se k dodrţování jeho ustanovení a dále se 

zavazují, ţe s tímto dokumentem seznámí v přiměřeném rozsahu i své podřízené zaměstnance 

a osoby (zejména s Přílohou 3), které se budou s jejich vědomím pohybovat po areálu (např. 

dodavatelé sluţeb).   

Prohlášení 

Prohlašuji, ţe jsem byl seznámen s tímto Dopravním řádem, kterým se stanoví bezpečnost 

a ochrana zdraví osob při provozování dopravy dopravními prostředky v areálu Pod 

Ţvahovem 436/21b, Praha 5 – Hlubočepy, dále s nebezpečími a opatřeními vyplývajícími 

z této činnosti a jsem si vědom své odpovědnosti při řízení/obsluze svěřeného DP. 

Dále se zavazuji, ţe s tímto dokumentem v přiměřeném rozsahu seznámím také své podřízené 

zaměstnance a dále osoby, které do areálu vjíţdějí s mým vědomým souhlasem.  Toto své 

prohlášení níţe stvrzuji vlastnoručním podpisem. 

 

Jméno a příjmení 
Název zastupující  

organizace/společnosti 

Datum 

narození 
Podpis 

Mgr. Libuše Daňhelková 

Základní škola a mateřská 

škola Praha 5 - Smíchov, 

Kořenského 10/760. 

  

Ing. Antonín Schneider TCP – konzervatoř, o.p.s.   

Danilo Česal 
Danilo Česal – restaurátorská 

huť Dantik 
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Příloha 2 – Dopravně situační mapka areálu 

 

Vysvětlivky: 

Číselná 

pozice 

Význam značky 

1  
Vstupní brána - vjezd do areálu. Vjezd je umoţněn pouze po předchozí domluvě 

se správcem areálu nebo nájemci. 

2  Parkovací plochy určené nájemci TCP – konzervatoř, o.p.s. 

3  
Parkovací plochy určené nájemci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - 

Smíchov, Kořenského 10/760. 

4  Jednoproudá dopravní areálová komunikace, po které se mohou pohybovat DP. 

5  Parkovací plocha určená nájemci Danilo Česalovi 

6  Dopravní komunikace s pohybem dětí a ţáků 

7  Plocha pro zásobování nájemce Danilo Česala 

 



Příloha 3 – Dopravní karta 

Tato karta popisuje organizaci dopravy a její zabezpečení v rámci areálu Pod Ţvahovem 436/21b, Praha 5 – Hlubočepy. Osoby, které mají v areálu 

pronajatu nemovitost, jsou povinny s obsahem této karty prokazatelně seznámit kaţdou osobu, která bude s jejich vědomím obsluhovat dopravní 

prostředek uvnitř areálu. 

Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví osob 

 V areálu se pohybují chodci, proto dbejte maximální 

opatrnosti! 

 Chodec má vţdy přednost! 

 V areálu platí přednost zprava! 

 Řiďte se dopravním a bezpečnostním značením!   

 V areálu je stanovena maximální povolená rychlost 

20 km/hod.! 

 Pohybujte se pouze po červeně vyznačené trase 

(číslice 4) značící hlavní dopravní komunikaci! 

 Dopravní prostředek lze zaparkovat pouze na místě, 

které Vám určila Vaše kontaktní osoba a je určené 

k parkování! 

 V areálu platí Zákaz zastavení! 

 V areálu je zakázáno provádět čištění, údrţbu nebo 

opravy dopravních prostředků! 

 Vznik dopravní nehody neprodleně nahlásíte Vaší 

kontaktní osobě!  

 

Legenda: 

1 - Vstupní brána - vjezd do areálu. Vjezd je umoţněn pouze na povolení. 

2 - Parkovací plochy TCP – konzervatoř, o.p.s. 

3 - Parkovací plochy ZŠ a MŠ Kořenského 10/760, Praha 5. 

4 - Jednoproudá dopravní komunikace. 

5 - Parkovací plocha Danilo Česala. 

6 - Dopravní komunikace s pohybem dětí a ţáků 

7 - Plocha pro zásobování nájemce Danilo Česala 

 


