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1.Úvod 

Provoz na pozemních komunikacích se za posledních několik let velice změnil.
1
 

Změnila se především hustota silničního provozu a chování účastníků v něm. Řada občanů se 

v dnešní době neumí správně chovat v silničním provozu. Tímto nejsou myšleni pouze řidiči 

motorových vozidel, ale i cyklisté či chodci. Protoţe účastníky provozu na pozemních 

komunikacích jsou podle zákona č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích všichni, kdo se 

přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích. 

Lidé musí získat pozitivní vztah k provozu na pozemních komunikacích a ke 

správnému vnímání a rozhodování se v tomto potenciálně rizikovém prostředí. Jen tak se 

podaří sníţit počet dopravních nehod a jejich následky. Právě za tímto účelem jsou děti 

vyučovány dopravní výchově. Musí si totiţ jiţ od nízkého věku uvědomovat nebezpečí, které 

na ně v silničním provozu číhá. Jedině tak mají šanci proţít bez újmy na zdraví způsobené 

v dopravě své dětství a snad získat pocit odpovědnost za své jednání. Tím se stanou 

ohleduplnějšími ke svému okolí a bezpečnými účastníky silničního provozu. Z tohoto 

vyplývá, ţe dopravní výchova není okamţitým řešením současného stavu na pozemních 

komunikacích, ale jedná se o řešení, které se můţe projevit v plném rozsahu aţ za několik let, 

kdy děti vyrostou. 

Dopravní výchova je nedílnou součástí všeobecného vzdělávání dětí i dospělých. V 

době zvýšeného nárůstu motorismu je znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích i 

nutností k přeţití. Správným působením v této oblasti se dá předejít mnohým dopravním 

nehodám i jejich smrtelným následkům. Cílem dopravní výchovy je příprava dětí a 

dospívajících na samostatný a bezpečný pohyb v dopravním prostředí.  

Dopravní výchovu nelze zuţovat pouze na znalosti pravidel provozu na pozemních 

komunikacích, ale je důleţitá také výchova morálních a volních vlastností, které jsou z 

hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nezbytné. Samotná znalost 

pravidel nezajišťuje dětem bezpečí. Děti často přesně citují daná pravidla, ale v provozu 

jednají riskantně. Proto je potřeba u dětí vypěstovat tzv. dopravní smysl.  

 

                                                 

1
 Viz. kapitola 2.1 Nehodovost v České republice 
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Cíle bakalářské práce: 

 zpracování nehodovosti v České republice s důrazem na úmrtnost dětí při nehodách  

 analýza současného stavu dopravní výchovy v ČR pro děti do 12-ti let 

 analýza a porovnání dopravní výchovy v ČR se zahraničím 

 zjištění nedostatků a návrh jejich řešení v podmínkách ČR 

2. Bezpečnost silničního provozu  

Bezpečností silničního provozu je myšlen počet dopravních nehod a jejich následků. 

Nejedná se pouze o počet usmrcených osob nebo počet dopravních nehod. Čím vyšší je 

bezpečnost provozu, tím niţší jsou tyto následky. Bezpečnost silničního provozu se posuzuje 

zejména podle nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu. 

Nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu jsou: 

 Rychlost  

 Bezpečnostní pásy, dětské zádrţné systémy 

 Pouţívání mobilních telefonů při řízení 

 Pouţívání povinného osvětlení vozidla 

Tyto ukazatele jsou měřeny, jen za přesně daných podmínek, na 91 referenčních místech po 

celé České republice. 

2.1 Nehodovost v České republice 

V České republice není bezpečnost provozu na pozemních komunikacích stále 

vnímána jako priorita. Z pohledu závaţnosti dopravních nehod stále patříme k horšímu 

průměru v Evropě.  
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Počet usmrcených osob při dopravních nehodách na 1 milion obyvatel rok 2007
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Graf 2.1.1 Počet usmrcených osob v EU na 1 milion obyvatel
2
 

Kaţdý rok se u nás na silnicích stane přibliţně 185 000 nehod. Tyto nehody jsou 

však pouze nehody hlášené Policii ČR. Během posledních let se toto číslo sniţuje. Jedná se 

však zřejmě o vliv změny metodiky, jelikoţ rok, kdy došlo k výraznějšímu poklesu, byl rok 

2006. V tomto roce došlo k novelizaci zákona č. 361/2000 Sb. Začal platit nový zákon  

č. 411 / 2000 sb., který upravoval výši hmotné škody, k níţ je zákonná povinnost přivolat 

policii. Do tohoto roku to byla škoda do výše 20 000 Kč a po novelizaci se jednalo o částku 

50 000 Kč. Ovšem přivolat policii je nutné v případě, byla-li při nehodě zraněna osoba nebo 

byla-li způsobena škoda třetí osobě. 

V roce 2008 se na českých silnicích stalo celkem 160 376 dopravních nehod hlášených Policii 

ČR, při nichţ bylo: 

 lehce zraněno: 24 776 osob 

 těţce zraněno: 3 809 osob  

 usmrceno:  992 osob (smrt nastala do 24 hodin od nehody) 

Z celkového počtu 160 376 nehod zavinili chodci celkem 1 457 nehod. Z tohoto počtu 

zavinili: 

 muţi   588 nehod = 39,8 % 

                                                 

2
 Zdroj: iBESIP: http://www.ibesip.cz/194_Pocet-usmrcenych-pri-dopravnich-nehodach-na-1-milion-obyvatel-

EU-27-rok-2007 

http://www.ibesip.cz/194_Pocet-usmrcenych-pri-dopravnich-nehodach-na-1-milion-obyvatel-EU-27-rok-2007
http://www.ibesip.cz/194_Pocet-usmrcenych-pri-dopravnich-nehodach-na-1-milion-obyvatel-EU-27-rok-2007
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 ţeny   309 nehod = 20,9 % 

 děti    502 nehod = 34 % 

 skupiny chodců  58 nehod = 5,3 % 

Nejčastější příčinou dopravních nehod chodců jsou: 

 neopatrné a náhlé vstoupení do vozovky 

 nesprávné vyhodnocení dopravní situace 

 špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla 

počet dopravních nehod v letech 1993 - 2007
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Graf č: 2.1.2 Vývoj nehodovosti v České republice v letech 1993 – 2007 
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2.2. Srovnání nehodovosti s Evropskou unií: 

Evropská unie v roce 2001 přijala tzv. Bílou knihu 2001 s názvem Evropská 

dopravní politika pro rok 2010. Ta obsahuje 60 opatření ke změně dopravní politiky Evropské 

unie. Jejím hlavním záměrem je vytvoření udrţitelnějšího, méně zahlceného a emisně 

přijatelnějšího systému. Tato kniha navrhuje preferovat rekonstrukci a úpravy ţelezničních a 

vodních cest namísto silničních dopravních cest. Jednou z částí této Bílé knihy je Evropský 

akční program silniční bezpečnosti. Ten nařizuje vývoj více bezpečných vozidel a celkové 

zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Hlavním cílem je mezi roky 2001 a 2010 sníţit počet 

                                                 

3
 Zdroj:iBESIP: http://www.ibesip.cz/592_Zakladni-vrcholova-fakta-ze-statistiky-dopravnich-nehod-za-dobu-

existence-samostatne-Ceske-republiky-1993-2008 
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usmrcených při dopravních nehodách o 50 %. Mají k tomu slouţit jednotlivé regionální plány 

a akce členských zemí. K tomuto programu se připojila i Vláda České republiky a to 

usnesením číslo 394 ze dne 28.dubna 2004. Jedná se o Národní strategii bezpečnosti 

silničního provozu. Aby se tato strategie naplnila, musí se do ní zapojit co nejvíce národních 

subjektů z oblasti státní správy a současně i podnikatelské subjekty, jejichţ oblastí podnikání 

je doprava. Dále musí být pouţito vhodné prevence i represe v případě nedodrţování pravidel 

silničního provozu. Svým zapojením do této strategie by mohla pomoci i občanská sdruţení, 

nevládní organizace a také široká veřejnost. 

V roce 2006 spustila Evropská unie projekt The Road Safety Performance Index, 

zkratka PIN pod záštitou organizace ETSC
4
. Tento projekt provedl porovnání výsledků 

jednotlivých zemí v dodrţování plánu sníţení nehodovosti.  

 

Obr.č. 1.2.1 Splnění plánu snížení nehodovosti a případné prodlevy jednotlivých zemí
5
 

                                                 

4
 European Transport Safety Council – Evropská rada pro bezpečnost dopravy 
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Podle poslední zprávy ETSC z roku 2008 dodrţí sníţení úmrtnosti v daném rozsahu 

pouze 3 země Evropské unie a to Francie, Portugalsko a Lucembursko. Porovnání stavů v 

jednotlivých zemích mezi rokem 2001 a 2007 je moţné vidět na následujícím grafu. Z grafu 

je také patrné, ţe Česká republika spadá do kategorie, ve které se počet usmrcených osob 

nedaří sníţit na poţadovanou úroveň. 

 

Graf. č. 2.2.1. porovnání snížení počtu usmrcených mezi roky 2001 a 2007 
6
 

Podle posledních průzkumů Světové zdravotnické organizace WHO
7
 umírá denně 

v důsledku úrazů v zemích Evropské unie 14 dětí, 2440 dětí je těţce zraněno a dalších téměř 

30 000 dětí je zraněno lehce. Ze všech těchto úrazů připadá celých 48 % právě na nehody 

způsobené v dopravě.  

                                                                                                                                                         

 

5
Zdroj: ETSC: 

http://www.etsc.be/documents/copy_of_copy_of_2nd%20PIN%20Annual%20

Report%202008.pdf 
6
Zdroj: ETSC: 

http://www.etsc.be/documents/copy_of_copy_of_2nd%20PIN%20Annual%20

Report%202008.pdf 
7
 World Healty Organization - Světová zdravotnická organizace 

http://www.etsc.be/documents/copy_of_copy_of_2nd%20PIN%20Annual%20Report%202008.pdf
http://www.etsc.be/documents/copy_of_copy_of_2nd%20PIN%20Annual%20Report%202008.pdf
http://www.etsc.be/documents/copy_of_copy_of_2nd%20PIN%20Annual%20Report%202008.pdf
http://www.etsc.be/documents/copy_of_copy_of_2nd%20PIN%20Annual%20Report%202008.pdf
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Jak ukazují údaje z Mezinárodní databáze dopravních nehod Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj IRTAD-OECD
8
 patří Česká republika, co se týče dopravní 

nehodovosti dětí do 15-ti let, k nejhorším státům v Evropě. Dle těchto údajů umírá při 

dopravních nehodách v České republice na 100 000 dětí dvakrát více dětí neţ je tomu 

například ve Velké Británii. A to i přes fakt, ţe na našich silnicích umírá kaţdý rok méně dětí. 

2.3. Dopravní nehodovost dětí 

Děti a mládeţ patří mezi nezranitelnější účastníky provozu na pozemních 

komunikacích. Je to dáno jejich vnímáním svého okolí a jejich nevyvinutou schopností 

reagovat správně na podněty v dopravním provozu. Velice snadno se přestávají soustředit. 

Například při pohybu v okolí pozemních komunikací, kdy bez rozmyšlení vběhnou do 

vozovky, pokud uvidí pro ně zajímavý podnět na druhé straně vozovky. Také mají delší 

reakční doby, které jsou ve srovnání s dospělým člověkem přibliţně dvakrát delší. Jejich 

výška je také handicapem, jelikoţ nevidí přes překáţky, jako jsou například zaparkované 

automobily nebo keře. Nejsou schopny odhadnout rychlost vozidla a ani nedokáţí sluchem 

určit, ze které strany se vozidlo přibliţuje. Při dopravních nehodách ročně zemře více dětí neţ 

na infekční choroby. V České republice umírá průměrně 30 dětí za rok na následky 

dopravních nehod.V roce 2006 to bylo 30 dětí a v roce 2007 pak 24 dětí. Počet dětí 

usmrcených na našich silnicích kaţdoročně klesá, ale i přes tuto skutečnost je tato hodnota 

stále vysoká. Snahou je dostat tuto hodnotu co nejblíţe k nulové hodnotě.  

                                                 

8
 Internacional Road Traffic and Accident Database  
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počet usmrcených dětí v ČR  2000-2007
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Graf č. 2.3.1 Počet usmrcených dětí v ČR v letech 2000-2007 
9
 

Za sledované období 2000 aţ 2008 zemřelo na českých silnicích celkem 292 dětí, z čehoţ 

bylo: 

 100 chodců 

 27 cyklistů 

 163 spolujezdců 

 2 řidiči malého motocyklu  

V roce 2008 bylo z celkového počtu 992 usmrcených osob při dopravních nehodách 17 

dětí(do 15 let), přičemţ smrt nastala do 24 hodin po nehodě, a to : 

 chodci:     7 dětí 

 spolujezdci v osobních automobilech:  7  dětí 

 cyklisté:     2  děti 

 řidič motocyklu    1  dítě 

 

 

                                                 

9
 Zdroj: http://www.ibesip.cz/676_Vyvoj-poctu-usmrcenych-deti-v-dusledku-dopravnich-nehod-v-Ceske-

republice-za-obdobi-2000-2008 
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Rozbor úmrtí dětí dle druhu pohybu v silničním provozu za rok 2004 - 2008: 

Počet usmrcených dětí 2004 - 2008
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celkem 27 39 30 24 17
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Graf č. 2.3.2 Příčiny úmrtí dítěte v ČR podle druhu dopravního prostředku 
10

 

 Rozbor statistiky dopravních nehod dětí – chodců (rok 2005)
11

: 

 82% dětí chodců bylo usmrceno v obci (z celkového počtu usmrcených 

dětí) 

 73% dětí chodců bylo usmrceno na dvoupruhové pozemní komunikaci  

(z celkového počtu usmrcených dětí) 

 36% dopravních nehod dětí zavinila nepozornost samotných dětí  

(z celkového počtu dopravních nehod dětí) 

 36% dětí náhle vstoupilo do vozovky před přijíţdějícím vozidlem  

z chodníku (z celkového počtu dopravních nehod dětí zaviněných 

samotnými dětmi) 

 36% dětí chodců bylo usmrceno na přechodu pro chodce nebo v jeho 

blízkosti (z celkového počtu usmrcených dětí při dopravních nehodách) 

                                                 

10
 Zdroj: Policie ČR: http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-263873.aspx 

11
 Zdroj: Nadace partnerství: http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-1291154321 

http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-263873.aspx
http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-1291154321
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 85% dětí chodců bylo usmrceno ve dne, z toho 31% bylo usmrceno ve dne  

za sníţené viditelnosti 

 ze všech nehod zaviněných chodci způsobí děti – chodci 35% z nich 

 nejčastější příčinou těţkých zranění dětí je nedání přednosti 

 

Jak je z grafu (č. 1.3.2) patrné, nejčastěji umírají děti jako spolujezdci ve vozidlech. 

Toto číslo tvoří více neţ polovinu všech dětských úmrtí při dopravních nehodách. Jednou 

z hlavních příčin je nepouţívání předepsaného zádrţného systému, coţ nemůţeme pokládat za 

chybu dětí, ale za chybu jejich rodičů nebo osob, které děti přepravují. Právě rodiče totiţ 

musejí zádrţný systém zakoupit, nainstalovat dle návodu do vozidla a poté při kaţdé jízdě dítě 

do tohoto systému posadit a zajistit v něm. Zádrţný systém je podle zákona č. 361/2000 Sb. 

od 1. května 2008 povinný na všech typech pozemních komunikací a musí být pouţit pro 

všechny děti do hmotnosti 36 kilogramů a do výšky 150 cm. S problémem dětských 

zádrţných systémů je zapotřebí apelovat na rodiče. A to zejména pomocí různých kampaní, 

případně jiným způsobem. Příkladem lze uvést kampaň Pásovec. Tato evropská kampaň 

probíhala v 17 evropských státech, včetně České republiky. Realizátorem kampaně v České 

republice bylo Centrum dopravního výzkumu v. v. i. a finančně byla podporována napůl 

Evropskou komisí a Ministerstvem dopravy. Kampaň byla zaměřena na podporu pouţívání 

dětských zádrţných systémů u nás a měla nenásilným způsobem rodiče informovat o nutnosti 

pouţívání zádrţného systému, poradit s jeho parametry při koupi a způsobu uchycení ve 

vozidle. Kampaň byla zaměřena také na děti a jejich hravost. Těm byly při této kampani ve 

školkách případně při policejních kontrolách rozdány gumové figurky pásovců, které se 

připevnily na bezpečnostní pás zádrţného systému. Dítě si mohlo s figurkou hrát pouze v 

případě, ţe byl bezpečnostní pás zapnutý. A tudíţ, pokud jej rodiče nepřipoutali, nevidělo 

pásovce a po rodičích poţadovalo zapnutí bezpečnostního pásu. Jiným způsobem, který je 

zaměřený pouze na rodiče, je televizní spot z dopravně-bezpečnostní kampaně Nemyslíš, 

zaplatíš, kterou spustilo ministerstvo dopravy v roce 2008. Zde je divákovi ukázáno, jak 

případné nepřipoutání dítěte můţe dopadnout v případě nehody. 
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Obr. č. 2.3.1. figurka Pásovce z kampaně Pásovec 
12

 

Další dva důvody úmrtí jsou jiţ záleţitostí nejen rodičů, ale i samotných dětí. Jedná 

se o dopravní nehody chodců a cyklistů. Zde jiţ chování dítěte můţe mít vliv na jeho 

bezpečnost. Aby se dítě v provozu umělo správně rozhodnout a vědělo, co smí a jak se má 

chovat, musí být správně vedeno a vychováváno. 

3. Dopravní výchova 

Dopravní výchova má několik cílů. Měla by dětem předat informace a znalosti o 

pohybu v silničním provozu. To je však jen jeden úkol. Děti hlavně tyto informace musí umět 

pouţívat v praxi a hlavně se podle nich chovat a řídit se jimi. Dopravní výchovou se u nich 

musí probudit dopravní cit. Tím je myšleno připravit je na bezpečný pohyb v silničním 

provozu a jeho okolí a umět se správně rozhodovat v různých situacích. Dopravní výchova má 

také vliv na pozdější vztah dítěte k provozu na pozemních komunikacích. Jelikoţ poţadavky 

na dítě jsou jiţ od jeho nízkého věku velice vysoké, musíme jej na ně připravovat. Zejména 

pak v dnešní době, kdy dochází k velmi silnému nárůstu hustoty silničního provozu. Dítě je 

totiţ jiţ od útlého věku účastníkem silničního provozu, tak by mělo být vychováváno 

k určitým pravidlům, které zde platí. Hlavním cílem dopravní výchovy je naučit děti 

respektovat ostatní účastníky silničního provozu, naučit je rozeznávat základní značky, 

vysvětlit základní způsoby chování v silničním provozu jako chodce nebo cyklisty, popřípadě 

                                                 

12
 Zdroj: Město Prostějov: http://www.mestopv.cz/cz/bezpecnost-zdravi/zdrave-mesto-prostejov/pasovec/ 

 

http://www.mestopv.cz/cz/bezpecnost-zdravi/zdrave-mesto-prostejov/pasovec/
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spolucestujícího ve vozidle. Dopravní výchova se zaměřuje právě na děti, jelikoţ ty jsou 

v silničním provozu nejvíce zranitelné, ale zároveň nejlépe ovlivnitelné. 

Jedněmi z nejčastějších konfliktních situací zaviněných dětmi je:
13

 

 hra, sportování, sáňkování nebo nebezpečné chování v blízkosti vozovky 

 nedodrţování pravidel silničního provozu při jízdě na kole 

 konfliktní chování způsobené dospělými jakoţto průvodců dětí 

 přecházení mimo vyznačený přechod 

3.1. Dopravní výchova v České republice 

V České republice není v současnosti na školách vyučován samostatný předmět 

dopravní výchova. Děti mají tuto problematiku rozčleněnu do jiných předmětů, například 

prvouka, vlastivěda a tělesná výchova. Ale i v ostatních předmětech, jako je například český 

jazyk nebo matematika je tato problematika obsaţena. V českém jazyce například děti píší 

diktáty s dopravní tématikou, nebo píší slohové práce na téma děkovného dopisu řidiči 

vozidla. V matematice pak řeší příklady, v nichţ je také problematika silničního provozu. 

Dopravní výchovou se v České republice zabývá několik institucí, například: 

 Ministerstvo dopravy, oddělení BESIP - Provádí preventivní činnost v oblasti 

bezpečnosti a plynulosti na pozemních komunikacích 

 CDV – Centrum dopravního výzkumu je veřejná výzkumná instituce 

v působnosti Ministerstva dopravy. Jeho základním účelem je výzkumná a 

vývojová činnost s celostátní působností pro všechny druhy dopravy 

 Ministerstvo vnitra, Policie ČR 

 Obce a obecní policie 

 Nevládní neziskové organizace, například ÚAMK – Ústřední automotoklub. 

Je občanské sdruţení, které sdruţuje více neţ 500 samostatných klubů 

                                                 

13
 Čerpáno z metodické příručky: Bezpečné cesty do školy: 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/docs/doprava/prirucka-web.pdf 
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3.1.1. Dopravní výchova v rodině 

Celou dopravní výchovu nemůţeme nechat pouze na vzdělávacích institucích. 

Nejvíce času a největší vliv na děti mají jejich rodiče. Proto by se oni samotní měli zaměřit na 

rozšíření vědomostí v oblasti dopravní výchovy svého dítěte. Není tím myšleno pouze dávání 

rozkazů, co smí a co naopak nesmí. Měli by se pokoušet dětem vysvětlit různé situace, které 

nastávají při pohybování se v silničním provozu a sami se chovat tak, aby byli pro dítě 

dobrým vzorem a to jiţ od chvíle, kdy s dítětem vyjdou poprvé ven a ještě jej drţí za ruku.  

A v kaţdé situaci, kdy se rodič pohybuje s dítětem, by měl dodrţovat pravidla silničního 

provozu. 

Podmínkou k tomu, aby rodiče dětem mohli tuto problematiku vysvětlit však je, aby 

byl rodič v tomto ohledu dostatečně informovaný a důsledný. Například, aby u přecházení 

pozemní komunikace pouţil vţdy přechod pro chodce, pokud je blíţe neţ 50 metrů a 

v případě, ţe je na něm světelné signalizační zařízení, aby chodil jen na zelenou. Pokud se 

jedná o pouţívání ochranné přilby, nebo dětského zádrţného systému, aby jej rodič pouţil u 

dítěte i na velice krátké vzdálenosti a nevykládal dítěti, ţe je to jen kousek, ţe to není potřeba. 

Kaţdé dítě si totiţ ve svém rodiči bere vzor, tudíţ by se podle toho měli rodiče i chovat. 

Kromě výše uvedeného by také měli být klidní, vše dělat s rozvahou. Při řízení automobilu 

nebo i bicyklu mluvit a snaţit se vysvětlit dítěti co právě dělají a proč to dělají. Neměli by 

pouţívat mobilní telefon při řízení, nadávat na ostatní účastníky provozu a být agresivní. Dítě 

totiţ v tomto věku rodiče stále sleduje a to, co dělají, bere jako správné. 

3.1.2. Dopravní výchova v předškolních zařízeních 

V předškolních zařízeních, ve kterých navazují na znalosti dopravní výchovy dětí 

získaných od rodičů, probíhá výuka zejména formou různých her. Učitelé musí nejprve 

pomocí různorodých otázek zjistit, co děti umí a co uţ se v rodině naučily. To zjišťují pomocí 

otázek na děti, jak by se zachovaly v různých situacích. Poté přistoupí ke hrám, které 

přizpůsobí vědomostem, které jiţ děti ovládají. Hry musí děti bavit, být zábavné a zaujmout 

jejich pozornost. Pokud by tomu tak nebylo, děti by se na hru nesoustředily a výuka by byla 

neúčinná. Touto nenásilnou a současně hravou formou se předškoláci připravují na bezpečný 

pohyb v silničním provozu. 

Tématické okruhy her mohou být např.: 

 Chodec  
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 Cestující v autě 

 Cestující v hromadném prostředku 

 Jezdec na kole či koloběţce 

Základní cíle dopravní výchovy v mateřských školách
14

: 

 Rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice. 

 Pochopení významu bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí 

a jejich osvojení. 

 Rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování. 

 Rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým. 

 Získání základních vědomostí nezbytných k bezpečnému pohybu na silnici 

a v jejím okolí. 

 Získání základních znalostí pravidel, která určují chování účastníků 

silničního provozu, především jeho nejzranitelnějších účastníků. 

 Získání základních znalostí a dovedností, které souvisejí s příčinou a 

následky dopravní nehody, které můţe dítě pochopit.  

 Rozvoj znalostí a dovedností potřebných k bezpečnému chování v 

dopravním prostředku.  

3.1.3. Dopravní výchova na prvním stupni základní školy 

Jak jiţ bylo napsáno, není u nás na školách vyučován samotný předmět dopravní 

výchova. Od školního roku 2007/2008 se začalo na základních školách vyučovat podle 

nových školních vzdělávacích programů, které si kaţdá škola vytváří podle vlastních 

podmínek a moţností. Ve vztahu k dopravní výchově je pozitivní fakt, ţe si škola můţe 

vyčlenit více prostoru pro zařazení dopravní výchovy do učiva. Je pouze na zváţení, jaké 

podmínky škola pro výuku má a do jaké míry se chce této problematice věnovat. Nevýhodou 

                                                 

14
 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte: http://www.dopravnialarm.cz/media/file/ms-

metodika-dopravni-vychovy-v-predskolnim-veku-ditete.pdf 

http://www.dopravnialarm.cz/media/file/ms-metodika-dopravni-vychovy-v-predskolnim-veku-ditete.pdf
http://www.dopravnialarm.cz/media/file/ms-metodika-dopravni-vychovy-v-predskolnim-veku-ditete.pdf
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můţe být právě fakt, ţe záleţí pouze na řediteli školy a poté na daném učiteli, jaký vztah má 

k problematice. Pokud jej tato oblast nezajímá, nebude se jí věnovat, jak by bylo potřebné.  

V současné době je problematika dopravní výchovy rozčleněna v prvním aţ třetím 

ročníku základní školy v předmětech prvouka, vlastivěda, tělesná výchova, matematika, 

přírodověda, zeměpis a český jazyk. V těchto prvních třech letech je probírána problematika 

chodce a jeho pohybu v silničním provozu. Ve čtvrtém a pátém ročníku se dopravní výchova 

zaměřuje více na problematiku cyklistů, jelikoţ děti dosahují věku 10 let, coţ je dle zákona 

361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů minimální věk pro samostatnou jízdu na kole. 

Systém je nastaven dle Ministerstva dopravy – BESIP. 

 První ročník základní školy 

V prvním ročníku se dopravní výchova zaměřuje na vymezení pojmů a základních 

pravidel chování chodce v silničním provozu. Seznamuje děti s bezpečnou cestou do školy. 

Na toto téma vznikl i projekt s názvem Bezpečná cesta do školy, kterou vydalo 

Centrum dopravního výzkumu v. v. i. Jeho hlavním cílem je naučit děti chovat se 

v dopravním provozu opatrně, bezpečně a sníţit co nejvíce nehody, kterých se účastní děti. 

Také jim ukazuje, ţe nejlepší cesta není vţdy ta nejkratší, ale ta nejbezpečnější. 

V prvním ročníku dětem učitel vysvětlí zejména: 

 Pouţívání chodníků 

 Funkci nadchodů, podchodů a přechodů pro chodce 

 Přecházení silnice 

 Funkci bezpečnostního zábradlí 

 Význam reflexních materiálů 

Ohledně pouţívání chodníků by se měl učitel zaměřit na vysvětlení strany, po které se 

musí chodit a ţe chodník slouţí k bezpečnému pohybu v silničním provozu a tudíţ si na něm 

děti nesmějí hrát. Funkci podchodů, nadchodů a přechodů vysvětlí učitel dětem opět 

s důrazem na bezpečnost a ţe je povinností je pouţít, pokud se nacházejí blíţe neţ 50 metrů. 

U přechodů, které jsou vybavené světelným signalizačním zařízením, musí správně vysvětlit 
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jeho funkci. Jedná se hlavně o signál, na který můţe dítě na přechod vstoupit a jak se zachovat 

v případě, ţe jiţ na přechod vstoupilo a signál se změnil. Dalším velice nebezpečným rizikem 

pro dítě je přecházení silnice s více neţ jedním pruhem. Pokud přechází silnici s více neţ 

jedním jízdním pruhem, musí si počínat velice opatrně. Jestliţe zastaví vozidlo jedoucí 

v pravém jízdním pruhu, je nutné se přesvědčit, zda zastavuje i vozidlo jedoucí v levém 

jízdním pruhu. Ohledně bezpečnostního zábradlí je nutno vyjasnit jeho význam, důleţitost, 

funkci a případné nebezpečí pádů či zranění při hraní či sezení na něm.  

Další důleţitou látkou je pouţívání reflexních materiálů na oblečení. Zde je třeba mít 

na paměti pravidlo vidět a být viděn. Reflexní materiály slouţí ke zvýšení viditelnosti osoby 

za sníţené viditelnosti aţ na několik set metrů. Dětem je svítivost tohoto materiálu ukázána 

pomocí různých vystřihovánek, které si sami udělají. Učitel by je měl poté v tmavé místnosti 

nasvítit a ukázat dětem, jak svítí. Tyto reflexní materiály dodává školám BESIP v balíčku 

společně s dalšími předměty zvyšujícími viditelnost za sníţené viditelnosti. 

 

Obr. č. 3.1.3.1 viditelnosti různých barev oblečení za snížené viditelnosti 
15

 

                                                 

15
 Zdroj: iBESIP: http://ibesip.cz/Viditelnost/Rozdily-ve-viditelnosti 

http://ibesip.cz/Viditelnost/Rozdily-ve-viditelnosti
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Obr.č.3.1.3.2 Set pro žáky prvních tříd
16

 

Druhý ročník základní školy 

Ve druhém ročníku se opakují znalosti z prvního ročníku a dále se prohlubují. Dětem 

učitel přiblíţí způsob správné chůze po komunikaci a to zejména chůzi po levé krajnici. Zde 

učitel vysvětlí, ţe po levé straně pozemní komunikace chodíme z důvodu bezpečnosti. Jelikoţ 

dítě vidí automobil v protisměru a můţe tak lépe reagovat, zejména ustoupením mimo 

vozovku. Děti poučí o chování v blízkosti ţelezničních přejezdů, v prostředcích hromadné 

dopravy a s tím také související ohleduplné chovaní ke starším spoluobčanům. Ve druhém 

ročníku se také učitel zaměřuje na základní principy jízdy na kole. Vysvětlí, jak se dává 

znamení o změně směru jízdy. 

Třetí ročník základní školy 

Třetí ročník opět obsahuje připomenutí a opakování předchozích ročníků. Dětem 

učitel vysvětlí místa, kam mají chodci zákaz vstupu: 

 místa označená značkou zákaz vstupu chodům, 

 stezky pro cyklisty, 

                                                 

16
 Zdroj iBESIP: http://ibesip.cz/148_Ucebnice-pomucky 

http://ibesip.cz/148_Ucebnice-pomucky
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 ţelezniční přejezdy: 

  je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě 

přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího 

zařízení,  

 pokud se sklápějí, jsou sklopeny nebo se zdvíhají závory 

 je-li vidět nebo slyšet přijíţdějící vlak nebo jiné dráţní 

vozidlo, 

 dálnice, případně silnice pro motorová vozidla.  

Procvičují se získané vědomosti o jízdě na bicyklu a dále se prohlubují. Učitel dětem 

vysvětlí další situace, které mohou nastat v silničním provozu a poučí je, jak se zachovat 

například pokud uvidí, popřípadě uslyší, vozidlo s právem přednostní jízdy. Probere existenci 

dopravních nehod a co má dítě dělat, kdyţ se u nehody vyskytne. Kam zavolat, co říci, 

případně jak ošetřit zranění. Ošetřováním zranění jsou zde myšleny především lehké 

odřeniny. Během prvního aţ třetího ročníku by měl učitel zvládnout naučit dítě základní 

značky a to především: 

 výstraţné ( Zatáčka vlevo; Zatáčka vpravo; Zúţená vozovka; Padající 

kamení; Ţelezniční přejezd; Práce na silnicích; Jiné nebezpečí)  

 zákazové ( Zákaz vjezdu všech vozidel; Zákaz vstupu chodců) 

 příkazové ( Stezka pro chodce; Stezka pro cyklisty; Jiný příkaz) 

 informativní ( Přechod pro chodce; Obec; Konec obce; Nemocnice; 

Telefon; První pomoc; Dálnice) 

K výuce ve třetím ročníku slouţí set pro učitele třetích tříd základní školy s názvem 

Bezpečnou cestou. Ten navazuje na učebnici pro první a druhou třídu. Ten obsahuje přesnou 

metodiku, jak danou látku v hodinách probírat. 
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Obr.č.3.1.3.3 Set pro učitele učící třetí ročníky
17

 

Čtvrtý a pátý ročník základní školy 

Ve čtvrtém ročníku dosahuje většina dětí věku 10 let a tedy se dle zákona  

č. 361/2000 sb., mohou stát účastníky silničního provozu jako cyklisté. Proto je součástí 

dopravní výchovy ve 4. ročníku absolvování kurzu na dětském dopravním hřišti. Jelikoţ se 

zde jiţ předpokládají znalosti dítěte chování jako chodce, je dopravní výchova zaměřená 

především na výchovu mladého cyklisty.  

Základní značky, které by mělo dítě ovládat z 1. aţ 3. ročníku jsou dále rozšířeny o: 

 výstraţné (Křiţovatka, Nebezpečí smyku) 

 zákazové (Zákaz vjezdu cyklistů; Zákaz vjezdu vyznačených vozidel; 

Zákaz zvukových výstraţných znamení; Zákaz odbočování vlevo; Zákaz 

odbočování vpravo ) 

                                                 

17
 Zdroj: iBESIP: http://ibesip.cz/148_Ucebnice-pomucky 

http://ibesip.cz/148_Ucebnice-pomucky
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 značky upravující přednost (Dej přednost v jízdě; Stůj, dej přednost v jízdě; 

Hlavní silnice; Konec hlavní silnice; Přednost před protijedoucími vozidly) 

 příkazové (Kruhový objezd; Přikázaný směr jízdy) 

 informativní (Jednosměrný provoz) 

 dodatkové tabulky (Počet; Tvar křiţovatky; Vzdálenost; Délka úseku)  

 dopravní značky vodorovné (Podélná čára souvislá; Podélná čára 

přerušovaná; Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou) 

Pro výuku ve čtvrtém ročníku je určen tématický plán, který je určený pro spolupráci 

dětí a učitelů. Obsahuje minimální rozsah poţadovaných znalostí pravidel provozu na 

pozemních komunikacích. Tento plán obsahuje 10 obrazů nazvaných Neboj se silnice, které 

dětem ukazuje, jak se mají chovat na bicyklu a připravuje děti na výuku na dětském 

dopravním hřišti.  

 

Obr. č. 3.1.3.4 Tématický plán pro žáky 4. třídy
18

 

                                                 

18
 Zdroj: iBESIP: http://ibesip.cz/148_Ucebnice-pomucky 

http://ibesip.cz/148_Ucebnice-pomucky
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3.1.4 Dětská dopravní hřiště: 

V České republice je celkem 141 dětských dopravních hřišť. Některé školy mají 

dokonce svá vlastní. Výuka na DDH se skládá ze dvou částí, a to části teoretické a části 

praktické. Obě části zajišťuje instruktor z dětského hřiště spolu s pedagogem ze školy. Někdy 

je u výuky současně s uvedenými pracovníky příslušník Policie ČR, obecní policie, případně 

zaměstnanec BESIPu. 

Teoretická část probíhá většinou v zimních měsících v učebnách dětských dopravních 

hřišť. Zaměřuje se na vysvětlení základních pojmů silničního provozu: 

 vyjíţdění z místa leţícího mimo pozemní komunikaci 

 správné chování při objíţdění překáţky v silničním provozu 

 projíţdění křiţovatkou 

 povinná výbava 

 výbava pro jízdu za sníţené viditelnosti 

 doporučená výbava 

 značky, které se dítě naučilo v 1. aţ 4. třídě 

Praktická část se provádí v areálu dětského dopravního hřiště, které simuluje městský 

provoz. Jsou zde křiţovatky, světelná signalizační zařízení, přechody, ţelezniční přejezdy. 

Dítěti je na nich prakticky ukázáno, jak se má zachovat. Z teoretické části se na konci výuky 

píše závěrečný test, který musí dítě zvládnout na stanovený minimální počet bodů. Po 

úspěšném absolvování teoretické části následuje praktická jízda, která spočívá v projetí 

daného okruhu bez chyb. Pokud dítě splní podmínky teoretické i praktické části, je mu 

vystaven průkaz cyklisty. 
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Obr. č. 3.4.1. Výcvik na dětském dopravním hřišti 
19

 

Výuka a získávání znalostí na DDH je zakončena získáváním průkazů a to: 

 Pro ţáky 3. ročníků: průkaz chodce 

 Pro ţáky 4. ročníků: průkaz cyklisty 

 

Hlavní důraz při výuce na DDH je kladen na: 

 dávání znamení o směru jízdy 

 rozhlédnutí se a ohlednutí za sebe před změnou směru 

jízdy  

 sledovaní a věnování se provozu 

 včasné a postupné brzdění 

 drţení jízdní stopy při pomalé jízdě a řízení jednou rukou. 

                                                 

19
 Zdroj: iBESIP: http://ibesip.cz/163_Fotky 

http://ibesip.cz/163_Fotky
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Obr. č.3.1.4.1 průkaz cyklisty
20

 

3.1.5. Dětské dopravní soutěže 

Dětské soutěţe jsou doplňkem výuky na dětských dopravních hřištích a jsou 

vyhlašovány kaţdý rok. Napomáhají k dopravní výchově dětí i ţáků základních škol. Pokud 

se ţáci těchto soutěţí účastní, můţe to na ně mít kladný vliv ve vztahu k silničnímu provozu. 

Děti totiţ baví soutěţit a snaţí se být nejlepší. Je nutno si však uvědomit, ţe soutěţ je hra, 

která má dítěti pomoci s osvojením si základních pravidel a zákonitostí silničního provozu. 

Stejně jako v silničním provozu, tak ani v této soutěţi se nezávodí a tudíţ nejde ani o celkové 

umístění. Hlavní je se zúčastnit a to by měli pochopit i učitelé a instruktoři.  

Příklady soutěží: 

 Děti, pozor, červená – soutěţ je určená dětem ve věku 4 – 15 

let. Je pořádána kaţdý sudý rok a probíhá vţdy v lednu a únoru 

v mateřských školách, základních školách a speciálních školách. 

Jejím cílem je zvýšit zájem dětí o problematiku silničního 

provozu pomocí výtvarných prací. Soutěţ je rozčleněna na  

3 kategorie: 

 1.kategorie: děti předškolního věku 

 2.kategorie: první stupeň základní školy 

 3.kategorie: druhý stupeň základní školy 

 Zlatá zebra – pro děti ve věku 6 – 10 let. Probíhá kaţdý lichý 

rok. Cílem je shrnout zásady jednání v provozu na pozemních 

                                                 

20
 Zdroj: iBESIP: http://ibesip.cz/Dopravni-vychova/Detska-dopravni-hriste 

http://ibesip.cz/Dopravni-vychova/Detska-dopravni-hriste
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komunikacích a poukazuje na nutnost jejich dodrţování. Dále se 

soutěţ snaţí podpořit spolupráci škol, rodičů a policie při 

dopravní výchově. Soutěţ probíhá pomocí deseti pravidelných 

pětiminutových rádiových relací, ve kterých je na konci vţdy 

zadán úkol. Ten děti řeší pod dohledem učitele do předem 

připraveného pracovního sešitu. Soutěţ má několik kol od 

školního aţ po republikové, je rozdělena na dvě kategorie dle 

ročníku. První kategorie je pro ţáky prvního a druhého ročníku 

a druhá pro děti třetího a čtvrtého ročníku.  

 Dopravní soutěž mladých cyklistů – pro ţáky 4. – 8. ročníků, 

která je pořádána kaţdým rokem. Pomáhá dětem s osvojením si 

dopravních pravidel, vysvětlí jednoduché opravy kola, ošetření 

zraněného a snaţí se zvýšit zájem dětí o dopravní výchovu a 

motorismus. Soutěţ je rozdělena na kola. Od školního kola aţ 

po mezinárodní soutěţ. Všechny metodické pokyny k soutěţi 

včetně pracovních listů pro děti a různých pomůcek má na 

starosti BESIP. Znalosti se v soutěţi ověřují jednotlivými 

disciplínami : 

 Test z pravidel silničního provozu 

 Jízda podle pravidel silničního provozu 

 Jízda zručnosti na kole 

 Technické dovednosti 

 První pomoc 

3.1.6. Dopravní výchova jinými subjekty 

Dopravní výchovu ve školských zařízeních, ale i mimo ně, pomáhají realizovat 

například i útvary městské policie v jednotlivých městech. 
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Dopravní výchova v Prostějově 

V Prostějově se do dopravní výchovy aktivně zapojují městští policisté. Dětem 

z mateřských škol a ţákům prvních aţ třetích tříd základní školy rozdávají reflexní vesty, 

které ţáci nosí, kdyţ se pohybují se školou v silničním provozu. V Prostějově je celkem  

9 základních škol. Pro kaţdou z nich pořádají zaměstnanci Městské policie Prostějov z odboru 

prevence besedu zaměřenou na prevenci kriminality a na dopravní výchovu. Tyto besedy 

probíhají jiţ 8. rokem a to se ţáky prvního, třetího, pátého a devátého ročníku. Stráţníci je 

provádí formou diskuzí s dětmi.  

 1. ročník: výuka probíhá 1 hodinu  

 pomocí videokazety Bezpečná cesta do školy. Na videu jsou 

názorné ukázky ,jak se chovat např. při přecházení pozemní 

komunikace nebo v autě.  

 Na konci hodiny je s dětmi probráno, co si zapamatovaly a 

základní pravidla chování. 

 3. ročník: výuka probíhá 2 hodiny: 

 rozdělení účastníků v silničním provozu na chodce, řidiče 

motorového vozidla a řidiče nemotorového vozidla. K 

rozdělení se pouţívají obrázky s jednotlivými účastníky.  

 probrání chování chodce, zejména pak přecházení vozovky 

na místech, kde je přechod, kde není přechod a na místech, 

kde je přechod se světelným signalizačním zařízením. 

Stráţníci kaţdému dítěti dají obrázek, na kterém je 

nakresleno několik účastníků silničního provozu a děti 

popisují, jak se který účastník chová.  

 Na konci hodiny děti dostanou za odměnu puzzle s dopravní 

tématikou. 
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Dopravní výchova v Ostravě 

Městská policie v Ostravě zřídila speciální oddělení prevence v roce 1996. Jednou 

z náplní tohoto centra je i dopravní výchova dětí. Zaměstnanci tohoto centra se nezaměřují 

pouze na děti ve školách či předškolních zařízeních, ale i na děti v jejich volném čase. Ve 

školním roce 2006/2007 došlo na oboru prevence k rozšíření působností. Nyní je zde vyšší 

pokrytí školních a předškolních zařízení a současně probíhá i více mimoškolských aktivit. 

Fungování celého odboru prevence je velice operativní a flexibilní. Pokud škola předá odboru 

prevence podnět, v čem jsou její ţáci nedostatečně informováni nebo se například něčeho 

dopouští a učitelé jim to neumějí vysvětlit, vypracuje odbor prevence přednášku na dané téma 

a ţákům ji přednese. 

Předškolní zařízení: 

O návštěvu Městské policie musí předškolní zařízení samo zaţádat. Většinou se tak 

děje, jelikoţ spadají pod základní školy. Současný stav obslouţených předškolních zařízení je 

přibliţně 50 %. Látka je rozdělena do několika částí a dětem je vysvětlována především 

pomocí obrázků. Celá výuka probíhá formou diskuze s dětmi. 

Tematické okruhy jsou zejména následující: 

 Jak se chovat?  

 Dětem je zde na obrázku ukázáno a vysvětleno, kde si 

mohou hrát a kde naopak nemohou. Dále co smí a nesmí. 

 Honzík jde městem 

 Jedná se o vymyšlenou pohádku, která obsahuje několik 

tématických částí, nejen dopravní výchovu. Kromě jiného je 

zde například vysvětleno, jak se mají pohybovat po 

chodníku a jak vyuţívat přechodů pro chodce. 

 Přechod pro chodce 

 Na podlahu ve školce je umístěn papírový přechod pro 

chodce, na jehoţ kaţdém konci je umístěno světelné 



27 

signalizační zařízení a dětem policisté vysvětlí, jak se 

správně v dané situaci chovat. 

 Dětská dopravní hřiště 

 Na DDH jsou děti z předškolních zařízení pozváni jednou za 

rok a jsou jim zde vysvětleny základní principy jízdy na 

koloběţce. 

Základní školy 

Zaměstnanci odboru prevence Městské policie Ostrava navštěvují základní školy od 

1. aţ do 9. třídy. Dopravní výchova se však vyučuje pouze ve 2. a 3. třídě 

 2. třída – zaměřuje se především na jízdu na bicyklu 

 Výuka se zde provádí pomocí dvou DVD, a to Jízda na 

jízdním kole a Jak nejezdit na jízdním kole. Po shlédnutí 

DVD jsou dětem rozdány papíry s nakresleným bicyklem a 

děti na něm doplňují povinnou výbavu. Výuka pokračuje 

výukou základních pravidel nutných pro jízdu na kole, kdy 

musí dítě vysvětlit základní značky. Nikoliv však jejich 

název, ale význam. Je mu vysvětleno nutnost pouţívání 

ochranné přilby a dále přednosti v silničním provozu, 

zejména pak přednosti před tramvajemi. Výuka je zakončena 

testem ze značek. 

 3. třída – opět zaměřeno na cyklisty 

 Výuka se provádí pomocí obrázku se situací ve městě, kdy 

dítě musí najít dobré i špatné situace, kterých se na obrázku 

lidé dopouštějí. Například jízdu na kole bez ochranné přilby, 

jízdu špatným směrem v jednosměrné ulici, nepouţívání 

přilby a další. Zopakují se vědomosti získané z první besedy 

a dítě dostane za úkol naučit se další značky. Výuka je opět 

zakončena testem, ve kterém dítě musí dokázat vysvětlit 

význam jednotlivých dopravních značek. 
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Mimoškolní aktivity: 

 Dětská dopravní hřiště 

o Je zde moţné volné jeţdění pod dohledem zaměstnance hřiště a 

pracovníka městské policie a pro děti jsou zde nachystány kvízy, testy, 

omalovánky a osmisměrky s dopravní tématikou. 

 Ostravská dopravní školička  

o Projekt spuštěný v roce 2008 ve spolupráci Městské police Ostrava a 

několika soukromých investorů, kterého se účastnilo se více neţ 200 

dětí 

 Kontroly cyklistů Městskými policisty za asistence dětí, které cyklistům 

rozdávaly kartičky, které samy vyrobily. 

Závěrem kapitoly lze říct, ţe děti v České republice jsou vyučovány nejen ve 

vzdělávacích institucích, ale k jejich vědomostem ohledně dopravních znalostí přispívají také 

ostatní institucemi, které tuto povinnost ze zákona nemají a tuto činnost provádějí dobrovolně. 

Zřejmým důvodem je jejich zájem na bezpečnosti dětí, coţ je obecný zájmem široké 

veřejnosti. Na tuto problematiku by měl být v budoucnu jistě kladen důraz, neboť svět se stále 

zrychluje, provoz na pozemních komunikacích se stále zvětšuje. A bezpečnost silničního 

provozu a pohybu v něm není stále na úrovni, která by byla akceptovatelná, coţ je negativním 

dopadem dnešní doby. Zejména rodiče by se měli zamyslet nad bezpečností svých potomků a 

dbát a usilovat o jejich vzdělání v oblasti dopravní výchovy. Obecně však lze konstatovat, ţe 

zajištění základních znalostí je uspokojivé. Způsob vzdělávání v této oblasti problematiky 

můţeme porovnat se sousedními státy, o čemţ pojednávám v následující kapitole.  

4. Dopravní výchova v zahraničí 

V této kapitole se zaměřím na charakteristiky dopravní výchova ve státech, které 

sousedí s Českou republikou. Údaje, které jsem zde pouţil, jsem v převáţné míře čerpal 

z evropského projektu ROSE 25 – Road Safety Education. Tento projekt vyhlásila v roce 

2003 Evropská unie za účelem získání informací o úrovni dopravní výchovy ve všech 25 
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členských státech. Výsledky tohoto projektu by měly poslouţit k zavedení pokynů dopravní 

výchovy na evropské úrovni. 

4.1 Německo 

Německo je federální stát, který je sloţený ze 16 spolkových zemí. Kaţdá spolková 

země má školství ve svých kompetencích. Tudíţ i učební osnovy jsou v kaţdé zemi rozdílné. 

Z toho je zřejmé, ţe kaţdá země klade na výuku dopravní výchovy rozdílné poţadavky. Proto 

byl v roce 1972 vypracován dokument Empfehlung zur Verkehrserziehung in der Schule 

(Doporučení ohledně dopravní výchovy). Ten byl všemi spolkovými zeměmi odsouhlasen a 

v roce 1994 přezkoumán a pozměněn. Obsahuje témata a metodiku dopravní výchovy. Učitelé 

nejsou v Německu při pedagogickém studiu nijak speciálně připravováni. Pouze pokud se 

dopravní výchovou hodlají zabývat, musejí projít příslušným kurzem. Ten se koná 

kaţdoročně a trvá 2 hodiny. Povinný počet hodin, které se děti musí věnovat dopravní 

výchově, je 10 hodin na prvním stupni, popřípadě 20 hodin na druhém stupni za rok. 

Ve Spolkové republice Německo se dopravní výchovou zabývá Rada pro bezpečnost 

silničního provozu, společně s ministerstvem silničního výzkumu. Ta vydávají metodiku 

věnující se dané problematice. Dále se zde angaţují pojišťovny, které tisknou materiály pro 

děti. Dalšími organizacemi jsou například asociace řidičů ADAC , veřejné instituce, obce a 

školy. Ve školách jsou děti vyučovány učiteli, kterým při některých tématech pomáhají 

rodiče, případně policisté. Nejčastěji se výuka zaměřuje na praktické trénování chování 

chodců. To se provádí buď na veřejném místě, nebo v uzavřeném areálu. Dále se děti učí 

pouţívání prostředků hromadné dopravy a chování v nich, bezpečné chování mezi vozidly 

v provozu, pouţívání bezpečnostních pásů a zádrţných systému. Speciální školení, které 

provádí policie, se zaměřuje na bezpečnou jízdu na kole, pouţívání bezpečnostních přileb  

a jízdě na kolečkových bruslích. Velký vliv mají také různé pořady v televizi a rádiu 

zaměřené na problematiku dopravní výchovy v Německu. Hlavním problémem je celková 

nejednotnost osnov, která je dána rozčleněním školství a chybějícími jednotnými pokyny. 

V okolí německých škol fungují dopravní hlídky. Jsou to dobrovolníci, většinou 

z řad studentů starších dvanácti let, rodičů, případně seniorů. Stojí v blízkosti přechodů či 

jinak nebezpečných míst, v jejichţ blízkosti se děti pohybují při cestě do školy.  



30 

4.2. Polsko 

Dopravní výchova na školách v Polsku je stanovena nařízením ministra školství  

a sportu ze dne 26.02.2002 (Sbírka zákonů z roku 2002. Č. 51, pos. 458, ve znění pozdějších 

předpisů). Toto nařízení doporučuje provádění výuky dopravní výchovy v rámci 

integrovaného vzdělávání v první aţ třetí třídě a dále ve čtvrté aţ šesté třídě. Informace  

o chování a pohybu chodců jsou však dětem předávány jiţ v mateřských školách. Výuka na 

základních školách probíhá hlavně v hodinách Techniky, dále na třídních hodinách a to 

formou přednášek, případně počítačových simulací. Jedná se však pouze o doporučení, jelikoţ 

není ze zákona stanovený povinný rozsah hodin, který by měl být dopravní výchově věnován. 

Vše tedy závisí na řediteli dané školy, kolik hodin problematice věnuje. Tento stav však 

potrvá pouze do konce školního roku 2008/2009. Jelikoţ od 1.září 2009 vstoupí v platnost 

nové nařízení, které přesně stanovuje počet hodin a rozsah výuky, který musí být probrán 

v prvním aţ třetím ročníku. Nevznikne však samostatný předmět, ale látka bude rozčleněna do 

hodin předmětu Technika. 

Za organizaci a uskutečňování dopravní výchovy je zodpovědný ředitel školy. Výuku 

provádí učitel, který není nijak v tomto oboru proškolován. Na hodiny Techniky, které jsou 

zaměřeny na dopravní výchovu, je vţdy pozván i příslušník policie. V Polsku také existují 

dětská dopravní hřiště. Jsou většinou umístěny přímo u škol, nebo v jejich blízkosti. 

Výuka na dopravních hřištích je zde rovněţ spojena se závěrečným testem, který se 

většinou píše ve škole, kde dítě studuje. Po úspěšném absolvování testu je dítěti vydána Karta 

Rowerowa. To je řidičský průkaz na jízdní kolo. Podle polského zákona o silniční dopravě je 

to jeden z dokladů, který opravňuje jeho drţitele, jakoţto nezletilou osobu řídit silniční kolo 

po pozemních komunikacích. Kartu Rowerowa je moţné získat po dovršení věku deseti let. 

Po dosaţení věku patnácti let můţe osoba vlastnící tento průkaz řídit potahovaný vozík. Po 

dosaţení plnoletosti není průkaz povinný pro jízdu na kole. 

Slabou stránkou dopravní výchovy v Polsku je nedostatek multimédií, které by 

slouţily k výuce dětí a upozorňovali je na skutečná nebezpečí, které hrozí v silničním 

provozu. Dalším problémem je málo dopravních akcí, které by oslovovaly malé děti a jejich 

rodiče. Neexistují zde akce, zaměřené na povinou výbavu cyklistů a pouţívání bezpečnostních 

přileb. Probíhající výcvik je zaměřen téměř výlučně na teoretickou část a dětem poté chybí 

praktické zkušenosti, které jsou pro pohyb v silničním provozu velice důleţité.  
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4.3.Rakousko 

V Rakousku se dopravní výchově učí v rámci vzdělávacího systému. Všechny 

instituce působící v této oblasti se snaţí o vytvoření programů s výhledem na jejich provedení 

v rámci školského systému výuky. Probíhají zde víkendové regionální nezávislé akce pro děti 

a jejich rodiče.  

Mateřské školy: 

Výuka dopravní výchovy je dobrovolná. Byla povinná od roku 1983 do roku 1992 - a 

to dvaceti hodinami za rok v předškolních zařízeních. Do roku 2005 existoval volitelný 

předmět, určený pro učitele těchto zařízení. Rakouská komise pro bezpečnost silničního 

provozu nabízela v letech 2000 aţ 2001 sloţku, speciálně určenou pro výchovu dětí 

v mateřských školách. Ta obsahovala informace, hry, písničky a další části, které dětem 

ulehčovaly si zapamatovat správné chování. V dnešní době jiţ tato sloţka není k dispozici. 

Obecně lze říci, ţe rozmanitost a počet všech akcí určených pro mateřské školy je malý, ale 

existují zde i regionální rozdíly. 

Základní školy: 

Z hlediska dopravní výchovy jsou na tom nejlépe základní školy. Dopravní výchova 

je na nich povinná, vyjma vojenských škol. Má zde přesně stanovený rozsah a obsah 

jednotlivých hodin. Osnovy jsou stanoveny od roku 1983. V roce 1993 byly aktualizovány. 

Rozsah je 10 hodin za rok plus tzv. standardní program. Ten je vyučován kaţdý rok od první 

do třetí třídy. Je to praktický výcvik, v němţ se děti učí chování a pravidla při pohybu 

v silničním provozu a dále chování a pouţívání prostředků hromadné dopravy osob. Tento 

výcvik je povaţován za základní kámen dopravní výchovy v Rakousku. Oproti mateřským 

školám je pro základní školy nabídka dopravně-bezpečnostních akcí velice uspokojivá. 

Jednotlivé nabídky akcí se liší dle regionu, ve kterém jsou pořádány. Školy jsou k akcím 

bezplatně pozvány a jejich účast je dobrovolná. Ovšem s výjimkou jiţ zmiňovaného 

standardního programu, který je povinný a provádí jej policie. Jiná celonárodní dopravně 

výchovná akce je příprava ţáků čtvrtých tříd pro přípravu jízdy na kole. Tuto přípravu provádí 

policie v úzké spolupráci s Červeným kříţem. Tato akce je opakována pro studenty pátých 

tříd ve velkých městech, jako je například Vídeň. Důvodem je menší četnost vyuţívání 

bicyklu, jakoţto dopravního prostředku ve srovnání například s venkovem. 
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Ve skutečnosti ovšem výuka dopravní výchovy zaleţí pouze na škole, případně 

učiteli, který je do výuky zapojen. Neexistuje totiţ ţádná kontrola výuky, ani pravidelné 

hodnocení znalostí dětí. Tudíţ neprobíhá ţádná kontrola, zda se vyučuje či nevyučuje. Dalším 

špatným aspektem je nepřipravenost učitelů k výuce dopravní výchovy při jejich studiu.  

Hlavní výhodou dopravní výchovy v Rakousku je včlenění problematiky do 

učebních osnov v mateřské, základní i střední škole. Avšak pouze na základní škole je 

povinná. Další výhodou je moţnost výběrů akcí, kterých se děti zúčastní. Nevýhodou je pak 

málo akcí, zaměřených na rodiče dětí. Většina financí potřebných na výuku a akce je získána 

ze sponzorských darů. 

4.4. Slovensko 

Dopravní výchova ve Slovenské republice je stejně jako u nás začleněna do ostatních 

předmětů. Je to v prvním a druhém ročníku zejména prvouka a ve třetím a čtvrtém ročníku 

především vlastivěda. V menší míře se dopravní výchově děti věnují i ve výtvarné výchově. 

Učitelé jsou na výuku připravování při vysokoškolském studiu a to v rámci didaktiky a 

metodiky jednotlivých předmětů. Další vzdělávání učitelů v oblasti dopravní výchovy v rámci 

metodicko-pedagogických center jiţ neprobíhá a to zejména z důvodu nezájmu samotných 

učitelů.  

Převáţná část výuky dětí probíhá na dětských dopravních hřištích a dále pak pomocí 

dětských dopravně-bezpečnostních soutěţí. Většina dětských dopravních hřišť na Slovensku 

byla v minulosti uzavřena, proto probíhá momentálně jejich obnova provozu a to s ohledem 

na Národní plán zvýšení bezpečnosti silničního provozu, který byl na Slovensku přijat roku 

2005 . V současné době se na tato praktická výuka dostane přibliţně 30% ţákům, studujících 

první stupeň základní školy.  

Dopravní soutěţ : „Na bicykli bezpečně“ je obdobná jako „Soutěţ mladých cyklistů“ 

v České republice. Skládá se ze tří disciplín. V teoretické části děti soutěţí v pravidlech 

silničního provozu. Praktickou část tvoří jízda zručnosti a technická zručnost. Poslední částí je 

jízda podle pravidel silničního provozu. Provoz je zde řízen dopravním policistou, značkami 

případně světelným signalizačním zařízením. Hlavním rozdílem oproti České republice je 

fakt, ţe této soutěţe se nemohou účastnit děti, které se účastnily jiţ minulého ročníku. To 

znamená,. ţe kaţdé dítě se můţe účastnit pouze jednou.  
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Dalším subjektem, zabývajícím se dopravní výchovou, je Policie Slovenské 

republiky. Ta pomáhá s výukou učitelům základních škol. Výuka probíhá s policisty 

z dopravních inspektorátů. Pokud se jedná o celorepublikové projekty, těmi se zabývá 

speciální oddělení Policie SR, a to Oddělení prevence kanceláře prezidenta policejního sboru. 

Momentálně probíhá projekt pod názvem „Chovej se normálně“. Ten je zaměřen na ţáky 

pátých tříd a je zařazen i do oficiálních osnov Ministerstva školství SR. Další regionální 

projekty jsou závislé pouze na jednotlivých krajských a okresních ředitelstvích Policie SR.  

Slabou stránkou dopravní výchovy na Slovensku je rozdílnost k přístupu v výuce 

v jednotlivých regionech a silné zaměření pouze na věkovou skupinu devíti aţ dvanáctileté 

děti. Dále se také slovenské školy potýkají s nedostatkem kvalitních učebnic. Většina knih  

a pomůcek jsou staré a opotřebované. Ve třetí třídě se děti učí pomocí kníţky „Chodím, 

chodíš, chodíme“, coţ je kvalitně zpracovaná broţura, avšak je jí malý počet, coţ je 

způsobeno nedostatečným finančním krytím dopravní výchovy. 

Přehlednější rozdělení způsobu výuky uvádím v následující kapitole, kde současně 

provedu i srovnání České republiky se sousedními státy. 

5. Zhodnocení systému výuky a jejich porovnání 

5.1 Německo 

Výuku DV má v kompetencích:  Ministerstvo kultury 16-ti spolkových zemí 

Povinnost DV:    ano, pro děti od 6 do 18 let 

Vydaná metodika:   ano, pro děti od 3 do 18 let 

První uvedení DV:   1950  

Povinné minimum pro DV:   ano 

Samostatný předmět DV   ne, rozdělen do ostatních předmětů 

Předměty obsahující DV :  první stupeň –odborná způsobilost 

druhý stupeň – DV je obsaţena ve všech předmětech 

Materiálová podpora dopravní výchovy vládou nebo jinými organizacemi: 
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 Předškolní zařízení: ne 

Základní škola: školy dostávají na výuku DV finance, knihy jsou jim 

nabízeny různými organizacemi, věnujícími se DV.  

Tvorba podkladů pro DV: Veřejné instituce 

 Pojišťovny 

 Rada pro bezpečnost silničního provozu  

Asociace řidičů 

Obce a školy 

Nakladatelství 

Orgán pro kontrolu DV: není 

Výuka učitelů při studiu: učitelé předškolních zařízení: nejsou proškolováni 

 učitelé základních škol:  nejsou proškolováni 

Dopravní hlídky v blízkosti škol:  ano : děti starší 11 let, dospělí, senioři, policisté 

5.2. Polsko 

Výuku DV má v kompetencích:  Ministerstvo národního vzdělání a sportu 

Povinnost DV:    ano, pro děti od 3 do 16 let 

Vydaná metodika:   ano, pro děti od 3 do 16 let 

První uvedení DV:   1957 Ministerstvo vzdělání  

Povinné minimum pro DV:   ano (od roku 2008/2009) 

Samostatný předmět DV   ne, rozdělen do ostatních předmětů 

Předměty obsahující DV :  Technologie, Třídní hodiny 

Materiálová podpora dopravní výchovy vládou nebo jinými organizacemi: 
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 Předškolní zařízení: ne 

Základní škola: ne 

Tvorba podkladů pro DV: Veřejné instituce 

Pojišťovny 

Národní výzkumný ústav 

Soukromé firmy 

Nakladatelství 

Orgán pro kontrolu DV: Ministerstvo národního vzdělání a sportu 

Výuka učitelů při studiu: učitelé předškolních zařízení:  nejsou proškolováni 

 učitelé základních škol  nejsou proškolováni 

Dopravní hlídky v blízkosti škol:  ano : dospělí, senioři, policisté 

5.3 Rakousko 

Výuku DV má v kompetencích:  Spolkové ministerstvo pro vědu, vzdělání a kulturu 

Povinnost DV:    ano, pro děti od 5 do 10 let 

Vydaná metodika:   ano, pro děti od 6 do 18 let 

První uvedení DV:   1960 Spolkové ministerstvo pro vědu, vzdělání a kulturu  

Povinné minimum pro DV:   ano 

Samostatný předmět DV   ne, rozdělen do ostatních předmětů 

Předměty obsahující DV :  fyzika, matematika, zeměpis 

Materiálová podpora dopravní výchovy vládou nebo jinými organizacemi: 

Předškolní zařízení: ne 
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Základní škola: 1. a 2. třída - kniha pro kaţdého ţáka a odpovídající kniha pro 

pedagoga 

 2. a 3. třída - kniha pro kaţdého ţáka a odpovídající kniha pro 

pedagoga 

 4. třída - kniha pro kaţdého ţáka o jízdě na bicyklu 

5. třída : kniha pro kaţdého ţáka o jízdě na bicyklu - pouze ve 

Vídni 

9. a 10. třída - kniha pro ţáky, kteří mají zájem o jízdu na 

mopedu a k tomu odpovídající kniha pro učitele  

Tvorba podkladů pro DV: Veřejné instituce 

Rada pro bezpečnost silničního provozu 

Školy 

Orgán pro kontrolu DV: Rakouská komise pro bezpečnost silničního provozu 

Výuka učitelů při studiu: učitelé předškolních zařízení: 20 hodin\ semestr 

 učitelé základních škol  20 hodin\semestr 

Dopravní hlídky v blízkosti škol:  ano : děti nad 11 let, dospělí, senioři, policisté 

5.4 Slovensko 

Výuku DV má v kompetencích:  Ministerstvo školství Slovenské republiky 

Povinnost DV:    ano ,pro děti od 3 do 15 let 

Vydaná metodika:   ano, pro děti od 3 do 15 let 

První uvedení DV:   1978 Ministerstvo školství SR 

Povinné minimum pro DV:   ano 

Samostatný předmět DV   ne, rozdělen do ostatních předmětů 
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Předměty obsahující DV: primární teorie, zeměpis, občanská výchova, ochrana lidí 

a přírody, výtvarná výchova 

Materiálová podpora dopravní výchovy vládou nebo jinými organizacemi: 

Předškolní zařízení: ano - broţura 

Základní škola: ano - broţura 

Tvorba podkladů pro DV: Veřejné instituce 

Orgán pro kontrolu DV: není 

Výuka učitelů při studiu: učitelé předškolních zařízení: ano 

 učitelé základních škol  ano 

Dopravní hlídky v blízkosti škol:  ano : dospělí, senioři, policisté 

5.5. Česká republika 

Výuku DV má v kompetencích:  Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České 

republiky 

Povinnost DV:    ne 

Vydaná metodika:   ano, pro děti od 3 do 15 let 

První uvedení DV:   1978 Ministerstvo školství ČR 

Povinné minimum pro DV:   není 

Samostatný předmět DV   ne, rozdělen do ostatních předmětů 

Předměty obsahující DV: zdravověda, rodinná výchova, vlastivěda, zeměpis, 

občanská výchova, matematika, český jazyk, výtvarná 

výchova 

Materiálová podpora dopravní výchovy vládou nebo jinými organizacemi: 

Předškolní zařízení: ano – broţury, plakáty, samolepky, koberce pro dopravní hry 
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Základní škola: ano - broţury, metodické materiály, CD-Romy, videokazety 

Tvorba podkladů pro DV: Ministerstvo dopravy – BESIP, CDV v. v. i. 

 Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu 

Orgán pro kontrolu DV: není 

Výuka učitelů při studiu: učitelé předškolních zařízení: ne 

 učitelé základních škol  ne 

Dopravní hlídky v blízkosti škol:  ano : v některých městech policisté a 

dobrovolníci 

Ve všech státech sousedících s Českou republikou je dopravní výchova povinná. Ani 

v jednom státě sice není samostatný předmět, který by se věnoval výhradně dopravní 

výchově, ale problematika je vhodně rozdělena do jiných předmětů. Nejpropracovanější 

systém výuky dopravní výchovy je v Rakousku, kde probíhá dostatek jak školních tak i 

mimoškolních aktivit. Celkovým problémem dopravní výchovy ve všech zemích je 

nedostatek financí určený na její výuku a na akce s ní spojené. Většina financí se musí řešit 

pomocí darů od sponzorů. 

6. Návrhy pro zlepšení systému výuky dopravní výchovy 

v České republice 

Po zpracování aktuálního stavu dopravní výchovy jsem analyzoval jeho silné a slabé 

stránky. V této kapitole se zaměřím na návrhy opatření, které by eliminovali nedostatky 

stávajícího systému. Rovněţ napíši svůj názor, k čemu by mnou navrţené opatření mělo 

přispět.  

Návrhy pro zlepšení systému výuky dopravní výchovy v České republice: 

 zavedení povinné dopravní výchovy 

Systém dopravní výchovy v České republice je celkově propracovaný. Hlavní 

slabinu systému vidím v tom, ţe dopravní výchova není povinná v předškolních zařízeních a 



39 

v učivu základních škol. Lze sice namítat, ţe dítě v předškolním zařízení ještě není schopno 

vnímat veškeré aspekty pravidel silničního provozu, aby pochopilo princip fungování 

silničního provozu, nicméně je nezbytné mu na úrovni jeho chápání vysvětlit vhodnou formou 

alespoň základní zákonitosti a způsob chování, které je dítě daného věku schopno pochopit. 

Tento problém je v kompetencích zejména Ministerstva školství, mládeţe a 

tělovýchovy České republiky. To by mělo zřídit dopravní výchovu jako povinnou a to jak 

v předškolních zařízeních, tak i na základních školách. Řešením je začlenění problematiky 

dopravní výchovy do rámcových vzdělávacích programů. V nich by byl stanoven minimální 

rozsah látky, která musí dítě ovládat v jednotlivých ročnících. Osnovy a způsob dopravní 

výchovy by tedy záleţely pouze na jednotlivých školách, ale rozsah vědomostí, které dítě 

musí ovládat,by byly stejné na všech školách a ve všech krajích. 

Toto řešení vede ke zvýšení vědomosti ţáků o problematice dopravní výchovy  

a ukládá učitelům a školám povinnost se touto látkou zabývat. 

 příprava pedagogů při vysokoškolském studiu 

Učitelé nejsou v dnešní době připraveni dopravní výchovu vyučovat. Při 

vysokoškolském studiu neprocházejí ţádným předmětem či kurzem, který je na tuto 

problematiku připravuje. Z toho také plyne jejich neochota dopravní výchovu vyučovat, 

jelikoţ ve většině případů je tato problematika nezajímá a raději se věnují jiným tématům. 

Metodika dopravní výchovy pro předškolní zařízení i pro základní školy existuje a je kvalitně 

zpracovaná. Problém tedy spočívá, jak jiţ bylo zmíněno, pouze na ochotě a vůli ředitele a 

učitele, jak a v jaké míře se budou dopravní výchově věnovat.  

V tomto případě vede k odstranění tohoto problému zřízení nového předmětu na 

vysokých školách, který se dopravní výchově věnuje. Moţností je zřízení tohoto předmětu i 

jako volitelného. Jelikoţ podle mého názoru je dostačující, aby v kaţdém školském zařízení 

byl alespoň jeden pedagog, který problematice dopravní výchovy rozumí. Tento pedagog by 

látku ţákům, případně svým kolegům v daném školském zařízení vysvětlil. 

Toto řešení odstraňuje obavu učitelů z výuky dopravní výchovy, protoţe by byli na 

výuku této problematiky odpovídajícím způsobem připraveni. 

 u pedagogů vzdělaných v oblasti dopravní výchovy zavést proškolování 
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Jelikoţ časem dochází ke změnám jak v dopravní výchově, tak i v pravidlech 

silničního provozu, zavedl bych u učitelů, kteří jiţ prošli při svém studiu kurzem dopravní 

výchovy pravidelné proškolování.  

Toto opatření je vhodné k odstranění rizika výuky dopravní výchovy podle jiţ 

neplatných pravidel či metodiky. 

 vytvoření jednoduchého výukového materiálu 

Momentálně není dostatek vhodného učebního materiálu, který je jednoduchý na 

pochopení učitelů, kteří dopravní výchově nerozumí. Většina materiálů pro výuku dopravní 

výchovy jsou knihy, které musí učitel dlouho studovat, aby je pochopil. 

Zde bych navrhl vznik jednoduchého výukového materiálu, který by učitel nemusel 

dlouho pročítat a připravovat se na jeho výuku. Takový materiál, který je moţno rychle 

připravit například ráno nebo ještě před vyučovací hodinou s dětmi. 

Tímto řešením by se alespoň částečně odstranila neochota učitelů vyučovat dopravní 

výchovu. Podmínkou však je vytvoření dostatečně kvalitního výukového materiálu a jeho 

distribuce do všech školských zařízení. 

 Certifikace systému výuky dopravní výchovy na základních školách 

Dalším způsobem, jak dopravní výchovu řešit v případě nezavedení její povinnosti, 

vidím například v zavedení certifikace systému výuky ve školských zařízeních.  

Systém certifikace je zaloţen na kontrole výuky dopravní výchovy v jednotlivých 

školách. Funguje tak, ţe školy, jejichţ učitelé se věnují společně s ţáky problematice 

dopravní výchovy, získají certifikát, kterým se budou lišit od ostatních škol. Tento certifikát 

by ukazoval rodičům, v jaké míře škola dbá o bezpečnost svých ţáků a zvyšoval by dané 

škole prestiţ a současně s tím i počet ţáků.  

Tato varianta řešení problému s dopravní výchovou je zaloţená na zájmu ředitelů 

škol o získání co největšího počtu nových ţáku. Nejprve se však musí zjistit, zda rodiče 

certifikát vůbec zajímá. Protoţe řada rodičů si neuvědomuje nutnost výuky dopravní výchovy 

u svého dítěte. A dále musí být zajištěno, aby certifikát dostala jen ta škola, která se 
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problematice opravdu věnuje. To je základní podmínka. Při jejím nedodrţení hrozí, ţe by 

certifikát mělo velké mnoţství škol, čímţ by ztratil svůj význam. 

 pořádání kampaní zaměřených na rodiče a děti 

V neinformovanosti rodičů vidím další nedostatek. Jelikoţ dokud si rodiče 

neuvědomí nutnost učit děti dopravní výchově, nebude výchova nikdy tak účinná, jak bychom 

si přáli. Je nutné rodiče informovat o významu a důleţitosti přípravy dětí na samostatný 

pohyb v silničním provozu a o rizicích z něho plynoucích.  

Informovanost by mohla být zvýšena pomocí kampaní, které by byly zaměřené právě 

na rodiče a jejich děti. Kampaně by nejenom měli rodičům vysvětlit nutnost výuky dopravní 

výchovy, ale současně i pouţívání bezpečnostních prvků. Řada rodičů nepouţívá při přepravě 

dítěte předepsaný zádrţný systém. Spoléhají se na to, ţe je Policie ČR kontrolovat nebude. 

Neuvědomují si však nebezpečnost svého jednání. V případě nehody můţe zádrţný systém 

totiţ sníţit riziko poranění dítěte aţ o 70 %. Tento problém je potřeba řešit pomocí 

preventivních kampaní. Pokud by nezabraly, je potřeba přejít k represi a to ze strany  

Policie ČR. V případě dětí by bezpečnostní akce mohly probíhat na dětských dopravních 

hřištích. Na nich by děti mohli cvičit své znalosti současně s rodiči. Tyto akce by nemusely 

být spojené pouze s problematikou dopravní výchovy, ale mohlo by se jednat o spojení více 

okruhů. 

Tyto kampaně mohou sníţit následky nehod dopravních nehod, kterých se účastní 

děti, zejména pak jako spolujezdci ve vozidlech. 

 podpora pouţívání bezpečnostních prvků 

Ke sníţení následků dopravních nehod dětí a současně zvýšení bezpečnosti při jízdě 

na bicyklu u všech věkových kategorií podporovat bezpečnostní prvky. Bezpečnostní přilba je 

sice povinná, ale spousta rodičů ji dětem nekoupí. Jednou z hlavních důvodů jsou finance. 

Proto by měla být tato podpora zaměřená zejména finančně. 

Tento problém se dá vyřešit například pomocí dotací na nákup bezpečnostních přileb 

a chráničů pro děti. Tyto dotace mohou zajistit například zdravotní pojišťovny. 

Tímto řešením se jistě sníţí následky dopravních nehod dětí a to nejen úmrtí, ale 

zejména těţká zranění hlavy. Bylo by zde však podmínkou, aby dítě při jízdě tyto 
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bezpečnostní prvky pouţilo. Příkladem účinnosti pouţívání bezpečnostních přileb můţe být 

Kroměříţ, kde v roce 2003 spustili kampaň ,,Na kolo jen s přilbou“, která podporovala tyto 

bezpečnostní prvky. Ke kampani se kaţdý rok připojují nová města. Podle výsledků dochází 

v těchto městech, kde kampaň probíhá k 4 krát menším počtům úrazů hlavy neţ v městech, 

kde tato kampaň není. 

 podpora rozvoje cyklostezek 

Další způsob, jak značně zvýšit bezpečnost, a to nejen dětí, by bylo vybudování sítě 

cyklostezek, na nichţ jsou účastníci na bicyklech chráněni před motorovými vozidly.  

Cyklostezky musejí být stavěny podle moderních poznatků a platných technických 

předpisů. Podle těchto pravidel jsou cyklostezky v intravilánu vytvářeny ve sdíleném prostoru 

s pozemní komunikací, například vyznačenou krajnicí. V extravilánu jsou naopak odděleny 

od pozemní komunikace, například pomocí travnatého pásu. Důvodem k tomuto řešení je 

zvyk řidičů motorových vozidel na cyklisty v provozu. V místech, kde se cyklisti na 

pozemních komunikacích nenacházejí, řidiči si odvyknou dávat pozor. To znamená, ţe 

v místech bez cyklostezek jsou poté cyklisté více ohroţeni. 

Toto opatření pomůţe sníţit podle zahraničních zkušeností počet dopravních nehod, 

v nichţ jsou účastníkem cyklista a motorové vozidlo. 

 podpora rozvoje dětských dopravních hřišť 

Také by se měl podporovat provoz a výstavba nových dětských dopravních hřišť. Ty 

by měly být pro děti místem, kde si mohou hrát, bavit se a současně s tím, by si zde v bezpečí 

mohly procvičovat své znalosti o provozu na pozemních komunikacích a také jízdu na 

bicyklu. 

Jedná se zejména o podporu finanční. Ve státním rozpočtu by měla být vyčleněna 

finanční částka, kterou by se financoval rozvoj, vybavení a provoz dětských dopravních hřišť. 

Dále by se do financování měly zapojit i kraje a obce. Ty by měly zaměstnat člověka, který by 

dopravní hřiště spravoval a dohlíţel na jeho provoz. 

Pokud je dopravní hřiště umístěno v dobré lokalitě a je pravidelně otevřeno pro děti, 

mohou si zde procvičit své znalosti správné jízdy na bicyklu bez ohroţení motorovými 
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vozidly. Podmínkou však je přítomnost osoby, která by na děti dohlíţela, aby v případě 

nesprávné jízdy byly děti na svou chybu upozorněny. 

Shrnutí mých návrhů: 

 zavedení povinné dopravní výchovy 

 příprava pedagogů při vysokoškolském studiu 

 u pedagogů vzdělaných v oblasti dopravní výchovy zavést proškolování 

 vytvoření jednoduchého výukového materiálu 

 Certifikace systému výuky dopravní výchovy na základních školách 

 pořádání kampaní zaměřených na rodiče a děti 

 podpora pouţívání bezpečnostních prvků 

 podpora rozvoje cyklostezek 

 podpora rozvoje dětských dopravních hřišť 

 

7.Závěr 

Cílem mé bakalářské práce s názvem Aktuální trendy dopravní výchovy v ČR a 

zahraničí bylo zjistit nehodovost v České republice, s důrazem na nehody dětí do 15-ti let a 

jejich následky. Po zpracování nehodovosti a určení hlavních příčin úmrtí dětí při nehodách 

jsem se zaměřil na prevenci před těmito nehodami. Jako prevence by zde měla slouţit 

dopravní výchova.  

Podrobně jsem tedy analyzoval současný stav dopravní výchovy v České republice 

pro děti do 12-ti let. Ten jsem rozdělil na 3 oblasti a to dopravní výchovu v rodině, 

předškolních zařízeních a školních zařízeních a poté se jednotlivým oblastem podrobněji 

věnoval. Při zjišťování informací o dopravní výchově jsem navštívil Městkou policii 



44 

v Ostravě, odbor prevence a Městskou policii Prostějov, odbor prevence za účelem zjištění, 

zda se do dopravní výchovy nějak zapojují i jiná neţ školská zařízení.  

Po zpracování dopravní výchovy v České republice jsem se zaměřil na státy 

sousedící s Českou republikou, a to Slovensko, Polsko, Rakousko a Německo. Stav dopravní 

výchovy v jednotlivých sousedních zemích jsem sepsal do textové části a zároveň pro snazší 

porovnání jsem zjištěné informace přenesl i do tabulkové formy.  

V poslední části jsem se pokusil identifikovat nedostatky v národním systému 

dopravní výchovy a navrhl jsem zde řešení, které by podle mého názoru vedlo ke zlepšení 

aktuálního stavu a sníţení dopravní nehodovosti. 

Dospěl jsem k závěru, ţe problematika výuky dopravní výchovy je sloţitá. Je 

zapotřebí zapojit mnoho subjektů a jejich práci koordinovat, aby byla dobře řízená. Nejedná 

se však pouze o subjekty ze státní správy a školských zařízení. Hlavním impulzem pro řešení 

této problematiky jsou samotní občané – rodiče, kteří dopravní výchovu musí sami vyţadovat.  

Tato bakalářská práce můţe být vhodným zdrojem informací pro učitele, případně 

pro rodiče, kteří by se chtěli dozvědět více informací o aktuálním stavu dopravní výchovy 

v České republice a v sousedních státech. 
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