
 
  

 

 

 

          Provozní řád a Bezpečnostní předpisy  
                   Řídícího centra výcvikové plochy 
              Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava 
                                        
 

1. Tyto předpisy stanovuje zajišťovatel a provozovatel Centra bezpečné jízdy s ohledem na 
maximální bezpečnost účastníků kurzů bezpečné jízdy a každý účastník je povinen se jimi 
řídit.   

2. Každý účastník je povinen se jimi řídit. Majitelem areálu je společnost Libor Václavík – 
LIBROS, provozovatelem LIBROS OSTRAVA, spol. s. r.o. prostřednictvím Centra bezpečné jízdy 
LIBROS OSTRAVA . 
/ dále jen sdružení / 

3. Do Řídícího centra ze kterého je možné ovládat systém technologie provozu výcvikové plochy 
je oprávněn vstupovat pouze provozovatelem pověřený a proškolený pracovník Centra 
bezpečné jízdy.  Řídící centrum musí být mimo výcvik uzamčeno. Klíč nebo přístupový kód je 
povinen si pověřený pracovník vyzvednout oproti podpisu na sekretariátu vedení Centra 
bezpečné jízdy. Po skončení výcviku je povinen pracovník prostor zkontrolovat, vypnout 
veškerá ovládací zařízení a odevzdat klíč nebo deaktivovat přístupový kód. Úklid vnitřního 
prostoru , údržba , popř. servis se provádí podle Harmonogramu servisních prací a údržby 
Centra bezpečné jízdy. 

4. V Řídícím centru je pověřený pracovník povinen sledovat průběh výcviku na výcvikové ploše a 
prostřednictvím komunikačního zařízení zadávat pokyny účastníkům kurzu bezpečné jízdy 
jednotlivě nebo i hromadně. 

5. V Řídícím centru je zakázáno jíst, pít a kouřit. 
6. Vnitřní prostor Řídícího centra musí  být vybaven odpovídajícím hasícím přístrojem. 
7. Pověřený pracovník se v prostoru Řídícího centra může zdržovat po nezbytně nutnou dobu, 

tzn. po dobu potřebnou pro ruční spuštění technologie smykové desky a systému skrápění z 
důvodu vizuální kontroly ovladačů a sdělovačů na ovládacím pultu Řídícího centra. Pro 
kontrolu a řízení výcviku se může pohybovat po výcvikové ploše, přitom nesmí svou 
přítomností ani jiným způsobem ohrozit ani omezit bezpečnost probíhajícího výcviku. ( to 
platí za snížené i nesnížené viditelnosti při výcviku ) 

8. V případě poruchy technologického zařízení, pohybu jiných vozidel než autorizovaných 
vozidel nebo pohybu jiné osoby po chůzi je povinen pověřený pracovník okamžitě zastavit 
průběh výcviku na ploše. 

9. V případě nevolnosti , ohrožení zdraví nebo z důvodu jiných příčin je pověřený pracovník toto 
neprodleně oznámit vedení Centra bezpečné jízdy . 

 
  

Provozní řád a Bezpečnostní předpisy Řídícího centra jsou nedílnou součástí komplexního 
Provozního řádu a Bezpečnostních předpisů Centra bezpečné jízdy a areálu Libor Václavík – LIBROS. 
 
  

 
 
    V Ostravě 8. srpna 2010      
 
                       Centrum Bezpečné Jízdy LIBROS OSTRAVA                                                   
                                  ředitel                                                 
                                                  Ing. Dalimil Frič 


