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ÚVOD

Základní vzdûlávání, poskytované základními ‰kolami, pomáhá ÏákÛm získat vûdomosti, doved-
nosti a návyky, které jim postupnû umoÏní samostatné uãení a utváfiení takov˘ch hodnot a postojÛ, kte-
ré vedou k uváÏlivému a kultivovanému chování, k zodpovûdnému rozhodování a respektování práv
a povinností obãana. Pojetí základního vzdûlávání je budováno na ‰irokém rozvoji zájmÛ ÏákÛ, na vy‰-
‰ích uãebních moÏnostech ÏákÛ a na provázanosti vzdûlávání a Ïivota ‰koly se Ïivotem mimo ‰kolu. 

Základní vzdûlávání má ÏákÛm pomoci utváfiet a postupnû rozvíjet klíãové kompetence a poskyt-
nout spolehliv˘ základ v‰eobecného vzdûlání orientovaného zejména na situace blízké Ïivotu a na
praktické jednání. Jednou z nejnaléhavûj‰ích v˘chovn˘ch oblastí souãasnosti je v˘chova dopravní,
profilující kompetence ãlovûka pro koexistenci s rozvinutou dopravou. Pfiedstavují souhrn vûdomostí,
dovedností, schopností, postojÛ a hodnot, umoÏÀujících kaÏdému ãlovûku úãastnit se aktivnû i pasiv-
nû na udrÏitelném, bezpeãném, beznehodovém, korektním dopravním systému.

Ve vzdûlávacím obsahu RVP ZV je uãivo chápáno jako prostfiedek k osvojení ãinnostnû zamûfie-
n˘ch oãekávan˘ch v˘stupÛ, které se postupnû propojují a vytváfiejí pfiedpoklady k úãinnému a kom-
plexnímu vyuÏívání získan˘ch schopností v rozsahu klíãov˘ch kompetencí. 

V etapû základního vzdûlávání jsou za klíãové kompetence povaÏovány:
● Kompetence k uãení 
● Kompetence k fie‰ení problémÛ
● Kompetence komunikativní 
● Kompetence sociální a personální
● Kompetence obãanské 
● Kompetence pracovní

Zam˘‰líme-li se nad implementací dopravní v˘chovy do ‰kolního vzdûlávacího programu, musíme
k fie‰ení pfiistupovat z novû koncipovaného kurikula Rámcového vzdûlávacího programu pro základní
vzdûlávání. Z tohoto úhlu pohledu je pfiedloÏená metodická studie ukázkou, jak je moÏné zaãlenit do-
pravní v˘chovu do jednotliv˘ch vzdûlávacích oborÛ a prÛfiezov˘ch témat a upozornit na místa, kde je
na dopravní v˘chovu pfiímá nebo blízká vazba. V‰echny ostatní kroky – artikulace ‰kolních v˘stupÛ,
strategií v˘uky, uãebního plánu, vzdûlávacího obsahu a zakomponování dopravní v˘chovy do prÛfie-
zov˘ch témat – jsou potom technologick˘m algoritmem, kdy jde jiÏ o ãistû individuálnû specifické po-
jetí dopravní v˘chovy v programu kaÏdé ‰koly.

Mojmír Stojan
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1 Vybrané uãivo ãeského jazyka a literatury na 2. stupni Z· 
se vztahem k dopravní v˘chovû a jeho aplikace

V následujícím pfiehledu jsou uvedeny hlavnû samostatné (na Ïádn˘ text nevázané) úkoly, které
smûfiují k tomu literárnû-v˘chovnému uãivu (v˘stupÛm), které RVP uvádí jako tvorbu vlastního lite-
rárního textu (vlastního v˘tvarného doprovodu k textu) a vyhledávání informací v informaãních zdro-
jích.

Literární ukázky:

Pfiedmût: Literární v˘chova jako sloÏka pfiedmûtu âJL
Roãník: 6.
Zdroj: Uãebnice: Brukner, J. a kol.  âítanka pro 5. roãník Z·. Praha: SPN 1997, s. 214–218.
Název textu: Adolf Branald: Cestující kováfi
Struãná anotace: Próza; vyprávûní o poãátcích motorismu v âechách – první motocykly, ve vzpo-

mínkách také poãátky cyklistiky a cyklistick˘ch závodÛ; úãast âechÛ na velkém závodû motocyk-
lÛ ve Francii.

Specifikace souvislosti s jízdním kolem: volná souvislost, z historie kol a motocyklÛ
Námûty na vyuÏití:
● MoÏné otázky/úkoly:
âím se proslavil otec mladého Vondfiicha? Co se z úryvku dozvídáme o vzhledu prvních kol?
Na zaãátku 20. století bylo velkou zvlá‰tností uvidût motocykl. Najdi, k ãemu je to v textu pfii-

rovnáno a vymysli jiné vtipné pfiirovnání.
Kde se odehrává druhá ãást úryvku? Proã se diváci Vondfiichovi smáli? Jak si myslí‰, Ïe závod

dopadl?
Vymysli jednostop˘ dopravní prostfiedek budoucnosti, zkus ho nakreslit a popsat.

Pfiedmût: Literární v˘chova jako sloÏka pfiedmûtu âJL
Roãník: 6./7.
Zdroj: Uãebnice: Îáãek, J. a kol. âítanka pro 7. roãník. HavlíãkÛv Brod: Fragment 1998, s. 230–231

(oddíl Z tvorby nejmlad‰ích).
Název textu: Luká‰ Kubala: Buì fit!
Struãná anotace: Próza; vyprávûní o ãiperné babiãce, kterou zlomená noha pfiivedla k aktivnímu zá-

jmu o cyklistiku.
Specifikace souvislosti s jízdním kolem: kolo jako sportovní prostfiedek
Námûty na vyuÏití:
● MoÏn˘ úkol:
Zkus napsat jin˘ vtipn˘ pfiíbûh s postavou energické babiãky, napfi. o její v˘pravû na kole za ná-

kupem do mûsta, o tom, jak uspofiádala nepovedené cyklistické závody, nebo razantnû prosa-
zovala vybudování cyklistické stezky. 
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Pfiedmût: Literární v˘chova jako sloÏka pfiedmûtu âJL
Roãník: 6./7.
Zdroj: Majerová, M. Robinsonka. 16. vyd. Praha: âeskoslovensk˘ spisovatel 1973, s. 119–122. (kniÏ-

ní zdroj, v Ïádné ãítance nezafiazeno)
Text: druhá ãást 14. kapitoly (zhruba od vûty „Byla jiÏ tma, kdyÏ balila mísu s tûstem …“  do konce

kapitoly)
Struãná anotace: BlaÏena si jde v pfiedveãer ·tûdrého dne prohlédnout ve v˘kladu svÛj sen – kolo.

Netu‰í, Ïe v téÏe dobû se pro ni kolo chystá jako vánoãní dárek. (Pro situaci je sice dÛleÏit˘ kon-
text, lze ale pouÏít i jako samostatn˘ úryvek.)

Specifikace souvislosti s jízdním kolem: kolo jako sportovní prostfiedek
Námûty na vyuÏití:
● MoÏné otázky/úkoly:
V které dobû se pfiíbûh odehrává? Co myslí‰? V souãasnosti, nebo v minulosti? Z ãeho v‰eho tak

usuzuje‰?
Jak by podle tebe mohl pfiíbûh pokraãovat? Co by se mohlo odehrát na ·tûdr˘ den?

Samostatné úkoly – námûty nevázané na Ïádn˘ text ani konkrétní roãník 2. stupnû:
● Pfiedstav si, Ïe jsi jízdní kolo (patfií‰ napfi. malému dítûti, teenagerovi, mladé Ïenû, profesionální-

mu sportovci, postar‰ímu pánovi nebo sportovnû zaloÏené dÛchodkyni). Vyprávûj (napi‰) svÛj nej-
dramatiãtûj‰í záÏitek.

● ShromáÏdi co nejvíce asociací ke slovu kolo (cyklista), pak si nûkteré z nich vyber a vymysli na
jejich základû krátkou povídku, pohádku nebo báseÀ.

● Vymysli pro mlad‰ího sourozence pouãnou a zároveÀ zábavnou pohádku (povídku), z níÏ se má do-
zvûdût základní pravidla chování cyklistÛ v silniãním provozu.

● Seznam se s existujícími stezkami pro cyklisty v okolí tvého bydli‰tû a naplánuj pro kamarády ví-
kendov˘ v˘let na kolech. Informuj je e-mailem, v nûmÏ trasu podrobnû popí‰e‰ a zdÛvodní‰ volbu
v‰ech jejích úsekÛ (mysli zejména na bezpeãnost a síly kamarádÛ). 

● Vymysli nûkolik zajímav˘ch tras pro v˘lety cyklistÛ ve va‰em regionu. Zpracuj jako souãást kniÏ-
ního prÛvodce regionem (trasa, délka, ãasová nároãnost trasy, pfiírodní a historické zajímavosti,
moÏnosti odpoãinku, obãerstvení, návaznost na prostfiedky hromadné dopravy apod.).

● Pfiedstav si, Ïe ses na jeden den stal neviditeln˘m stráÏcem v‰ech cyklistÛ. Jak by tvÛj den mohl
vypadat? Napi‰ jako záznam z deníku.

● Vymysli sérii originálních letákÛ (hesel, popfi. krátk˘ komiks) pro Ïáky Z·, které by pfiipomínaly
správné chování cyklistÛ v dopravû (popfi. varovaly pfied nesprávn˘m).

● Vymysli vtipn˘ scénáfi reklamy na cyklistické pfiilby (nebo jiné vybavení cyklisty). Mysli pfiitom
na to, Ïe chce‰ nejen pobavit, ale i prodat.

● Jeden t˘den aÏ mûsíc sleduj sportovní zprávy v denním tisku (televizi, na internetu) a v‰ímej si v‰e-
ho, co se t˘ká cyklistiky. Potom napi‰ shrnující ãlánek (napfi. jakoby pro specializovan˘ sportovní
ãasopis), kter˘ bude obsahovat v‰echny podstatné informace, ale zároveÀ bude napsán ãtivû (chce‰
zaujmout!).
V uãivu s cílem dopravní v˘chovy by ‰lo vyuÏít publikace Zneuznaní Edisoni (Cirkl, J. a kol.

Praha: Svoboda 1979), která je sborníkem mnohdy velmi kuriózních nápadÛ a vynálezÛ od poloviny
19. do poãátku 20. století. Jízdní kolo v nejrÛznûj‰ích podivn˘ch modifikacích je zde pomûrnû hojnû
zastoupeno. 
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2 Vybrané uãivo cizího jazyka na 2. stupni Z· se vztahem 
k dopravní v˘chovû a jeho aplikace

Zdroj: Uãebnice nûmãiny pro 2.stupeÀ základních ‰kol:
Tlust˘, P.; Cihláfiová, V.; Wiecke, U. M. Spaß mit Max 1. PlzeÀ: Fraus 2002, s. 34.

Téma: Jedeme na chatu na kole
Kapitola 4 je vûnována tématu voln˘ ãas (Freizeit). Îáci mají ve cviãení 4.1 pfiifiazovat krátké

texty k obrázkÛm, na nichÏ jsou znázornûny rÛzné ãinnosti, které mÛÏeme vykonávat ve vol-
ném ãase. 

Na jednom z nich je cyklista na kole, ke kterému Ïáci mají pfiifiadit následující text: „Pojede‰ na
chatu zase na kole?“

Zdroj: Uãebnice nûmãiny pro 2. stupeÀ základních ‰kol:
Lenãová, I.; ·vecová, L.; Pleschinger, P. Spaß mit Max II. PlzeÀ: Fraus 2004, s. 26.

Téma: Co musí mít kolo podle pfiedpisÛ v âeské republice
Kapitola 2 je vûnována tématu sport (Sport). Ve cviãení 10 je nakresleno kolo a jeho souãásti

a nûkteré typické vûci spojované s jízdou na kole (napfi. batoh, helma, zámek na kolo, láhev
na pití) popsané nûmecky. Îáci mají k nûmeck˘m v˘razÛm doplnit jejich ãeské ekvivalenty. 

Zdroj: Uãebnice nûmãiny pro 2.stupeÀ základních ‰kol:
Koufiimská, M.; Jelínek, S.; Kuãerová, L.; Kettenburg, U.; Kratochvílová-Ziegert, Ch. Heute haben
wir Deutsch 4. Praha: Jirco 1997, s. 194. 

Téma: M˘m koníãkem je jízda na kole
Uãebnice je urãena pro 7.–8. tfiídu Z·, Ïáci si jiÏ nûmãinu osvojili na dobré úrovni a jsou schop-

ni vytváfiet krátké texty k jim blízk˘m tématÛm z kaÏdodenního Ïivota.
V 6. lekci ve cviãení 24 jsou obrázky znázorÀující rÛzné aktivity, které obvykle Ïáci tohoto vû-

ku  oznaãují jako svoje koníãky. U kaÏdého z nich je jméno s oznaãením tfiídy, do které chla-
pec ãi dívka chodí (napfi. Max 7.c, Roman 8.b apod.). Îáci si vyberou jeden obrázek a jmé-
nem uvedené osoby pí‰í v nûmãinû krátkou „reportáÏ“ do ‰kolního ãasopisu o jejím koníãku.

Zdroj: Uãebnice nûmãiny pro 2.stupeÀ základních ‰kol:
Koufiimská, M.; Jelínek, S.; Kuãerová, L.; Kettenburg, U.; Kratochvílová-Ziegert, Ch. Heute
haben wir Deutsch 3. Praha: Jirco 1996, 1998, 1997, s. 37. a s. 101.

Téma: Nehoda na kole
V 2. lekci (oddíl C, cviãení 4, s. 37) se Ïáci uãí vazbû „To je ale …“ Pfiifiazují k obrázkÛm od-

povídající texty. Na jednom z obrázkÛ je chlapec, kter˘ spadl s kola, stala se mu nehoda.  
Pokraãování tématu najdeme ve 4. lekci (oddíl C, cviãení 13, s. 101), kde je rozhovor matky a sy-

na po nehodû na kole; syn maminku pfiemlouvá ke koupi nového kola. 

Zdroj:Uãebnice angliãtiny pro základní ‰koly a víceletá gymnázia: 
Betáková, L.; Dvofiáková, K. Way to win. Fraus: PlzeÀ 2005, s. 31.

Téma: Umím jezdit na kole
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Uãebnice angliãtiny je urãena pro základní ‰koly a víceletá gymnázia, pfiedpokládá u ÏákÛ osvo-
jení základních jazykov˘ch prostfiedkÛ a dorozumûní se jednoduch˘m zpÛsobem v bûÏn˘ch
komunikativních situacích. 

Ve 4. lekci (cviãení 2, s. 31) hovofií Ïáci o sv˘ch zájmech a vyjadfiují se k tomu, zda umí ãi neu-
mí jezdit na kole.  

Zdroj: Uãebnice angliãtiny pro základní ‰koly a víceletá gymnázia: 
Betáková, L.; Dvofiáková, K. Way to win. Fraus: PlzeÀ 2005, s. 72.

Téma: Dovolená – i na kole
V 9. lekci (cviãení 8, s. 72) je probíráno téma t˘kající se zpÛsobÛ trávení dovolené. Îáci zde do-

plÀují rÛzné aktivity, mj. jízdu na kole. 

Zdroj: Uãebnice angliãtiny pro 7.roãník základní ‰koly: 
Kociánová, Z.; Kocián, P. New English for you 4. Pupil’s Book. Nov˘ Jiãín: Educi 2004, s. 45.

Téma: Mohl/a bys mnû pÛjãit kolo?
V 8. lekci (cviãení 2, s. 45) je téma „kolo“ vyuÏito k nácviku gramatického a lexikálního uãiva

(fráze typu: Mohl(a) bys mi pÛjãit kolo? Chtûl(a) bys s námi jet do New Yorku?) 

Zdroj: Uãebnice angliãtiny pro 7.roãník základní ‰koly: 
Kociánová, Z.; Kocián, P. New English for you 4. Pupil’s Book. Nov˘ Jiãín: Educi 2004, s. 57.

Téma: Piktogramy v Lond˘nû
V 10. lekci (cviãení 2, s. 57) je znázornûno nûkolik piktogramÛ tak, jak je mÛÏeme vidût

v Lond˘nû (zákaz koufiení, zákaz jízdy na kole, zákaz pfiecházení ulice, zákaz pouÏívání mo-
bilu apod.). Îáci vedle nácviku jazykov˘ch pojmenování v angliãtinû mají moÏnost reflekto-
vat interkulturní odli‰nosti v této oblasti. 

Zdroj: Uãebnice angliãtiny pro 6. roãník základní ‰koly: 
Kociánová, Z. New English for you 3. Pupil’s Book. Nov˘ Jiãín: Educi 2002, s. 51.

Téma: Jak se dostane‰ do ‰koly?
Îáci mají pfii práci s touto uãebnicí pomûrnû malé znalosti jazyka, uãí se a procviãují základní

komunikativní fráze.
V 8. lekci (cviãení 3, s. 51) s pomocí obrázkÛ popisují rÛzné zpÛsoby, jak se dostávají do ‰koly

(napfi. Jezdím na kole.)
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3 Vybrané uãivo matematiky na 2. stupni Z· se vztahem 
k dopravní v˘chovû a jeho aplikace 

Roãník: 7.

Zdroj: Uãebnice:
[1] Cihláfi, J.; Zelenka, M. Matematika pro 7. roãník uãebnice.  Praha: Pythagoras Publishing, a.s. 1998.
[2] Coufalová, J. a kol. Matematika pro 7. roãník Z·. Praha: Fortuna 2000.
[3] Odvárko, O.; Kadleãek, J. Matematika pro 7. roãník Z·. Praha: Prometheus 1998.
[4] Odvárko, O.; Kadleãek, J. Pracovní se‰it z matematiky pro 7. roãník Z·. Praha: Prometheus 1999.
[5] ·arounová, A. Matematika pro 7.roãník. Praha: Prometheus 1999.
[6] Trejbal, J. Matematika pro 7. roãník Z·, 2. díl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, a.s. 1998.

Uãivo: Pomûr, pfiímá a nepfiímá úmûrnost, trojãlenka
Mûfiítko plánu a mapy

Anotace:
– VyuÏití daného tématu k ilustraci jeho praktického pouÏívání v souvislosti s jízdním kolem
Specifikace  souvislostí uãiva s jízdním kolem:
– Poãítání pomûrÛ ozuben˘ch kol pfii pouÏití „pfiehazovaãky“, souvislost s rychlostí pohybu jízdního

kola, závislosti.
Námûty na didaktické vyuÏití programu pro DV:

¤e‰ení úloh z uãebnic, inspirace k formulaci úloh vlastních
[1] str. 126, úloha 17, str. 133, úloha 3, 4, str. 140, úloha 7, str. 146, pfiíklad 1
[2] str. 180, úloha 10 
[3] str. 36, úloha 8
[4] str. 72, úloha 3
[5] str. 57, úloha 1,  str. 59, úloha 1, str. 77, úloha 14 
[6] str. 55, úloha 1

Roãník: 7., 8., 9.

Zdroj: Uãebnice: 
[1]. Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 9. roãník Z·. Praha: Fortuna 2000.
[2]. Odvárko, O.; Kadleãek, J.  Matematika pro 8. roãník Z·. Praha: Prometheus 1999.
[3]. Odvárko, O.; Kadleãek, J.  Matematika pro 9. roãník Z·. Praha: Prometheus 2000.
[4]. ·arounová, A. Matematika pro 7.roãník. Praha: Prometheus 1999.
[5]. Trejbal, J. Matematika pro 9. roãník Z·. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, a.s. 1996.

Uãivo: Aplikaãní úlohy
Slovní úlohy fie‰ené rovnicemi
Slovní úlohy o pohybu
Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznám˘ch
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Anotace:
– VyuÏití námûtÛ souvisejících s jízdou na jízdním kole pfii fie‰ení aplikaãních slovních úloh. Ilustrace

moÏností fie‰ení jedné úlohy více metodami.
Specifikace  souvislostí uãiva s jízdním kolem:
– Prostfiednictvím ãíseln˘ch údajÛ upozornit na nebezpeãí v silniãním provozu pro cyklisty.
Námûty na didaktické vyuÏití programu pro DV:

1. ¤e‰ení slovních úloh o pohybu – jízda proti sobû, jízda za sebou
Vhodné úlohy v uãebnicích:  
[2] 2. díl, str.26, úloha A, str. 29, úloha 3
[3] 1. díl, 72, úloha A
[5] 2. díl, 76, úloha 22
[1] str. 66, úl. 8,  str. 73, úloha 3
[4] 2. díl, str. 153, úlohy, str. 154, úloha 6     
2. V̆ poãet prÛmûrné rychlosti
[1] 72, úl. 4

Roãník:   8., 9.

Zdroj: Uãebnice:
[1] Cihláfi, J.; Zelenka, M. Matematika 8,  uãebnice.  Praha: Pythagoras Publ. 1998.
[2] Coufalová, J. a kol. Matematika pro 8. roãník Z·. Praha: Fortuna 2000.
[3] Odvárko, O.; Kadleãek, J. Pracovní se‰it z matematiky pro 8. roãník Z·. Praha: Prometheus 2000.
[4] ·arounová, A. Matematika pro 8.roãník. Praha: Prometheus 1998.
[5] Trejbal, J. Matematika pro 8. roãník Z·. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, a.s. 1996.

Uãivo: Obvod a obsah kruhu, délka kruÏnice
âásti kruhu – mezikruÏí

Anotace:
– VyuÏití  kol jízdního kola jako modelÛ kruÏnice a kruhu k v˘poãtÛm obsahu kruhu a délky kruÏ-

nice.
Specifikace  souvislostí uãiva s jízdním kolem:
– Modelové situace fie‰ené jako matematické úlohy a jejich interpretace v realitû. Pochopení velikosti

geometrického útvaru (pomocí v˘poãtu) a konfrontace se skuteãn˘m jízdním kolem.
Námûty na didaktické vyuÏití programu pro DV:

¤e‰ení úloh z uãebnic, eventuelní tvorba vlastních pfiíkladÛ podle individuálních podmínek

[1] str. 134, úloha 6, 136, úloha 14
[2] str. 100, úloha  7, úloha 15
[3] str. 135, úloha 11  
[4] str. 59, úloha 4 

Doplnûní:
Dokázali byste popsat, na jakém principu pracuje poãitadlo ujet˘ch kilometrÛ?
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Roãník: 9.

Zdroj: Uãebnice:
[1] Coufalová, J. a kol. Matematika pro 9. roãník Z·. Praha: Fortuna 2000.
[2] Odvárko, O., Kadleãek, J. Pracovní se‰it z matematiky pro 9. roãník Z·. Praha: Prometheus 2001.
[3] ·arounová, A. Matematika pro 9. roãník. Praha: Prometheus 1999.
[4] Trejbal, J.  Matematika pro 9. roãník Z·. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, a.s. 1996.

Uãivo: Funkce

Anotace:
– VyuÏití uãiva o lineární funkci k chápání závislosti dráhy na ãase pfii konstantní rychlosti, zápis

funkce pomocí tabulky, rovnicí, znázornûní grafem.
Specifikace  souvislostí uãiva s jízdním kolem:
– Ujetá dráha jízdního kola závisí na rychlosti pohybu kola a na ãase. VyuÏití grafické interpretace

pomocí grafu funkce pfiímé úmûrnosti. MoÏnosti grafického fie‰ení soustavy dvou lineárních rov-
nic o dvou neznám˘ch pomocí lineární funkce.

Námûty na didaktické vyuÏití programu pro DV:
[1] str. 135, vzorová úloha
[2] str.76, úloha 7, str. 77, úloha 8
[3] str. 33, úloha 1
[4] str. 69, úloha 14
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4 Vybrané uãivo informaãních a komunikaãních technologií 
na 2. stupni Z· se vztahem k dopravní v˘chovû 
a jeho aplikace

Roãník: 6.–9., moÏnost vyuÏití i pro 1. stupeÀ Z·

Zdroj: Rambousek, V. Práce s poãítaãem. Praha: Fortuna 1997, str. 25–27.
Název kapitoly:O poãítaãích
Struãná anotace obsahu:
– Poãítaã je definován jako elektronick˘ pfiístroj pro zpracovávání informací, komunikací

s okolím. Jeho základ tvofií procesor. V mnoha pfiístrojích moderní doby jsou zabudovány pro-
cesory – mikroprocesory, které fiídí chod tûchto zafiízení.

Souvislost vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– MÛÏe b˘t na Tvém jízdním kole nûjaké takové zafiízení ? Je souãástí povinného vybavení ?

Popi‰ toto zafiízení, k ãemu slouÏí, zjisti na internetu jeho cenu. MÛÏe mít vliv na bezpeãnou 
jízdu?

Roãník: 6.–9., moÏnost vyuÏití i pro 1. stupeÀ – 5. roãník

Zdroj: Rambousek V. Práce s poãítaãem. Praha: Fortuna 1997, str. 28.
Název kapitoly:Poãítaã je z pfiepínaãÛ
Struãná anotace obsahu:
– Poãítaã je pfiirovnáván ke krabici plné pfiepínaãÛ, jde skuteãnû o miliony drobn˘ch elektric-

k˘ch obvodÛ s mikroskopick˘mi pfiepínaãi. Stav zapnuto je urãen napûtím 3–5 V, stav vy-
pnuto pak napûtím 0–1 V.

Specifikace souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– Na Tvém kole mÛÏe b˘t namontováno zafiízení, které pracuje s mal˘m napûtím. Uveì, které

a k ãemu slouÏí.
Pokud pojede‰ velmi pomalu, bude toto zafiízení dobfie fungovat?

Roãník: 6.–9., moÏnost vyuÏití i pro 1. stupeÀ Z·

Zdroj: Rambousek, V. Práce s poãítaãem. Praha: Fortuna 1997, str. 25–27, 46.
Název kapitoly: Vnûj‰í pamûti
Struãná anotace obsahu:
– NejbûÏnûj‰ím druhem vnûj‰í pamûti osobního poãítaãe je jednotka pruÏného disku (disketová jed-

notka), jednotka pevného disku (harddisk) a jednotka optick˘ch diskÛ (CD-ROM). Do tûchto pa-
mûtí se zasouvají, nebo jsou v nich pevnû zabudovány kotouãky rÛzn˘ch prÛmûrÛ a tlou‰Èky.

Specifikace souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– MÛÏe b˘t na tvém jízdním kole nûjaké takové zafiízení ? 

Jak˘ podobn˘ tvar mají nûkteré ãásti tvého jízdního kola? Vyjmenuj je.
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Roãník: 6.–9., moÏnost vyuÏití i pro 1. stupeÀ Z·

Zdroj: Bfiicháã, P. Informatika 1 pro Z·. Praha: Grada 1993, str. 64–65.
Název kapitoly: Grafické programy
Struãná anotace obsahu:
– Grafické programy dovolují pomocí my‰i kreslit obrázky, kfiivky, geometrická tûlesa apod.

KruÏnice kreslíme o rÛzn˘ch velikostech a mÛÏeme je umísÈovat do pracovní plochy. MÛÏeme
kreslit elipsy, kruÏnice se siln˘m krajem ãi s v˘plní.

Specifikace souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– Pfii kreslení základních ãástí jízdního kola vyuÏije‰ kruÏnici se siln˘m krajem. Co tvofií siln˘ okraj

na jízdním kole ? Pokud tuto ãást z kola odstraní‰, bude jízda na kole v krajním pfiípadû moÏná ? 

Roãník: pro 1. a 2. stupeÀ Z·, star‰í uãebnice schválená M·MT

Zdroj: Bfiicháã, P. Informatika 2 pro Z·. Praha: Grada 1994, str. 19–21.
Název kapitoly: Ochrana zafiízení
Struãná anotace obsahu:
– Víme, Ïe poãítaã mÛÏe vykonat mnoho uÏiteãné práce a také nás pobavit. Musíme se v‰ak o nûj

dobfie starat, udrÏovat v ãistotû, chránit pfied mechanick˘m po‰kozením, chránit proti virÛm apod.
Specifikace souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– Své jízdní kolo jistû pravidelnû o‰etfiuje‰. Co kontroluje‰ pfied jízdou, jak zabezpeãí‰ kolo pfied zlo-

dûji? Poãítaãe napadají viry, najde‰ pfiímûru, co mÛÏe napadnout tvé jízdní kolo?

Roãník: pro 1. a 2. stupeÀ Z·

Zdroj: Roubal, P. Poãítaãová grafika pro úplné zaãáteãníky. Brno: Computer Press 2003, str. 4.
Název kapitoly: Upravujeme fotografie
Struãná anotace obsahu:
– Víme, Ïe na poãítaãi mÛÏeme tfiídit, upravovat fotografie ze ‰kolních akcí, z v˘letÛ ‰kolních i mi-

mo‰kolních. 
Specifikace souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– Pokud  plánuje‰ v˘let na kole, mÛÏe‰ si s sebou vzít také fotoaparát, jaké musí‰ splnit podmínky?

Je fotografování za jízdy moÏné? 

Roãník: pro 1. a 2. stupeÀ Z· 

Zdroj: Roubal, P. Poãítaãová grafika pro úplné zaãáteãníky. Brno: Computer Press 2003, str. 53–58.
Název kapitoly: Skládáme vektorové kresby
Struãná anotace obsahu:
– Na poãítaãi obrázky kreslíme, ale pomocí kvalitních programÛ obrázky ãastûji skládáme ze zá-

kladních tvarÛ: kruÏnice, ãáry, texty, fotografie. Takto mÛÏeme snadno poskládat rychle jednodu-
ché kresbiãky, napfiíklad auto, jízdní kolo a doplnit je popisem, pfiípadnû fotografií.
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Specifikace souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– Poskládej z vytvarovan˘ch základních objektÛ model auta a jízdního kola.

Obrázky doplÀ textem.

Roãník: pro 1. a 2. stupeÀ Z· – uãebnice s doloÏkou M·MT

Zdroj: Vaníãek, J. Uãebnice informatiky Z·. Brno: Computer Press 2006.
Název kapitoly: Programování, Grafika pro pokroãilé, Pracujeme se zvukem, Editace videa,

Poãítaãová prezentace, Tvorba webov˘ch stránek, Poãítaã a spoleãnost. 
Specifikace souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– Umí‰ vytvofiit algoritmus pro plánovan˘ v˘let v rámci cykloturistiky a pouÏít k tomu internet?

Roãník: pro 1. a 2. stupeÀ Z· – uãebnice schválená M·MT

Zdroj: Kmoch, P. Informatika a v˘poãetní technika pro základní ‰koly. Praha: Computer Press 1997,
str. 151–153.

Název kapitoly: Software a zákony
Struãná anotace obsahu:
– Na poãítaã mohu nakopírovat libovolné programy zakoupené i získané od kamaráda. Pokud pou-

Ïívám programy pirátské, poru‰uji zákon.
Specifikace souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– Pokud nedodrÏuji dopravní znaãky a dal‰í pravidla silniãního provozu, také poru‰uji zákon. MÛÏe

se cyklista stát pirátem na komunikaci?

Roãník: pro 1. a 2. stupeÀ Z· – uãebnice schválená M·MT

Zdroj: Navrátil, P. S poãítaãem na základní ‰kole. Bediho‰È: Computer Media 2002, str. 101–102.
Název kapitoly: Vytvofiení mapy

Struãná anotace obsahu:
– Na poãítaãi se mohou vytváfiet také mapy v Excelu. 
Specifikace souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– Pokud plánuji del‰í v˘let na kole, je dobré si prohlédnout trasu na mapû. Tuto mapu mohu získat

z Internetu, nebo si ji také sestavit na poãítaãi. Sestavte si mapku trasy v˘letu zadáním míst – za-
stávek a najdûte zajímavosti v okolí zastávky.
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5 Vybrané uãivo dûjepisu na 2. stupni Z· se vztahem 
k dopravní v˘chovû a jeho aplikace

Roãník: 6.

Zdroj: Uãebnice: Rulf, J.; Válková, V. Dûjepis pro 6. roãník základní ‰koly – pravûk a starovûk. Praha:
SPN 2000. s. 29.

Název kapitoly: Oradlo, mûì a vÛz. Pozdní doba kamenná (eneolit).
Struãná anotace obsahu:
– Text se vûnuje prvním dokladÛm objevu a vyuÏití kola. Seznamuje s prvními oblastmi na zemû-

kouli, kde mÛÏeme jeho stopy vysledovat. (Mezopotámie, S˘rie, Kavkaz – 5. tisíciletí pfi. n. l.).
V Evropû máme takové doklady ze ·v˘carska, Holandska, Dánska, Polska a Maìarska. Tehdej‰í
vyuÏití – k v˘robû vozu pro hospodáfiské, dopravní a váleãné úãely.

– Nabízí se souvislosti z hlediska  objevu nejpodstatnûj‰í souãásti pozdûj‰ího jízdního kola a jeho v˘-
roby a konstrukce vÛbec, vyuÏití kola v nejstar‰ích dûjinách lidstva. Poãátky historie j. k. jako zá-
kladní souãásti kvalitativnû nového dopravního prostfiedku.

Námûty na didaktické vyuÏití:
– Zakresli do slepé mapky pravûké Evropy, pravûkého svûta – zemû, místa – kde jsou nejstar‰í nále-

zy kola doloÏeny.

Roãník: 6.

Zdroj: Uãebnice: Rulf, J.; Válková, V. Dûjepis pro 6. roãník základní ‰koly – pravûk a starovûk. Praha:
SPN 2000. s. 37, 41.

Název kapitoly: Doba hal‰tatská, Îelezo; Doba laténská, Îelezáfiství
Struãná anotace obsahu:
– Doba hal‰tatská – informace o masové lokaci povrchov˘ch nalezi‰È Ïelezné rudy a vzniku nového

oboru lidské ãinnosti – hutnictví. Doklady této ãinnosti – nástroje, zbranû.
– Doba laténská - text seznamuje s roz‰ífiením v˘roby Ïeleza v pravûku jako v˘znamného materiálu

pro v˘robu nástrojÛ. Hovofií o vyuÏiteln˘ch vlastnostech a rozvoji kováfisk˘ch technik. 
– Nabízí se souvislosti z hlediska dlouhodobû pouÏit˘ch materiálÛ na v˘robu jízdního kola a historie

jízdního kola
Námûty na didaktické vyuÏití:

Úkol: Obrázky ve stejnojmenné uãebnici str. 26 a 37 analyzuj a rozhodni, jaká konstrukãní zmûna
a materiálová zmûna byla dÛleÏitá pro v˘voj pozdûj‰ího jízdního kola (O: plná kola nahrazena pa-
prskovit˘mi, ãásti kola jiÏ nejsou dfievûné, n˘brÏ kovové).

Roãník: 8.

Zdroj: Uãebnice: Hlavaãka, M. Dûjepis pro 8. roãník základní ‰koly – novovûk. Praha: SPN 1999. s.
49–50.

Název kapitoly: PrÛmyslová revoluce a zrod kapitalistické spoleãnosti; revoluce v dopravû
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Struãná anotace obsahu:
– Text pfiibliÏuje místní a ãasové promûny, kter˘mi pro‰la spoleãnost pod vlivem prÛmyslové revo-

luce – parní stroj, rozvoj hutí, Ïelezáren a dolÛ. Poãátkem 19. století se zmûny promítly i do do-
pravy (Ïeleznice, paroplavba). Do tohoto období spadá také vznik prvního funkãního jízdního ko-
la (1816). 

– Specifikace souvislosti vybraného uãiva s ústfiedním objektem dopravní v˘chovy – jízdním kolem
– rozvoj hutí, Ïelezáren a dolÛ v˘roba Ïeleza ve velkém – souvislosti z hlediska pouÏit˘ch materi-
álÛ jízdního kola a jejich v˘roby. A téÏ poãátek historie jízdního kola jako dopravního a sportovní-
ho prostfiedku, prostfiedku k cestování a poznávání zemû.

Námûty na didaktické vyuÏití:
– Vytvofi soubor dopravních prostfiedkÛ pouÏívan˘ch ve starovûku a stfiedovûku a soubor dopravních

prostfiedkÛ, které vznikly pÛsobením prÛmyslové revoluce. Urãi shody a zmûny. 

Roãník: 8.

Zdroj: Uãebnice: Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pafiízková, I. Dûjiny novovûku (uã. pro 8. roã. Z·).
Liberec: Dialog 2003, s. 120–121.

Název kapitoly: Dny v‰ední a sváteãní, Poãátky sportÛ a sportovních klubÛ. (obrázek cyklistÛ a krát-
k˘ text)

Struãná anotace obsahu:
– Text doprovázen˘ obrázky pfiibliÏuje nov˘ zpÛsob kulturního Ïivota v‰ech spoleãensk˘ch vrstev.

Pfielom 19. a 20. století pfiedstavuje poãátky spolkové ãinnosti, kdy nad‰enci zakládali nejrÛznûj‰í
organizace pro trávení volného ãasu. Vûnovaly se téÏ provozování nov˘ch sportÛ – turistika, lyÏo-
vání cyklistika apod. Obrazovou ilustraci  pfiedstavuje mj. skupinka cyklistÛ.

– Jízdní kolo je pfiedstaveno jako dopravní a sportovní prostfiedek, prostfiedek k cestování a pozná-
vání zemû, pro vyuÏití volného ãasu.

Námûty na didaktické vyuÏití:
– Zadej na internetu heslo cyklistické spolky a zjisti jejich souãasn˘ stav. Sestav krátké písemné po-

jednání o organizaci a moÏnostech cyklistiky pfied sto lety (dobrovolníci…) a dnes (profesionální
sport, cyklotrasy…)

Roãník: 8. a 9.

Zdroj: Svût v pohybu: Velká encyklopedie dopravy [z anglického originálu pfieloÏil Václav Klumpar]
Praha: Euromedia Group – KniÏní klub 2002, s. 38–39. 

Název kapitoly: Jízdní kola (text je doplnûn obrázky jednotliv˘ch v˘vojov˘ch typÛ kol).
Struãná anotace obsahu:
– Text urãen˘ dûtem naznaãuje mezníky v˘voje kola od poãátkÛ: r. 1816 Dandy horse (paprsková ko-

la v jedné linii za sebou, pohon v‰ak vytváfiel jezdec odráÏením od zemû). Pfies vynález ‰lapacího
pedálového velocipedu Francouze Michauxe (1865) aÏ po kolo z r. 1886, které se sv˘mi stejnû vel-
k˘mi koly získalo v podstatû dne‰ní vzhled. Pováleãn˘ stroj s pfiehazovaãkou z roku 1949 pfiedsta-
vuje dal‰í mezník vedoucí aÏ k rychlostním závodním  kolÛm z roku 1999. KaÏd˘ v˘vojov˘ typ je
vyobrazen a pfiipojeny technické parametry.

– Tento text nabízí souvislosti z hlediska v˘voje pouÏit˘ch materiálÛ jízdního kola a jejich v˘roby,
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konstrukce jízdního kola vÛbec, konstrukce a funkce jednotliv˘ch ãástí v˘bavy jízdního kola,
smyslu pouÏití a vyuÏití jízdního kola, historie jízdního kola jako dopravního a sportovního pro-
stfiedku, prostfiedku k cestování.

Námûty na didaktické vyuÏití:
– Zaznamenej jednotlivé v˘vojové modely jízdního kola  na ãasovou osu. Poté vymez ãasovû jedno-

tlivé prÛmyslové revoluce. Porovnej na ãasové pfiímce, do jaké míry se mezníky v˘voje prÛmyslu,
vûdy a techniky shodují se zásadními promûnami v konstrukcí jízdního kola. 

Roãník: 9.

Zdroj: Uãebnice: Kuklík, J.; Kocian, J. Dûjepis pro 9. roãník základní ‰koly – nejnovûj‰í dûjiny. Praha:
SPN 1999, s. 134–135.

Název kapitoly: Kultura a vûda po 2. svûtové válce
Struãná anotace obsahu:
– V kapitole se hovofií o soupefiení obou velmocí USA a SSSR na poli vûdy a zamûfiení vûdeckého

v˘zkumu. Îáci se dozvûdí o moderních ‰piãkov˘ch technologiích, pokroku ve v˘stavbû moderních
silnic a konstrukci automobilÛ, o rozvoji dal‰ích druhÛ dopravy a leteckého prÛmyslu. Nepfiímo zde
nalezne i své místo nov˘ mezník ve v˘voji kola a jeho masového uÏívání (kolo s pfiehazovaãkou,
viz. publikace Svût v pohybu – model  jízdního kola z r. 1949 USA ; s. 39).

– Nabízí se souvislosti z hlediska konstrukãních zmûn a uÏivatelsk˘ch vymoÏeností uplatnûn˘ch na
pováleãném modelu jízdního kola. 

Námûty na didaktické vyuÏití:
– ShrÀ konstrukãní promûny jízdního kola od poãátkÛ do 2. poloviny 20. století, tak jak ses s nimi

seznámil v pfiedcházejících roãnících. Vyprávûj pfiíbûh jízdního kola  spoluÏákÛm. Uvádûj letopo-
ãty (zaznamenávej na ãasové ose), pojmenuj zemû, kde konstrukãní zmûny probûhly poprvé  (uka-
zuj na historickogeografické mapû). Zafiazuj tyto zmûny do ‰ir‰ích souvislostí dûjin dopravy, vûdy,
techniky a v˘roby. Vytvofi ãasovou osu s obrázky (piktogramy) zachycující základní konstrukãní
promûny jízdního kola (pfiehazovaãka, velikost kol…) a souvislosti s konstrukãními promûnami ji-
n˘ch dopravních prostfiedkÛ nebo nov˘ch dopravních prostfiedkÛ (parníky, Ïeleznice – parní, mo-
torová letadla – vrtulová, trysková, automobily, tramvaje...).

Roãník: 9.

Zdroj: Uãebnice: Olivová,V. Dûjiny nové doby (uãebnice dûjepisu pro 9. roã.). Praha: Scientia 1995.
Název kapitoly: Rozmach národního Ïivota, Rozvoj prÛmyslu a fiemesel (s. 22, obrázek: plakát firmy

Laurin a Klement – propaguje velocipedy Slavia)
Struãná anotace obsahu: 
– Text upozorÀuje na rozvoj národního prÛmyslu, Ïelezáfiství… Nov˘ rozmach prÛmyslové velko-

v˘roby, intenzivní rozvoj dopravy a obchodu. Plakát firmy Laurin a Klement z továrny v Mladé
Boleslavi  propaguje: velocipedy Slavia jako nejtrvanlivûj‰í (pfielom 19. a 20. století).

– Nabízí se souvislosti z hlediska pouÏit˘ch materiálÛ a konstrukce, smyslu pouÏití a vyuÏití j.k., his-
torie j.k. jako dopravního a sportovního prostfiedku, prostfiedku k cestování, objektu v˘tvarn˘ch
dûl.

17



Námûty na didaktické vyuÏití:
– Porovnej vzhled vyobrazeného kola se souãasn˘m (vlastním kolem).
– Vymysli podobn˘ text k vlastnímu reklamnímu plakátu. 
– Navrhni vlastní plakát, aby odpovídal dobovému vkusu poãátku 20. století (secese apod.) 
– Inspiruj se dal‰ími plakáty v uãebnici. 
– Vytvofi krátk˘ reklamní text do dobov˘ch novin. 
– Najdi na internetu dal‰í plakáty na dopravní prostfiedky poãátku 20. století. 
– Pokus se urãit jejich spoleãné znaky.

Roãník: 9.

Zdroj: Uãebnice: Olivová,V. Dûjiny nové doby (uãebnice dûjepisu pro 9. roã.). Praha: Scientia 1995.
Název kapitoly: Rozkvût kultury – Sport (s. 80)
Struãná anotace obsahu:
– Text upozorÀuje na rozvoj tûlov˘chovy, vyjmenovává nejdÛleÏitûj‰í sportovní organizace a jmenu-

je sporty, které se nejvíce rozvíjely: zápas, box, fotbal, cyklistika, hokej, plavání, ‰erm, tenis atd.
(20. léta 20. století, 1. ãs. republika).

– Historie jízdního kola jako dopravního a sportovního prostfiedku, prostfiedku k cestování
Námûty na didaktické vyuÏití:
– Porovnej vzhled vyobrazeného kola se souãasn˘m (vlastním kolem).

Období meziváleãné první republiky je zlat˘m obdobím spolkov˘ch aktivit. Vytvofi název a stano-
vy cyklistického spolku, navrhni jeho znak. Vymysli program ãinnosti – fiiì se pfiitom vlastní ori-
entací v cyklistice (turistické ãi sportovní zamûfiení). Vyhledej na internetu nebo v encyklopedii
o dopravû znaãky kol (v˘bavu)– které se tehdy prodávaly (porovnej s dne‰ními). Písemnû uveì dÛ-
vody proã bys chtûl ãi nechtûl b˘t cyklistou ve 20. letech 20. století (hustota dopravy, v˘bava kol,
bezpeãnostní a dopravní pfiedpisy apod.).

Z historie dopravy – doplnûní uãiva

Doprava je zpÛsob pfiemísÈování objektÛ z místa na místo. Mohou to b˘t pfiedmûty, osoby, ale tfie-
ba i informace nebo energie. Aby se pfieprava mohla uskuteãnit, potfiebujeme k tomu: 

a) dopravní prostfiedky, 
b) vhodné prostfiedí (silnice, kanály, koleje…) a
c) pfiemisÈování organizovat podle dohodnut˘ch pravidel. 

Z hlediska dopravní v˘chovy má pro nás jako aktivní úãastníky nepochybnû nejvût‰í v˘znam sil-
niãní doprava a pravidla s ní spojená. Dozvíme se také základní údaje o historii dal‰ích druhÛ dopra-
vy (Ïelezniãní, vodní i letecké).  

Historick˘ rozvoj uvádûn˘ch druhÛ dopravy souvisí zásadním zpÛsobem s prÛmyslovou revolucí.
Napfiíklad v ãesk˘ch zemích se od 30. let 19. století zrychlilo tempo pronikání strojové v˘roby do prÛ-
myslu, pfiedev‰ím do textilních odvûtví; strojová v˘roba v následujících letech (zhruba do poloviny
století) zcela ovládla textilní prÛmysl, zasáhla potravináfiství (cukrovarnictví) i strojírenství. V̆ roba
strojÛ kladla zv˘‰ené nároky na Ïelezáfiství, poãty dûlnictva, rostoucí poãty obyvatelstva a poÏadavky
na zásobení potravinami. Doprava tak byla ovlivnûna rozhodujícím zpÛsobem.
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Není sporu o tom, Ïe silniãní, Ïelezniãní, letecká i vodní doprava mûly jiÏ dfiíve, a mají zvlá‰tû
dnes, znaãn˘ vliv na Ïivotní prostfiedí, prostor, ve kterém Ïijeme. Tento stav je ov‰em v˘sledkem dlou-
hého v˘voje. Pro nûkoho pfiesto mÛÏe b˘t pfiekvapením, Ïe i na‰e ustálené dopravní chování na silni-
ci nevzniklo ze dne na den. 

Dûjiny dopravy jsou dûjinami vztahÛ mezi dopravou a v˘vojem spoleãnosti a jejího hospodáfiství,
dûjinami jejího technického zázemí, technologie i ekonomiky. 

Dûjiny jsou nerozluãnû spojeny s v˘znamn˘mi osobnostmi, které se podílely na konstrukci a stav-
bû dopravních prostfiedkÛ, na projekci a v˘stavbû dopravních staveb, na v˘voji zabezpeãovacích systé-
mÛ a dal‰ích dÛleÏit˘ch zafiízení nezbytn˘ch pro dopravní provoz. Napfiíklad s mûstem Brnem se ne-
dílnû pojí jméno bratfií KleinÛ, v˘znamn˘ch tvÛrcÛ vodní, silniãní a Ïelezniãní sítû v 19. století u nás.
S Pardubicemi jsou spojeny jiné dvû v˘znamné osobnosti: 

Jan Ka‰par – ãesk˘ inÏen˘r a první ãesk˘ pilot a
Jan Perner – Ïelezniãní inÏen˘r, budovatel rusk˘ch a ãesk˘ch Ïeleznic apod.

Historie cest a komunikací ve svûtû a u nás

První silnice stavûly uÏ starovûké civilizace a témûfi k dokonalosti je pfiivedli sami stafií ¤ímané.
Jejich kvalitnû dláÏdûné vozovky o délce 90 000 km protkaly a propojily celé fiímské impérium.
Nejznámûj‰í z nich a také jedna z nejstar‰ích je Via Appia. AÏ do rozvoje prÛmyslové revoluce v 18.
a 19. století pak platilo, Ïe ãím je silnice hor‰í, tím více zbrzdí protivníka pfii pfiípadném vpádu do ze-
mû. V 19. století se stavûly silnice ‰tûrkové, podloÏené nûkolika druhy hrubého ‰tûrku; s rozvojem au-
tomobilové dopravy ve 30. aÏ 60. letech 20. století se stavûly dláÏdûné silnice. V té dobû se zaãínají
objevovat i první dálnice, postavené nejprve v Nûmecku ve 30. letech z betonu, a v 50. letech
Mezistátní dálniãní systém v USA. Název vznikl ve tfiicát˘ch letech, kdy se dlouho hledalo jednotné
oznaãení pro rychlostní typ komunikace. âasem byly beton i dlaÏba nahrazeny asfaltem, ze kterého se
staví povrch silnic dodnes. Klíãov˘m úkolem ve stavbû dne‰ních silnic je dostavût celoevropskou dál-
niãní síÈ, to se t˘ká hlavnû nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU a ãásteãnû i jejich kandidátsk˘ch zemí.

Poãátky vzniku silniãní sítû na na‰em území spadají do roku 1725, kdy byla za vlády císafie Karla
VI. ustavena silniãní reparaãní komise pro fiízení silniãních prací. Stát pfievzal péãi o odbornou v˘-
stavbu a údrÏbu silnic a dal základ k její fiádné organizaci. Tehdej‰í silnice mûly kamennou konstruk-
ci s povrchovou vrstvou ‰tûrku a písku. ·ífika silnice byla nûco pfies 7 m a vedle ní vedla nezpevnûná
letní cesta, která pfiebírala provoz za pfiíznivého poãasí a tím ‰etfiila hlavní silnici. V polovinû devate-
náctého století bylo jiÏ na na‰em dne‰ním území dobudováno 3 835 km státních silnic.

Po vzniku samostatného âeskoslovenska bylo pfiistoupeno k modernizaci silniãní sítû. Koncem
dvacát˘ch let minulého století zaãíná silnû vzrÛstat silniãní doprava. Proto byly od roku  1927 na v˘-
stavbu silnic soustfiedûny státní peníze a do roku 1938 postaãily na vybavení 16 % celkové délky hlav-
ních silnic nepra‰n˘mi vozovkami, vhodn˘mi pro automobilovou dopravu. V tomto období jsme do-
sáhli v hustotû silniãní sítû v˘znamné ãtvrté místo v Evropû (za Velkou Británií, Francií a Itálií).

Na‰e dálnice mají v rodném listu uveden  rok 1938. Pfiesnûji 4. listopad, kdy byla odsouhlasena
stavba dálnice z Prahy na Podkarpatskou Rus (pozdûji oznaãená jako D1). Koncem téhoÏ roku v‰ak
Nûmci zahajují stavbu tzv. sudetské autostrády (tehdy na území Nûmecké fií‰e) z Bavorska pfies za-
bran˘ Cheb – Karlovy Vary – Lovosice – âeskou Lípu – Liberec – do Saska.
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V dubnu 1939 zaãala v˘stavba nûmecké dálnice na Moravû, která mûla spojovat VídeÀ a Vroclaw.
Tato fií‰ská dálnice nebyla nikdy zrealizována. Stavba D1 zaãala 2. kvûtna 1939 a byla aÏ druhou za-
poãatou dálnicí na na‰em území: mûla vést z Prahy pfies Brno na hranice se Slovenskem. Av‰ak v ro-
ce 1942 byla pfieru‰ena váleãn˘mi událostmi. I kdyÏ v˘stavbu po válce úfiady v omezeném rozsahu ob-
novily, do‰lo v roce 1950 k jejímu definitivnímu zastavení. 

Koncem padesát˘ch let, po pfiekonání pováleãné krize, kdy nebyla stavba dálnic samozfiejmû prio-
ritou, zaãala narÛstat intenzita silniãního provozu vãetnû rÛstu individuálního motorismu a brzy tak by-
la úroveÀ z doby tûsnû pfied válkou pfiekonána. Toto byl impuls pro modernizaci silniãní sítû, kter˘
zpÛsobil, Ïe se v fiadû úsekÛ silnic provoz blíÏil k naplnûní jejich dopravních moÏností.

V roce 1963 ãeskoslovenská vláda vydala první dálniãní rozhodnutí, které se od té doby vydává
pravidelnû. Rozhodnutí poprvé vymezilo vybranou silniãní síÈ urãenou k pfiednostní modernizaci a zá-
roveÀ byl stanoven tvar a rozsah dálniãní sítû. K Ïádné vût‰í zmûnû od té doby  nedo‰lo a v‰echny dál-
nice, které jsou nyní v provozu, z ní vycházejí. AlespoÀ na papífie existovaly dálnice jako D1, D3, D5,
D8, D11 a dal‰í. Navíc tu byly je‰tû dálnice, které byly pozdûji zcela zavrÏeny nebo byly pfiepracová-
ny do podoby R (rychlostní komunikace). Byly to napfiíklad D38 (Jihlava – Znojmo – Rakousko) ne-
bo D43 (nyní známá jako R43).

S témûfi tfiicetilet˘m zpoÏdûním byla koneãnû v roce 1967 zahájena v˘stavba první ãeskoslovenské
dálnice. JelikoÏ mûla v˘stavba sítû D1 a D2 mezi Prahou, Brnem a Bratislavou pfiednost, musely ostat-
ní dálnice ãekat. První ãást v délce 21 km byla uvedena do provozu v roce 1971, jednalo se o úsek
Praha–Miro‰ovice. K propojení Prahy a Bratislavy do‰lo nakonec v roce 1980, tedy o 40 let pozdûji
neÏ bylo pÛvodnû plánováno.

Mezi lety 1980–1989 se sice zaãalo s celou fiadou projektÛ (vût‰inou s dálnicemi z Prahy), ale
vzhledem k neschopnosti vedení zemû byly tyto dálnice jen velmi krátké a jejich v˘stavba trvala neu-
vûfiitelnû dlouho.

Zmûna pfii‰la v roce 1989. V̆ stavba nov˘ch kilometrÛ dálnic se stala je‰tû potfiebnûj‰í. Nej-
dÛleÏitûj‰ím se ukázal smûr západní. To ovlivnilo v˘stavbu dálnic D5 a D8.

Vznik a v˘voj dopravních pravidel a znaãek

Funkci smûrového dopravního znaãení v dávn˘ch dobách plnily jen stopy a vy‰lapané pû‰iny
a stezky. JiÏ v antick˘ch Pompejích byly nalezeny patníky oddûlující prostor námûstí od pásu pro jíz-
du, zv˘‰ené chodníky a zv˘‰en˘ pfiechod pfies jízdní pás pfiipomínající nejmodernûj‰í provedení „zeb-
ry“.(!) ¤ímané kolem roku 120 pfi. n. l. zaãali kolem cest osazovat milníky se vzdáleností od ¤íma (od-
tud pochází úsloví „V‰echny cesty vedou do ¤íma“). Kolem roku 1700 zavádûl verstníky (versta =
jednotka délky) car Petr Velik˘ v Rusku a dávno po zániku ¤ímské fií‰e osazoval milníky na pfielomu
17. a 18. století  sask˘ a polsk˘ panovník August Siln˘. Kolem roku 1750 se v Nûmecku na kfiiÏovat-
kách zaãaly objevovat dfievûné  znaãky, aby je od roku 1789 nové nafiízení zaãalo nahrazovat „hodi-
nov˘mi kameny“ (vzdálenost se na nich udávala v hodinách).

Nejvût‰í zku‰enosti se zavádûním pravidel silniãního provozu mají zfiejmû v Anglii. Nejen kvÛli
nejranûj‰ímu rozvoji prÛmyslu a automobilismu, ale i pro kurióznost tzv. praporkového zákona jsou
jako jedny z nejstar‰ích dopravních pfiedpisÛ obvykle jmenovány anglické. Silniãní zákony zde byly
vydávány jiÏ nejménû od roku 1555, av‰ak t˘kaly se zejména povinností ve v˘stavbû, údrÏbû a finan-
cování cest. Jako pfiíklad úpravy pravidel provozu v dne‰ním smyslu by mohl poslouÏit aÏ zákon z ro-
ku 1773.
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V první polovinû 19. století byla zru‰ena povinná robota na obecních silnicích  a údrÏbu zaãaly pla-
tit radnice. 

Z roku 1861 pochází první zákon, kter˘ se vztahoval  na vozidla pohánûná parou nebo jakoukoliv
jinou silou neÏ zvífiecí. Stanovil nejvy‰‰í povolenou rychlost motorov˘ch vozidel v obci na 8 km 
(5 mil) za hodinu, mimo obec asi 24 km za hodinu. Roku 1865 pak vznikl povûstn˘ druh˘ Zákon 
o samohybech, naz˘van˘ téÏ Praporkov˘. Patfií k nejkurióznûj‰ím, neboÈ obsluhu vozidla museli tvo-
fiit tfii lidé, z nichÏ jeden musel jít pfied vozidlem ve vzdálenosti do cca 55 metrÛ (60 yardÛ) a nést ãer-
ven˘ praporek. Rychlost byla omezena na 6,4 km (4 míle) za hodinu, v obcích 3,2 km (2 míle) za ho-
dinu. 

Zmûna z roku 1878 zru‰ila povinnost ãerveného praporku, av‰ak zÛstala povinnost, aby pfied vo-
zidlem bûÏel ãlovûk. Teprve tûsnû pfied koncem století byla zru‰ena povinnost pû‰ího prÛvodce vozid-
la. Rychlostní limit byl zv˘‰en na 14 mil za hodinu, jenÏe místní správa jej mohla sníÏit na 12 mil za 
hodinu. 

Samozfiejmû Ïe i u nás se s patfiiãn˘m zpoÏdûním (od roku 1875) zaãaly objevovat podobné pfied-
pisy. Jen formulace obsahovaly  jiná slova. Napfiíklad nafiízení z roku 1900 hovofiila o rychlosti jízdy
v obci, jeÏ nesmí b˘t vût‰í neÏ rychlost konû v ãerstvém klusu.

Signály pro fiízení Ïelezniãní a silniãní dopravy v moderní dobû byly inspirovány námofiními sig-
nály. Z roku 1868 je doloÏeno pouÏití primitivního mechanického semaforu na jedné z lond˘nsk˘ch
kfiiÏovatek - semafor mûl tvar kfiíÏe napodobujícího lidskou postavu s rozpaÏen˘ma rukama („stÛj“)
s moÏností svûsit obû paÏe („volno“).

V roce 1903 zavedl automobilov˘ zákon poprvé na svûtû v Anglii dopravní znaãky ve tvaru kruhÛ
a trojúhelníkÛ podobné dne‰ním. Ostrovní fií‰i pak v prvním desetiletí 20. století následovaly národní
automobilové kluby v Itálii a Nûmecku. V roce 1920 se konal silniãní kongres v Holandsku, na nûmÏ
se místní turistická organizace pochlubila, Ïe jiÏ umístila 400 v˘straÏn˘ch znaãek odpovídajících me-
zinárodnû pfiijat˘m tvarÛm a barvám. Tuto situaci bychom snad mohli pfiirovnat k dne‰nímu znaãení
turistick˘ch cest a cyklotras  u nás. âeské zemû osadily prvních pût druhÛ v˘straÏn˘ch znaãek v roce
1935 a o tfii roky pozdûji jiÏ celou ‰kálu znaãek pro rÛzné úãely.  ProtoÏe reflexní fólie tehdy je‰tû ne-
byly, pfiipevÀovaly se na nûkteré znaãky malé kulaté odrazky - podobné znaãky  mÛÏeme mimocho-
dem je‰tû dodnes najít na ãesk˘ch Ïeleznicích.

Jednotn˘ pfiístup v této záleÏitosti byl velmi dÛleÏit˘. Proto od prvního nafiízení v Anglii v roce 
1903 probûhla v uplynulém století celá fiada mezinárodních shromáÏdûní. Cílem se staly mezinárodní
dohody a návrhy ke sjednocení dopravního znaãení. V USA se systém znaãení vyvíjel odli‰nû. Nûkteré
znaãky se podobají evropsk˘m, ale napfiíklad v˘straÏné znaãky mají tvar Ïlutého ãtverce postaveného
na vrchol.

Nejnovûj‰í v˘voj znamená vstup promûnn˘ch a elektronick˘ch dopravních znaãek, osvûtlení zna-
ãek s ãasov˘m ovládáním (napfiíklad u ‰kol), zv˘razÀující reflexní Ïlutozelené orámování atd.

Zfiejmû to byla PafiíÏská úmluva o jízdû motorov˘mi vozidly z roku 1909 a roku 1926, které nako-
nec pfiimûly âeskoslovensko k zavedení dopravních znaãek. Nûkteré závazky z tûchto úmluv, napfií-
klad pravidlo jízdy vpravo, v‰ak tehdej‰í âeskoslovensko splnilo aÏ v letech 1938–1939. Obsazení re-
publiky dne 15. 3. 1939 Nûmeckem vedlo k uspí‰ení úãinnosti – mimo Prahu bylo zavedeno ihned,
v Praze byla úãinnost asi o 10 dní odloÏena.

Na území âeskoslovenska se tedy pouÏívalo prvních ‰est v˘straÏn˘ch znaãek (1. StruÏka,
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2. Zatáãka, 3. KfiiÏovatka, 4. Chránûn˘ pfiejezd dráhy, 5. Nechránûn˘ pfiejezd dráhy a 6. Nebezpeãí ji-
ná neÏ 1–5. Uvedené znaãky byly ustanoveny vládním nafiízením z roku 1935. Mûly jiÏ tvar rovno-
stranného trojúhelníku, av‰ak symboly podobné dne‰ním byly provedeny bíle na modrém podkladû.
O tfii roky pozdûji (1938) byly zavedeny dal‰í druhy dopravních znaãek:

1. v˘straÏné znaãky (11 znaãek) 
2. znaãky vyjadfiující dopravní zákazy a pfiíkazy (19 znaãek) 
3. znaãky vyjadfiující dopravní pokyny a v‰eobecné informaãní údaje 
4. svûtelné znaãky pro fiízení dopravy, dnes naz˘vané svûteln˘mi signály (zavedena jednobarevná, 

dvoubarevná a tfiíbarevná svûtelná soustava) 
5. znaãkování silnic dopravnû v˘znamn˘ch barvou, ãísly nebo písmeny 
6. zafiízení pfii uzavírkách silnic a cest 
U vût‰iny znaãek byly pfiipu‰tûny dvû varianty velikosti.
Poprvé se objevily znaãky upravující pfiednost v jízdû - tvarovû podobné dne‰ním, ale v jiném ba-

revném provedení.  Nûkteré zákazové znaãky se jiÏ podobaly dne‰ním (bíl˘ kruh s ãerven˘m okra-
jem), jen symboly uvnitfi znaãky byly tmavomodré a ãerven˘ lem ‰ir‰í.  O rok pozdûj‰í vládní nafiíze-
ní barevné a tvarové provedení v˘straÏn˘ch a zákazov˘ch znaãek je‰tû více pfiiblíÏilo dne‰ní podobû.
„Silnice pro hlavní dopravu“ má sice dne‰ní tvar, ale stále je plocha bílá s ãerven˘m orámováním. Jen
pro zajímavost, poslední zmûnu jsme mohli zaznamenat v roce 2001.

Vznik a v˘voj trolejbusové dopravy ve svûtû a u nás

Trolejbusy vznikly na zaãátku minulého století jako autobusy s elektrick˘m pohonem, kdyÏ  se ná-
vrháfii snaÏili vymyslet nûco mezi autobusem a tramvají. Pro nûkterá mûsta byl jeho v˘voj dÛleÏit˘,
neboÈ v‰ude se tramvajová doprava nehodila. První z nich, která trolejbusovou dopravu v 1. desetiletí
20. století v âesku zavedla, byly âeské Velenice a âeské Budûjovice (‰lo hlavnû o místa, kde by ne‰-
lo provozovat klasickou tramvajovou traÈ). K masovému rozvoji trolejbusÛ do‰lo jak v âeskoslo-
vensku, tak i v Evropû v polovinû minulého století. Poté rozvoj autobusové dopravy málem odkázal
trolejbusy do muzeí; strach z nedostatku ropy v sedmdesát˘ch létech v‰ak situaci zmûnil. O desetiletí
pozdûji se zaãala trolejbusová doprava opût roz‰ifiovat, dal‰ím jejím dÛvodem se ve stále více zneãi‰-
Èûn˘ch mûstech stala ochrana Ïivotního prostfiedí. 

Vznik a v˘voj tramvajové dopravy ve svûtû a u nás

První linka koÀské tramvaje byla zfiízena v roce 1832 v New Yorku. Poãínaje rokem 1845 se zaãa-
ly budovat tramvajové linky také v Evropû. Nejprve na nich jezdily tramvaje na koÀsk˘ pohon, po-
zdûji se objevily parní tramvaje. První elektrická tramvajová linka byla postavena v Budape‰ti v roce
1887. Zlatá éra tramvají byla ve 20. aÏ 30. letech 20. století, kdyÏ autobusy byly teprve experimentál-
ní formou dopravy a tramvaje tak nemûly Ïádnou konkurenci, navíc mûsta rychle rostla.

Po druhé svûtové válce byly tramvajové linky v fiadû mûst Evropy i USA ru‰eny a vnímány jako
nemoderní zpÛsob dopravy, mj. kvÛli rychlému rozvoji autobusÛ, zpÛsobenému zdokonalením tech-
nologie spalovacího motoru. Ve Spojen˘ch státech dokonce firma General Motors zaloÏila spoleãnost
„National City Lines“, která skupovala provozovatele tramvajové dopravy v jednotliv˘ch mûstech
a tramvaje nahrazovala autobusy.
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Po válce nakonec zaznamenala úpadek tramvajová doprava i u nás. Ropná krize v roce 1973 v‰ak
zahájila éru renesance tramvají, která v Evropû trvá dodnes a proniká i do Ameriky (San Diego, Los
Angeles, Portland). V nûkter˘ch americk˘ch mûstech jsou budovány systémy tzv. lehké Ïeleznice, kte-
ré by Evropané ãi Australané zfiejmû oznaãili za tramvajové linky. Mnoho mûst tímto druhem dopra-
vy reagovalo na pfiesycení komunikací individuální automobilovou dopravou.

První linka koÀské tramvaje byla v ãesk˘ch zemích zfiízena 17. srpna 1869 v Brnû. Belgick˘ pod-
nikatel Edouard Otlet 23. záfií 1875 zprovoznil první linku koÀské tramvaje v Praze. ·lo o traÈ
z Karlína na Národní tfiídu.

V provozu parní tramvaje opût získalo prvenství Brno. Parní tramvaje zde zavedl vídeÀsk˘ podni-
katel Lindeheim na pfiestavûné lince koÀské Ïeleznice Pisárky–Královo Pole v roce 1884. Dal‰ím mûs-
tem s parní tramvají byla Ostrava, kde byla 18. srpna 1894 zprovoznûna linka Pfiívoz–Moravská
Ostrava–Vítkovice.

První pokusná elektrická tramvajová linka v Praze byla postavena roku 1891 u pfiíleÏitosti Jubilejní
v˘stavy zásluhou Franti‰ka KfiiÏíka. Ten také financoval stavbu trati z Karlína do Vysoãan, která po
svém dokonãení v roce 1896 odstartovala budování rozsáhlé celomûstské sítû.

V souãasnosti jsou tramvajové linky v âR v provozu v Brnû, Liberci dokonce s mezimûstskou lin-
kou do Jablonce, Mostû a Litvínovû také propojen˘mi, Olomouci, Ostravû, Plzni a Praze.

Vznik a v˘voj metra

Název Metro je zkrácenina názvu Metropolitan Railway, tedy metropolitní Ïeleznice. První metro
bylo postaveno v Lond˘nû, a to v roce 1863 jako podzemní spojnice dvou nádraÏí, mezi kter˘mi jez-
dil parní vlak. První podzemní dráha na evropském kontinentu byla vybudována v Budape‰ti roku
1896.

Ke konci 19. století se uÏ stavûly tratû elektrické s boãním pfiívodem proudu, jak je známe dnes,
v 70. letech se zaãaly objevovat experimenty s metrem na pneumatikách (ve francouzském Marseille).
Ke konci století se zase zaãínají zavádût i automatizované vozy, s jejich nasazením se uvaÏuje i v Praze
po roce 2013.

Vznik a v˘voj autobusové dopravy ve svûtû a u nás

První autobus se spalovacím motorem pfiedstavila spoleãnost Mercedes-Benz na konci 19. století,
av‰ak tehdy byl velmi nespolehliv˘m vozidlem, navíc pro velmi omezen˘ poãet cestujících (okolo
10–20 osob). Za dvacet let se v‰ak technologie zdokonalila natolik, Ïe bylo moÏno pouÏívat autobusy
v moderním slova smyslu. Okolo roku 1930 jiÏ uvezly aÏ 50 lidí a byly pohánûné rÛznû – svítiplynem,
naftou, dfievoplynem atp. Hlavní rozvoj autobusové dopravy v‰ak nastal aÏ krátce po 2. svûtové válce,
kdyÏ byla roz‰ífiena infrastruktura pro automobilovou dopravu (zlevnil benzin, bylo více silnic apod.)
V posledních padesáti letech autobusy pfievládly v MHD a doplnily tak tramvaje na linkách nevyÏa-
dujících vysoké pfiepravní kapacity. Na rozdíl od nich jsou totiÏ manévrovatelnûj‰í, levnûj‰í, jedno-
du‰‰í a náklady na jejich zavádûní jsou velmi nízké, takÏe si vefiejnou dopravu autobusy mohou do-
volit i nûkterá men‰í mûsta.
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Vznik a v˘voj automobilové dopravy ve svûtû a u nás

Na poãátku automobilu stojí parní stroj. První pokusy s dopravním prostfiedkem pohánûn˘m párou
provádûli Skot James Watt a nebo Francouz Nicolas Joseph Cugnot. Jeho parní stroj uvezl v roce 1769
ãtyfii pasaÏéry a dokázal vyvinout rychlost aÏ 9 km za hodinu. V dal‰ím roce postavil vynálezce vy-
lep‰en˘ typ, s nímÏ v roce 1771 narazil do cihlové zdi, coÏ je první známá automobilová nehoda. Stroj
z roku 1770 je dodnes zachován v pafiíÏském Conservatoire des Arts et Metiers.

Dal‰í pokusy provádûl v Praze Josef BoÏek v letech 1815–1817. Jeho parovÛz byl sice úspû‰nû
pfiedveden, ale po ukradení pokladny s penûzi z pfiedvádûcí akce, vybran˘mi jako dary na dal‰í v˘voj,
jej vynálezce rozbil a pokusy ukonãil.

RÛzné typy parních automobilÛ byly vyrábûny aÏ do tfiicát˘ch let 20. století, ale byly to spí‰e ná-
kladní vozy. Prosadily se pfiedev‰ím v Anglii, ale i u nás mÛÏeme jmenovat parní nákladní automobil
·koda-Sentinel.

Dnes jsou parní automobily spí‰e jen kuriozitou. Pokusy s osobním automobilem pohánûn˘m pá-
rou provádûla v 60. letech firma Saab, ale v˘voj skonãil u prototypu. Úspû‰n˘ byl naopak prodej brit-
ského vozu Stanley Steamer.

Poãátek 19. století byl doménou parních strojÛ, které se postupnû zlep‰ovaly a zrychlovaly. Nic to
ov‰em nemûnilo na jejich provozní nároãnosti a tûÏkopádnosti. Zvrat nastal ve druhé polovinû 19. sto-
letí, kdy se konstruktérÛm podafiilo zprovoznit první spalovací motory. V letech 1862 aÏ 1866 vyvinul
Nikolaus August Otto první ãtyfidob˘ spalovací motor.

Vlastní v˘voj dne‰ních automobilÛ zaãal v roce 1885 v nûmeckém Mannheimu u Karla Benze, kte-
r˘ si nechal patentovat svoji motorovou tfiíkolku. První dálkovou jízdu s automobilem podnikla Bertha
Benzová 5. srpna 1888, a to cestu z Mannheimu do Pforzheimu.

V roce 1887 zcela nezávisle na Karlu Benzovi zaãal automobily stavût také Gottlieb Daimler, kte-
r˘ pfii v˘robû motorÛ spolupracoval s Wilhelmem Maybachem. V roce 1897 pak Raku‰an Rudolf
Diesel sestrojil první provozuschopn˘ vznûtov˘ motor. AlespoÀ jednou vûtou se v tomto místû musí-
me zmínit o motocyklu. Jeho historicky prvního zástupce, pohánûného petrolejem, vyrobili a poslali
na silnice Gottlieb Daimler a Wilhelm Maybach v roce 1885.

Koncem 19. století se rovnûÏ objevily první elektromobily. SoutûÏ mezi automobily s parním, elek-
trick˘m a spalovacím motorem trvala témûfi aÏ do konce prvního desetiletí 20. století. Poté zaãaly do-
minovat automobily se spalovacím motorem, i kdyÏ z hlediska efektivity pfienosu energie je i po sto-
letí v˘voje dvakrát v˘hodnûj‰í elektromobil.

Ve dvacátém století se benzínem ãi naftou pohánûné automobily staly nejv˘znamnûj‰ím dopravním
prostfiedkem. Revoluci ve v˘robû a masové roz‰ífiení automobilÛ odstartoval v USA Henry Ford tím,
Ïe vymyslel a vyrobil lidovû dostupn˘ automobil. Byl také  jedním z prvních, ktefií vyrábûli auta na
montáÏní lince, coÏ umoÏÀovalo masovou produkci cenovû v˘hodn˘ch automobilÛ. Tento úspûch zna-
menal nejen revoluci v prÛmyslu, ale také velk˘ vliv na moderní kulturu. Bûhem velmi krátké doby si
dokázal naklonit trh s automobily na svou stranu a vydûlat nûkolik miliónÛ dolarÛ. Uvûdomoval si i sí-
lu reklamy a propagace, kter˘mi lidi motivoval. DÛleÏité bylo i to, Ïe pro svoji my‰lenku dokázal na-
dchnout v‰echny své  zamûstnance. Slavn˘ Ford model T byl uveden na trh v roce 1908 a byl vyrábûn
aÏ do roku 1927.

Na ãeském území byl vyroben první automobil v Kopfiivnici na Moravû, v nynûj‰í továrnû Tatra,
jiÏ v roce 1897. Na poãest prezidenta rakouského autoklubu obdrÏel pojmenování Präsident. V roce
1898 tamtéÏ následoval první nákladní automobil.
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O dva roky pozdûji zapoãal Václav Klement se sv˘m spoleãníkem Václavem Laurinem v Mladé
Boleslavi, v dílnû, v níÏ se do té doby vyrábûly bicykly, v˘robu motocyklÛ. Po vítûzství v závodû
Coupe Internationale v r. 1905, v nûmÏ získala firma s motocyklem své v˘roby nejvy‰‰í ceny, byla to-
várna Laurin a Klement podstatnû roz‰ífiena. Tak vznikl ãeskoslovensk˘ automobilov˘ prÛmysl. Cesta
k dne‰nímu stavu byla velmi obtíÏná pro v‰eobecné ‰patné hospodáfiské pomûry a z toho vypl˘vající
pomûrnû malou koupûschopnost obyvatelstva a v neposlední mífie i pro nepfiízeÀ rakousk˘ch úfiadÛ.
Nejvût‰ího rozvoje dosáhly na‰e automobilky po 1. svûtové válce, hlavnû od r. 1922. Siln˘ tlak vyvo-
zovan˘ na trhu automobilÛ cizí konkurencí a zejména americká konkurence nutila na‰e závody k ne-
ustál˘m investicím, modernizaci v˘roby a horeãnatému konstruování nov˘ch modelÛ. V té dobû exi-
stovalo na území âSR osm pomûrnû velk˘ch automobilov˘ch v˘robcÛ (·koda, Tatra, Praga, Walter,
Wikov, Aero, Zetka, Jawa).

Vznik a v˘voj jízdního kola

Jízdní kolo, nûkdy zastarale naz˘vané bicykl, bylo vynalezeno Karlem Draisem v roce 1817
v Karlsruhe v dne‰ním Nûmecku. PÛvodní DraisÛv vynález nemûl je‰tû pedály a byl pohánûn odráÏe-
ním nohama od zemû. K vybavení kola pedály do‰lo aÏ okolo roku 1861, kdyÏ bratfii Michauxovi
v PafiíÏi zaãali s velk˘m úspûchem sériové vyrábût bicykly s pedály pevnû spojen˘mi s osou pfiedního
kola. Na konci 19. století se roz‰ífiila takzvaná vysoká kola, která vyuÏívala jako pfievod na vy‰‰í rych-
lost obrovské pfiední kolo. Zaãátkem 20. století byla tato kola vytlaãena víceménû souãasn˘m typem
kol s fietûzov˘m pfievodem a volnobûÏkou.

Cykloturistika je odnoÏ turistiky provozovaná na kole. Zaãátky cykloturistiky sahají na ãeském
území aÏ na konec 19. století. Nejvût‰í rozmach cykloturistika zaznamenala po roz‰ífiení horsk˘ch
a trekov˘ch kol. Vzniklo mnoho cykloturistick˘ch oddílÛ a sdruÏení. Jejímu rozvoji napomáhá stále
vût‰í poãet cyklotras a cyklostezek, které poslední léta vznikají kolem mûst a obcí. Tento rozmach ale
pfiinesl jedno negativum, a to pfietlak cyklistÛ na znaãen˘ch turistick˘ch trasách, coÏ obãas vyvolává
konflikty mezi turisty.

Vznik a poãátky Ïelezniãní dopravy 

První vynález v Ïelezniãní dopravû je spojen s Angliãanem Georgem Stephensonem a jeho loko-
motivou r. 1819. O deset let pozdûji byl pfiedstaven nov˘ typ Raketa dosahující rychlosti 50 km/h. Ve
40. letech 19. století dochází k prudkému rozvoji stavby Ïeleznic, které se staly dÛleÏit˘m druhem pod-
nikání.

O nûco dfiíve byla (roku 1827) na jihu âech postavena první Ïeleznice v Evropû. Jmenovala se ko-
nûspfieÏní a vedla z âesk˘ch Budûjovic do Mauthausenu. Doprava zboÏí, hlavnû soli, byla zahájena 
ihned. Obyvatelstvo bylo proti dráze silnû zaujato a snaÏilo se mafiit její v˘stavbu, ale hned první rok
provozu rozhodl o jejím úspûchu. Pfiepraveno bylo totiÏ  9500 tun zboÏí a osobní doprava také rychle
rostla. V roce 1860 pouÏilo dráhy jiÏ 27 000 osob. Mezitím v‰ak pfievládla na Ïeleznicích jako pohon
parní lokomotiva. Proto byla roku 1870 doprava zastavena a dráha bûhem dvou let pfiestavûna na drá-
hu parní. Na Moravû byla postavena první parní Ïeleznice v ãesk˘ch zemích. Byly to úseky známé
Severní dráhy od Bfieclavi do Brna a do Bohumína, stavûné pro dopravu uhlí a Ïeleza z prÛmyslové
oblasti ostravské a slezské, obilí z Hané, dobytka a soli z Haliãe. Budování tratû zapoãalo v roce 1836.
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O nûco  pozdûji vznikla odboãka do Brna a Olomouce. V roce 1845 byla linka protaÏena z Olomouce
do Prahy (Jan Perner).

Dal‰í v˘voj Ïelezniãní sítû: První Ïeleznice na na‰em území byly vesmûs dílem soukromého pod-
nikání. V‰echny stavby zápasily s nedostatkem kapitálu, neboÈ stavební rozpoãet byl vesmûs pfiekra-
ãován. Dfiíve neÏ se jednotlivé tratû mohly spojit v úãeln˘ celek, pominula prvotní horeãka stavby no-
v˘ch drah. K systematické v˘stavbû organické sítû Ïeleznic pfiikroãil pak stát, kter˘ v‰ak brzy prodal
(r. 1854–1858) své dráhy francouzské spoleãnosti. DÛvodem byla také finanãní tíseÀ. Nato následo-
vala opût perioda soukromého podnikání ve stavbû drah. 

Velké soukromé Ïeleznice byly postátnûny nebo koupeny (ko‰icko-bohumínská) v letech
1920–1925 a tento stav pfietrval aÏ dodnes.

Vznik a v˘voj letecké dopravy

Samostatn˘ a v˘znamn˘ druh  pfiepravy pfiedstavuje i letecká doprava. V̆ voj dopravního letec-
tví narazil zpoãátku na pomûry znaãnû tûÏ‰í neÏ vojenské letectví, protoÏe po 1. sv. válce vzory pro ci-
vilní leteckou dopravu chybûly. Dal‰í pfiekáÏku pfiedstavovaly mezinárodnûpolitické pomûry.
Napfiíklad  âeskoslovensko, které pfiistoupilo k mezinárodní úmluvû o letectví ze dne 13. fiíjna 1919,
bylo obklopeno státy, jeÏ úmluvu nepodepisovaly, a bránily zfiizování leteck˘ch linek nad sv˘m úze-
mím. V prv˘ch letech po válce provozovala proto u nás leteckou dopravu pouze jedna francouzská
spoleãnost.  Z domácích dopravních leteck˘ch podnikÛ jsou nejstar‰í âs. státní aerolinie, které vznik-
ly v r. 1924 z vojenského dopravního oddílu. Pfies mnoho historick˘ch promûn mÛÏeme s potomkem
této spoleãnosti cestovat dodnes.

Vznik a v˘voj vodní dopravy

Jakmile bylo moÏné vyuÏít parního stroje, zaãala se v 19. století pfiekotnû rozvíjet i fiíãní a námofi-
ní doprava. Ameriãan Robert Fulton sestrojil první parník. Roku 1818 první americk˘ parník Savannah
pfieplul Atlantik z USA aÏ do Evropy. Pravidelná námofiní doprava v‰ak následovala aÏ v 60. letech 19.
století.
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6 Vybrané uãivo fyziky na 2. stupní Z· se vztahem 
k dopravní v˘chovû a jeho aplikace

Dopravní tématiku související s fyzikou lze realizovat na 2. stupni Z· napfiíklad velmi aktivizující
formou projektovou. Modelov˘ ‰kolní projekt „Jízdní kolo“ (JK) mÛÏe b˘t dlouhodobûj‰í, krátkodo-
bûj‰í, nebo rozãlenûn na dílãí ãásti. Byl by to projekt mezipfiedmûtov˘ a pfii jeho fie‰ení by Ïáci (sku-
pinky ÏákÛ) vyuÏili poznatky nejen z fyziky, ale i spolu souvisejících pfiedmûtÛ Bi, Ch, M, Z, ale i z D,
Tv aj. Na fie‰ení dostanou Ïáci jen obecnou instrukci a poté si sami organizují práci tak, aby úkol spl-
nili. Vycházejí z v˘sledkÛ v˘uky, doplnûné o samostatnou práci s literaturou, internetem a vlastními
úvahami. V̆ sledky projektu prezentují ve tfiídû, nebo na nástûnce. 

Projekt JK mÛÏeme rozãlenit na nûkolik ãástí pro rÛzné skupiny ÏákÛ, které potom cel˘ projekt pre-
zentují ve tfiídû, popfi. jako projekt celo‰kolní: 
1. V̆ znam JK
2. Historie JK
3. JK z hlediska fyziky
4. JK v souãasn˘ch uãebnicích fyziky pro Z·
5. Pokusy s JK a fie‰ení úloh s vyuÏitím získan˘ch údajÛ
6. Pasivní a aktivní bezpeãnost jízdy na JK 
7. JK, Fyzikální olympiáda, internet

6.1 V˘znam JK 
– jeden z nejlep‰ích vynálezÛ, v souãasnosti velmi roz‰ífien˘
– vynález JK urychlil nejen dopravu, ale i kulturní v˘voj lidstva
– rozumût JK zn. pochopit fiadu dal‰ích dopravních prostfiedkÛ
– ekonomicky a ekologicky v˘hodn˘ dopravní prostfiedek
– univerzální prostfiedek na udrÏení zdraví, fyzické i psychické kondice atd.
– pro uãitele fyziky v˘born˘ objekt pro ilustraci uplatnûní fyzikálních poznatkÛ (konstrukce,

technika jízdy aj.),  prostfiedek k objasnûní dÛleÏit˘ch fyzikálních pojmÛ (trajektorie, dráha,
rychlost, tûÏi‰tû, tfiecí síla, moment síly, práce, v˘kon, energie aj), zdrojem získávání ãíseln˘ch
hodnot veliãin pro fie‰ení úloh.

6.2 Historie JK

Toto téma je vhodné téÏ pro samostatné referáty ÏákÛ. Inspiraci mÛÏeme najít i v uãebnici fyziky pro
mû‰Èanské ‰koly  z r. 1937. Je z ní zfiejmé, Ïe uÏ pfied 70 lety bylo jízdní kolo v˘znamn˘m prvkem ve
v˘uce [1].
● První dvoukolové vozidlo byla dfievûná kolobûÏka, kterou sestrojil v r. 1817 bádensk˘ lesník Karl

Ludwig Christian von Drais (po nûm nazvaná „drezina“) – obr. 1 a 2. Na obr. 2 je sám von Dreis.
Pfiední kolo bylo moÏno natáãet ve smûru jízdy a jezdec se odráÏel od zemû nohama.

● Sériovou v˘robu JK s klikami a pedály na pfiedním kole, je‰tû s dfievûn˘m rámem, zahájil v r. 1861
francouz Michaux. Kolo nazval velocipéd a úspû‰nû je pfiedvedl na svûtové v˘stavû v Pafiífii v r.
1867. Od r. 1869 se vyrábûly v PafiíÏi velocipédy uÏ s kovovou konstrukcí (Mayer).
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● Zvût‰ováním pfiedního kola (aÏ na 2 m) se rychlost velocipédu stále zvy‰ovala, zadní kolo bylo ma-
lé. Takové kolo bylo ‰patnû ovladatelné a málo bezpeãné, proto na ‰patn˘ch cestách docházelo ãas-
to k pádÛm a úrazÛm.

● K v˘raznému zlep‰ení do‰lo v Anglii v r. 1880, kdy byl vynalezen kloubov˘ fietûz, kliky umístûny
do „stfiedu“ rámu, zadní kolo vybaveno ozuben˘m pastorkem a pohánûno fietûzem od pfievodníku,
spojeného s klikami. Kolo se naz˘valo „rover“.

● Dal‰ím v˘znamn˘m zlep‰ením byl vynález pneumatiky anglick˘m zvûrolékafiem J. B. Dunlopem
v r. 1888 a tento typ kola se v podstatû zachoval do dne‰ní doby. 

● I kdyÏ základní fyzikální principy zÛstávají stejné, technick˘ pokrok  snaha po stále vût‰í poho-
dlnosti, úãinnosti a bezpeãnosti vede ke stál˘m modifikacím hlavnû brzd, pfievodÛ pneumatik 
a rámÛ.

● Zakladateli ãeské cyklistiky byli bratfii Kohoutovi, ktefií v Praze kolem r. 1880 vyrábûli obdobná
kola jako v Anglii (tzv. kohoutovky). V Praze zaloÏili smíchovsk˘ klub velocipédistÛ a provozo-
vali jízdu na vysokém bicyklu (pfiední kolo mûlo prÛmûr 2 m, kostra byla Ïelezná, obruãe z plné
pryÏe) – obr. 3.

● Pû‰ky nebo na kole?
Pfii chÛzi pû‰ky nohy nesou celou tíhu ãlovûka, pfii jízdû na JK svalová síla nohou (men‰í neÏ tíha)
pfiekonává sílu tfiecí. ProtoÏe kolo je uloÏeno v kuliãkov˘ch loÏiskách, je tfiecí síla, potfiebná na otá-
ãení, mnohem men‰í neÏ pfii chÛzi.

obr. 1 obr. 2

obr. 3 

● Srovnání dreziny, pÛvodního bicyklu a souãasného JK – v˘hody a nev˘hody:
– „krátí“ vzdálenosti, sbliÏuje lidi
– jízda pÛsobí pozitivnû na psychiku cyklisty
– utuÏuje zdraví
– pfii chÛzi namáháme nohy do kopce i z kopce, pfii jízdû pouze po rovinû a do kopce    
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– nutno dodrÏovat dopravní pfiedpisy  aj.
● Popis souãástí jednotliv˘ch kol a jejich v˘znam pro jízdu.

6.3 Jízdní kolo z hlediska fyziky

– První kola byla ze dfieva (i obruãe) – nev˘hody? (malá pruÏnost, jezdec trpûl nárazy)
– Souãasné jízdní kolo: sloÏení, k ãemu slouÏí jednotlivé ãásti a jak˘ je fyzikální princip jejich ãin-

nosti?
– Proã jsou dráty, rám, obruãe, fiidítka, vidlice aj. z kovu? (Velká „pevnost“ pfii deformacích v tahu

(dráty ve vodorovné rovinû), v tlaku (ve svislé rovinû, v ohybu fiidítka, v torzi (hfiídel ve stfiedu ko-
la pfii ‰lapání).

– Jak˘ v˘znam mají loÏiska a kde je najdete?  
– PoÏadavky na pneumatiky (pruÏnost, snadná stlaãitelnost – vzduch a pryÏ).

Rám
– jeho funkce (spojuje v‰echny ãásti JK v jeden celek)
– proã je z u‰lechtilé oceli a lehk˘ch slitin? (odolnost proti deformacím, velká pevnost a pruÏnost)
– proã je z trubek a ne z masivních tyãí? (je „lehké“ a pfiitom pevné)
Ráfky s v˘pletem (dráty)  
– jejich funkce (nesou tíhu cyklisty a kola s pfiíslu‰enstvím)
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1. rám
2. fiídítka
3. vidlice
4. pneumatika
5. sedlo
6. v˘plet (dráty)

7. fietûz
8. kliky
9. pedál (‰lapadlo)

10. ráfek
11. brzdné ‰palíky
12. brzdové páky

13. bowden
14. dynamo
15. pfievodník
16. pastorek
17. mûniã pfievodÛ
18. páãka mûniãe



– rozdíl mezi pÛvodním kolem dfievûn˘m a kolem souãasn˘m (pfiíãinou tlakové síly kola na zemi by-
la deformace tlakem, nyní tahem).

Brzdy
– ráfkové ãelisÈové, princip (síla tfiecí, malou svalovou silou získáme pfievodem velkou tlakovou sí-

lu na pfiekonání síly tfiecí, moment síly)
– tzv. „torpedo“ (v náboji kola) 
Hnací souprava
– stfiedové ozubené kolo s pedály (moment síly, momentová vûta)
– zadní ozubené kolo (konání práce)
– fietûz (pfienos síly)
– náboj zadních kol (tfiení, tfiecí síla)

6.4 Jízdní kolo v souãasn˘ch uãebnicích fyziky pro Z·

K anal˘ze byly vybrány reprezentativní uãebnice:
fiada A: Koláfiová / Bohunûk z nakladatelství Prometheus 
fiada B: Macháãek z nakladatelství Prometheus 
fiada C: Randa a kol. z nakladatelství Fraus 

Poznámka: napfi. zápis „ú 2/9“ znamená, Ïe je to úkol 2 na stranû 9. 

¤ada A
Explicitnû se jízdní kolo (dále jen JK) objevuje ze v‰ech 4 uãebnic jen v uãebnici Fyzika pro 7 roãník

základní ‰koly [2] 

V ãl. Klid a pohyb tûles má v ú 2/9 Ïák rozhodnout, v jakém pohybovém stavu je Ïák vzhledem ke
tfiem rÛzn˘m tûlesÛm na zemi, kdyÏ sedí na JK a sjíÏdí z kopce.

V ãl. Rychlost rovnomûrného pohybu (s. 18) jsou 2 úlohy s vazbou na JK:
– ú 5/20 na pfiíkladu jízdy 2 ÏákÛ na kolech mají Ïáci vypoãítat jejich rychlost.
– ú 2/24 z údajÛ na tachometru JK a doby jízdy mají urãit velikost dráhy, obrázek tachometru na JK

je na s. 27.
V ãl. Brzdné úãinky síly na tûleso je jako ilustraãní pfiíklad uvedena tfiecí síla pÛsobící na JK (s. 58).
V ãl. Tfiecí síla je tento pojem objasÀován i na funkci pfiední brzdy JK a je uveden vliv povrchu st˘-

kajících se ploch ãelist brzd a ráfkÛ kola na velikost tfiecí síly (s. 92).
Dále je objasnûna funkce kuliãkov˘ch a váleãkov˘ch loÏisek i na JK a vliv vzorku plá‰ÈÛ na velikost

tfiecí síly v místû dotyku kola a vozovky. Je poukázáno i na nebezpeãí smyku.
– ú 3/97 poÏaduje po Ïácích urãit, kde jsou na JK kuliãková nebo váleãková loÏiska a vysvûtlení v˘-

znamu jejich pouÏití.
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V ãl. Manometr je ú 3/147, která vyÏaduje rozhodnout, kter˘ deformaãní manometr pouÏit k mûfiení
pfietlaku ve vzdu‰nici JK (manometry jsou na obr. 2.66).
Dále mají Ïáci zdÛvodnit jak˘ tlak by namûfiili ve vzdu‰nici JK ve vakuu.

V kap. Svûtelné jevy – odraz svûtla pro bezpeãnost jízdy na JK (s. 162) je zdÛraznûn v˘znam odrazek
na JK a na patnících. Z platnosti zákona odrazu je téÏ zdÛvodnûno proã nestaãí jako odrazka ro-
vinné zrcátko, ale proã je odrazka sloÏena z mnoha mal˘ch pravoúhl˘ch leskl˘ch koutÛ. 

¤ada B
V této fiadû se explicitnû JK vyskytuje jen v uãebnicích  pro 7. a 8. roãník Z· [3], [4]
V 7. roãníku pfii probírání rovnomûrného pohybu (kap.1., 6/10) je pfiíklad na v˘poãet rychlosti cyk-

listy. 
V kap. 7. Tfiení je uãivo motivováno pfiíkladem jízdy na kole, kdy je nutné ‰lapat do pedálÛ i po vo-

dorovné silnici, abychom pfiekonali tfiení, protoÏe jinak by se kolo zastavilo.
TamtéÏ se dále uvádí, Ïe kuliãková nebo váleãková loÏiska v JK podstatnû tfiení zmen‰ují.

Pfii probírání páky (ãl. 11) je na pfiíkladu JK objasÀováno kolo na hfiídeli 
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V ú 12/71 mají Ïáci na svém jízdním kole nalézt v‰echny jednoduché stroje a zmûfiením potfiebn˘ch
parametrÛ JK vypoãítat sílu, kterou pÛsobí na pedál JK a sílu, kterou pÛsobí pneumatika na vo-
zovku.

V kap. Atmosférick˘ tlak je ú 5/12 na mûfiení tlaku v pneumatice.
V kap. PascalÛv zákon mají Ïáci v ú 3/114 rozhodnout a zdÛvodnit proã pfii nafukování vzdu‰nice JK

se na nûkterém místû vyboulí.
Dále mají v ú 7/115 zdÛvodnit proã tlak mezi pneumatikami a vozovkou je o nûco vût‰í neÏ tlak vzdu-

chu v pneumatice a ãím je to zpÛsobeno.

V 8. roãníku je JK uvádûno pouze jako prostfiedek k objasnûní pojmÛ polohová energie, pohybová
energie a energie vnitfiní a pfiemûny energie mechanické – viz obrázek: 

¤ada C
Také v této fiadû uãebnic je JK explicitnû uvedeno v uãebnici pro 7. roãník [5], konkrétnû:  
– na s.17 je úloha na urãení z grafu rychlosti jízdy cyklistky bûhem 5 minut, jak dlouho jela do kop-

ce, po rovinû a z kopce,
– na s. 18 je obr. tachometru v automobilu a na kole a úloha na v˘poãet rychlosti   cyklisty na bi-

cyklu,
– na s. 23 je úloha na sestrojení grafu rychlosti cyklisty na ãase, kter˘ jede z místa bydli‰tû do ‰koly

v sousední vesnici,
– na s. 28 je objasnûna dráha nerovnomûrného pohybu na pfiíkladu jízdy dvou cyklistÛ.
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6.5 Pokusy s JK a fie‰ení úloh s vyuÏitím získan˘ch údajÛ 

JK a jízda na nûm nabízejí moÏnost racionálního vyuÏití pfii v˘uce z nûkolika hledisek:
● motivaãní – JK je v‰em ÏákÛm dÛvûrnû známé a dostupné k manipulaci, proto pokusy s ním Ïáky

pozitivnû motivují k hlub‰ímu porozumûní nejen fyzice.
● vzdûlávací – objasnûní funkce jednotliv˘ch souãástí JK a jízda na nûm umoÏní ÏákÛm lépe poro-

zumût dÛleÏit˘m fyzikálním pojmÛm obecného v˘znamu: vztaÏná soustava, dráha, rychlost,
(zrychlení), síla, moment síly, rovnováha tûles, práce, v˘kon, energie.

● v˘chovné – aplikace fyzikálních poznatkÛ v praxi, samotné provádûní pokusÛ, mûfiení fyzikálních
veliãin a fie‰ení reáln˘ch úloh pfiispívá nenásiln˘m zpÛsobem  k rozvíjení klíãov˘ch kompetencí.

Ze sedmi tematick˘ch okruhÛ Rámcového vzdûlávacího programu pro fyziku na Z·, které mají vazbu
na dopravní v˘chovu, mÛÏeme JK úspû‰nû vyuÏít v pûti následujících:

a) Pohyb tûles

P1  Trajektorie, dráha, vztaÏná soustava
K porozumûní základním kinematick˘m pojmÛm: trajektorie a dráha pohybu tûlesa (hmotného bo-

du = tûÏi‰tû), vztaÏná soustava, relativnost klidu a pohybu, lze dospût provedením jednoduch˘ch po-
kusÛ s jízdním kolem. 

JK postavíme na stÛl koly nahoru. Na obvodu jednoho kola zv˘razníme sledovan˘ bod (napfi. sví-
tící barvou nebo uvázáním barevné stuÏky). Pokusy budou názornûj‰í, upevníme-li na obvod kola Ïá-
rovku z kapesní svítilny, pfiipojené k baterii upevnûné mezi dráty. 

MÛÏeme volit napfi. následující postup: 
(1) Na tabuli nakreslíme kfiídou ãáru (trajektorii), pfiípadnû zmûfiíme její délku (dráhu).

(2) Problémová úloha:
Pût dvojic ÏákÛ rozestavíme okolo stolu tak, aby mohli pozorovat pohyb svítící Ïárovky z rÛzn˘ch
míst ve tfiídû. PoÏádáme je, aby sdûlili a na tabuli zakreslili trajektorii pohybující se Ïárovky (pfii
opakovaném pokusu pfiípadnû urãili i velikost dráhy Ïárovky). Záznam pozorování, kter˘ bude na
tabuli ukazuje obr. 1. Pro Ïáky b˘vá pfiekvapením, Ïe tent˘Ï jev lze popsat rÛzn˘m zpÛsobem.

(3) Ptáme se, kdo má pravdu, kdyÏ o téÏe skuteãnosti (Ïárovka koná pohyb po kruÏnici) máme pût rÛz-
n˘ch tvrzení? Z diskuse vyplyne, Ïe záleÏí na vztaÏné soustavû ze které skuteãnost pozorujeme. Pfii
pozorování nás na‰e smysly mohou klamat. Ne v‰ak fyziku, která hledá pravdu a studuje jevy
v prostoru a ãase ve vztaÏné soustavû spojené se Zemí.

Kromû toho, Ïe si Ïáci osvojují fyzikální poznatky (pohyb, trajektorie, vztaÏná soustava), získáva-
jí poznatek, kter˘ má obecnou platnost., tj. poznatek, Ïe zrak nám nemusí podávat objektivní infor-
mace o pozorované skuteãnosti. Proto je nutné zvaÏovat názor druhého ãlovûka s kter˘m komuniku-
jeme, hodnotit okolnosti a neukvapovat se ve sv˘ch úsudcích.

V tomto pfiípadû vytváfiíme u ÏákÛ poÏadované klíãové kompetence k uãení, fie‰ení problémÛ a ko-
munikativní.
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Skupina Stanovi‰tû ÏákÛ Pozorovan˘ prÛmût trajektorie Délka prÛmûtu
ÏákÛ dráhy

1. z pohledu kolmo na kruÏnice 2π r
rovinu kola zezadu levotoãivá

Skupina Stanovi‰tû ÏákÛ Pozorovan˘ prÛmût trajektorie Délka prÛmûtu
ÏákÛ dráhy

2. kruÏnice 2π r
pravotoãivá

3. z levé i z pravé strany úseãka 2 r
v rovinû kola

4. z nadhledu elipsa 2π r < s < 2π r
za kolem (levotoãivá)

5. z nadhledu elipsa 2π r < s < 2π r
pfied kolem (pravotoãivá)

Obr. 1
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P2  Otáãiv˘ pohyb kola a pfiímoãar˘ pohyb jezdce i kola
Pokus s Ïárovkou na obvodu kola mÛÏeme roz‰ífiit na pozorování trajektorie Ïárovky a osy kola pfii
pohybu po vodorovném stole (nebo po podlaze). Trajektorií Ïárovky je cykloida, trajektorií osy je
úseãka – viz obr. 2.  Záznam cykloidy mÛÏeme snadno pofiídit, pfiiloÏíme-li za otáãející se kolo des-
ku s pruhem papíru a na nûm postupnû zaznamenáváme polohu Ïárovky. PouÏitím svítící Ïárovky
upevnûné na ráfku kola v zatemnûné místnosti jsou pokusy efektnûj‰í.

obr. 2

Z namûfiené hodnoty prÛmûru kola d, vypoãítáme dráhu s cyklisty pfii jednom otoãení kola a po-
rovnáme s hodnotou namûfienou.

P3   Problémová úloha o rychlosti, skaláry a vektory
Pfii jízdû na JK koná kolo rovnomûrn˘ pohyb, ale cyklista s kolem pohyb translaãní. Pokus P2 uka-

zuje, Ïe body K na obvodu kola se pohybují nerovnomûrnû. Provedeme následující jednoduch˘ pokus:
Pfied kolo postavíme tyã, jak ukazuje obr. 3a. V nejvy‰‰ím a nejniÏ‰ím bodu kola pfiipevníme na pneu-
matiku barevné prouÏky A, B a pootoãíme kolem tak, ab a pootoãíme kolem tak, aby se od stojící ty-
ãe posunula asi o 25 cm. Zjistíme, Ïe horní znaãka A se posunula mnohem dále neÏ dolní znaãka B.

Stejn˘ efekt mÛÏeme pozorovat, kdyÏ sledujeme jeden barevn˘ prouÏek pfii jízdû. V dolní ãásti otá-
ãejícího se kola prouÏek zfietelnû rozeznáme, v horní se jen rychle mihne.

Vysvûtlení skládáním rychlostí, tedy vektorov˘m souãtem, se na Z· prakticky neprobírá, ale umoÏ-
ní ÏákÛm pochopit rozdíl mezi skalárními a vektorov˘mi veliãinami a pozdûji i inerciální a neinerci-
ální soustavy. 

obr. 3a obr. 3b

Bod M na obvodu kola (viz obr. 3b) koná sloÏen˘ pohyb. Ve vodorovném smûru rovnomûrn˘ po-
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hyb s rychlostí v. Souãasnû po kruÏnici rovnomûrn˘ pohyb téÏ s rychlostí v, která má v kaÏdém bodû
smûr teãny ke kruÏnici. Proto má bod M v nejniÏ‰ím bodû dotyku se zemí v˘slednou rychlost nulo-
vou, v nejvy‰‰ím bodû nejvût‰í.

P4  Rychlost, úhlová rychlost; dráha, úhel otoãení

Problémová úloha:
Po zavedení pojmu rychlost tûlesa mÛÏeme kola s Ïárovkou vyuÏít k roz‰ífiení o pojmy rychlost po-

suvného pohybu a rychlost úhlová. V polovinû v˘pletu (drátu) spojujícího bod A a osu otáãení O umís-
tíme druhou Ïárovku (barevnou) – viz obr. 4 a diskutujeme se Ïáky otázku, která Ïárovka se pohybu-
je rychleji, kdyÏ vidí, Ïe pfii otoãení kola se vrátily na stejné místo za stejnou dobu, ale bod A urazil
del‰í dráhu neÏ bod B. 

Porovnáním drah a rychlosti bodÛ A, B pfii 
otoãení kola zjistíme, Ïe oba body jsou na 
pÛvodních místech, aãkoliv se po stejnou dobu 
bod A pohyboval po del‰ím oblouku neÏ bod B

obr. 4

Opût z namûfien˘ch hodnot prÛmûrÛ obou kruÏnic d1, d2 a periody T vypoãteme rychlosti v1,  v2
a ∠1, ∠2 a zjistíme, Ïe d1 > d2,   v1 > v2 ale  ∠1 = ∠2.

b) Síla. Moment síly

Podle prvního Newtonova pohybového zákona (na Z· zákon setrvaãnosti) jsou v‰echna tûlesa
v klidu nebo pohybu rovnomûrném pfiímoãarém a ke zmûnû tohoto stavu je nutná vnûj‰í síla. Pfiíãinou
jízdy jakéhokoli dopravního prostfiedku je tfiecí síla. Proto i cyklista k tomu, aby se pohyboval rovno-
mûrn˘m pohybem po pfiímé silnici, musí pfiekonávat tfiecí sílu mezi pneumatikami a povrchem vo-
zovky.

Problémová úloha: 
Pfii jízdû do kopce cyklista mûní pfievodní pomûr otáãek. ZdÛvodnûte, co je v˘hodnûj‰í, pfiefiadit na

koleãko s vût‰ím nebo s men‰ím poãtem zubÛ?

Princip jízdy na JK spoãívá v tom, Ïe svalová síla cyklisty, pÛsobící svisle na pedál, se pfiená‰í na
pfievodník a fietûzem na zadní ozubené kolo (pastorek), kter˘ pfiená‰í tlakovou sílu cyklisty na otáãiv˘
pohyb zadního kola. Îáci se ve fyzice uãí, Ïe pro otáãení tûlesa není rozhodující síla, ale moment síly.
Pro dobré porozumûní této fyzikální veliãinû, a pro správnou odpovûì na otázku, mÛÏe pfiispût násle-
dující pokus:

36



P5

obr. 5a obr. 5b

JK postavíme na stÛl koly nahoru podle obr. 5a Kliky pfievodníku bicyklu dáme do vodorovné po-
lohy a na jeden pedál (páku) zavûsíme závaÏí, které pÛsobí na páku silou F1 (stejnû velkou silou pÛ-
sobí cyklista na pedál).

Vznikl˘ moment síly M1 se pfiená‰í na zadní kolo (obr. 5b) a uvádí je do otáãivého pohybu.
Silomûrem (mincífiem) zmûfiíme sílu Fa, resp. Fb, nutnou k tomu, aby k otáãení nedo‰lo.

Postupnû mûníme hmotnost závaÏí i prÛmûr (polomûr) pastorku a z mûfiení dospûjeme k závûru:
Zvût‰íme-li polomûr pastorku (poãet zubÛ) dvakrát, pak pfii konstantní síle F1 se dvakrát zvût‰í i „brz-
dící“ síla.

Za pfiedpokladu, Ïe cyklista pÛsobí na pedál stále stejnou silou, mÛÏeme z obr. 5b, na kterém je zná-
zornûno zadní kolo, napsat momentovou vûtu

F . a = Fa . r
F . b = Fb . r

z nichÏ vypl˘vá, Ïe a / b = Fa / Fb

Je-li a > b je i Fa > Fb. Proto, jede-li cyklista do kopce, je v˘hodnûj‰í pouÏít pfievod s vût‰ím po-
lomûrem (vût‰ím poãtem zubÛ).

V̆ sledky mûfiení ukazuje tab. ã.1
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Poãet cihel F1 (N) Poãet zubÛ na pastorku F2 (N)

2 130 13 20
2 130 18 25
2 130 22 30
2 130 22 40
4 260 13 45
4 260 18 50
4 260 22 70
4 260 26 80
6 390 13 65
6 390 18 75
6 390 22 110
6 390 26 130



c)  Mechanika tekutin

Problémová úloha pro skupinovou práci:
Urãit velikost tlaku, kter˘ vzniká v místû styku JK s povrchem vozovky, jestliÏe Ïák sám sedí na

JK. Potom zmûfiit tlak vzduchu v pneumatice a v˘sledky komentovat.

¤e‰ení: Îáci z fyziky znají vztah pro v˘poãet tlaku  

p = F / S,

kde F je síla, která pÛsobí na plochu S a rovná se tíze cyklisty a kola.

Sílu F mohou urãit napfi. na houpaãce z momentové vûty.

Návod: Skupina 5 ÏákÛ. Jeden sedí na JK, dva ho udrÏují v rovnováze (kaÏd˘ z jedné strany kolmo
na smûr jízdy), dal‰í dva mûfií styãnou plochu. 

Pfii kontrole v˘sledkÛ je tfieba diskutovat otázku jak tlak v pneumatikách ovlivní dráhu jízdy (u mo-
torov˘ch vozidel spotfiebu paliva).

d) Energie, práce, v˘kon

Úloh na v˘poãet tûchto veliãin je v uãebnicích fyziky pomûrnû dost. Jsou to v‰ak úlohy Ïáky má-
lo motivující, protoÏe se net˘kají pfiímo jich samotn˘ch. V̆ hodnûj‰í je napfi. úloha vypoãítat vlastní
v˘kon pfii jízdû na bicyklu, jedou-li do známé vesnice (vzdálenost a v˘‰kov˘ rozdíl si musejí najít
v mapû). 

DÛleÏitá je diskuze o v˘sledcích, hlavnû zdÛvodnûní, proã neodpovídají skuteãnosti (odpor pro-
stfiedí, tfiecí síla).

e) Svûtelné dûje

Ze zákona odrazu by Ïáci mûli umût vysvûtlit:
● proã nejsou odrazky u JK jedno rovinné zrcadlo, ale je to shluk mal˘ch odrazn˘ch ploch oriento-

van˘ch do rÛzn˘ch smûrÛ
● jak zobrazuje vypuklé zrcadlo na kfiiÏovatkách
● jak pfiispívají  zrcadla i odrazky k bezpeãnosti v dopravû.

6.6 Pasivní a aktivní bezpeãnost jízdy na JK

● Neznalost pfiírodních zákonÛ ohroÏuje bezpeãnost cyklisty:
– zákon setrvaãnosti (viz obr. 6)
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– stabilita tûles závisí na poloze tûÏi‰tû
– tfiení, jízda v zatáãce a za de‰tû (nebezpeãí 

smyku) apod.
● Nutnost dodrÏovat dopravní pfiedpisy a pfiedpis 

pro vybavení JK i jezdce (odrazky, pfiilba aj.).

obr. 6

6.7 JK, Fyzikální olympiáda, internet

Pro talentované Ïáky Z· je urãena Fyzikální olympiáda (FO) kategorie EF. Témûfi v kaÏdém roã-
níku FO jsou zafiazeny i úlohy s dopravní tematikou. Ve 49. roãníku [13] jsou to úlohy ã. 10 s názvem
Závody na kole, ã. 11 s názvem Spotfieba pohonn˘ch hmot u automobilÛ a ã. 13 s názvem Jízdní kolo
jako fyzikálním laboratofi. Tato úloha je uvedena jako projekt vhodn˘ pro soutûÏící z osm˘ch roãníkÛ
a má následující text: „Podívej se na své kolo oãima Ïáka, kter˘ nav‰tûvuje v˘uku fyziky na základní
‰kole nebo na niÏ‰ím gymnáziu. Naãrtni si konstrukci jízdního kola. Popi‰ ãásti jízdního kola a fyzi-
kální dûje, které se úãastní na pfienosu síly a pohybu od do‰lápnutí podráÏky obuvi na pedál aÏ po do-
tyk pneumatiky kola se zemí. Uveì fyzikální veliãiny a zákony, které mÛÏe‰ vyuÏít pfii tomto popisu.
Vysvûtli v˘znam tzv. pfiehazovaãky. JestliÏe frekvence ‰lapání pravé nohy je 90 min, za jak˘ch pod-
mínek lze dosáhnout nejmen‰í a za jak˘ch podmínek nejvût‰í rychlosti pfiemisÈování jízdního kola? Pfii
fie‰ení popisuj reálné jízdní kolo (vãetnû pfiípadn˘ch experimentÛ), stanov si sám postup fie‰ení. Napi‰
struãn˘ protokol, doplnûn˘ získan˘mi údaji, tabulkami, v˘poãty, fotografiemi ãi obrázky. Neboj se vy-
uÏít informací z internetu (hledej www.Wikipedia.com, heslo bicykle).“

Z internetu získají Ïáci hodnû informací, mj. i to, Ïe na svûtû je pfies miliardu (tisíc milionÛ) JK. 

Zdroj: Uãebnice: 

[1] Langr, J.; Nykl, J. Pracovní uãebnice pfiírodovûdy pro ‰koly mû‰Èanské. díl III. Fysika. Praha: âeská grafic-
ká unie 1937, dotisk 1948. 

[2] Koláfiová, R.; Bohunûk, J. Fyzika pro 7. roãník základní ‰koly. 2. upravené vydání. Praha: Prometheus 2003. 
[3] Macháãek, M. Fyzika pro 7. roãník základní ‰koly a víceletá gymnázia. 2. vydání. Praha: Prometheus 2001. 
[4] Macháãek, M. Fyzika pro 8. roãník základní ‰koly a víceletá gymnázia. 2. vydání. Praha: Prometheus 2001.
[5] Rauner, K. Fyzika 7 uãebnice pro základní ‰koly a víceletá gymnázia. 1. vydání. PlzeÀ: Fraus 2005.
[6] Rámcov˘ vzdûlávací program pro základní vzdûlávání. Praha: VÚP 2004.
[7] Machová, M. Jízdní kolo ve vyuãování fyzice. Diplomová práce. Brno: PdF MU 1995.
[8] Janás, J.; Machová, M. Jízdní kolo ve vyuãování fyzice I. In ·kolská fyzika. PlzeÀ: KOF PeF ZãU,

2/1996–1997, s. 59–65.
[9] Machová, M.; Janás, J. Soubor úloh s tématikou jízdního kola. In ·kolská fyzika. PlzeÀ: KOF PeF ZãU, 

1/1998, s. 59–65.
[10] Janás, J.; Trna, J. Konkrétní didaktika fyziky I. Brno: MU 1995, s. 6–14.
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[11] Janás, J. Inovace v˘uky fyziky na základní ‰kole a gymnáziu. In Veletrh nápadÛ uãitelÛ fyziky IX.  Sborník
z konference, sv. 2. Brno: Paido 2004, s. 38–41. 

[12] Janás, J. Fyzika a dopravní v˘chova na Z·. In Implementace dopravní v˘chovy do ‰kolního vzdûlávacího
programu na Z·. Metodick˘ sborník k projektu 1 F 44L/058/050 (red. Stojan, M.). Brno: MS Press 2006,
s. 77–79. CD. 

[13] www.uhk.cz/fo
[14] www.Wikipedia.com, heslo bicykle
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7 Vybrané uãivo chemie na 2. stupni Z· se vztahem 
k dopravní v˘chovû a jeho aplikace

Roãník: 8.

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 1. Praha: Fortuna 1999.
Název kapitoly: 1.2 Látky a tûlesa str. 9
Struãná anotace obsahu:
– Jízdní kolo je sloÏeno z rÛzn˘ch látek, napfi. oceli, plastu, pryÏe.

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 1, Praha: Fortuna 1999.
Název kapitoly: 1.3 Vlastnosti látek a lidské smysly str. 10,11
Struãná anotace obsahu:
– Zkoumání vlastností látek pomocí smyslÛ na jízdním kole.

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 1, Praha: Fortuna 1999.
Název kapitoly: 2.1 Vût‰ina látek jsou smûsi str. 14, 15
Struãná anotace obsahu:
– Vzduch, kter˘ je nahu‰tûn˘ v pneumatice je pfiíkladem stejnorodé smûsi – plynného roztoku.

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 1, Praha: Fortuna 1999.
Název kapitoly: 2.3 Jak  oddûlujeme sloÏky smûsí str. 17
Struãná anotace obsahu:
– Vzduch v pneumatice jízdního kola je smûsí rÛzn˘ch plynÛ. Tyto plyny je moÏné od sebe oddûlit.

Pro toto oddûlení je tfieba vzduch zkapalnit a jednotlivé sloÏky oddûlit tzv. vakuovou destilací.

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 1, Praha: Fortuna 1999.
Název kapitoly: 3.1 Suroviny zdarma str. 20, 21
Struãná anotace obsahu:
– Vzduch – jeho sloÏení, vlastnosti vzduchu, neãistoty v ovzdu‰í a jejich vliv na ãlovûka pfii sporto-

vání na jízdním kole. Kyslík jako velice dÛleÏitá sloÏka vzduchu nutná pro d˘chání ãlovûka a zá-
roveÀ kyslík jako faktor, kter˘ ‰kodí, neboÈ se úãastní dûjÛ, které zpÛsobují ãlovûku znaãné ‰kody
napfi. rezavûní ocelov˘ch konstrukcí (kostra jízdního kola).

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 1. Praha: Fortuna 1999.
Název kapitoly: 5.2 Prvek Ïivota str. 33
Struãná anotace obsahu:
– Pfiíprava a dÛkaz kyslíku jako prvku dÛleÏitého pro d˘chání ãlovûka. Sváfiení a fiezání kovÛ kyslí-

kovodíkov˘m plamenem – v˘roba jízdního kola.

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 1, Praha: Fortuna 1999.
Název kapitoly: 5.4 Vût‰ina prvkÛ jsou kovy str. 36–38
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Struãná anotace obsahu:
– Îelezo jako základní sloÏka oceli vyuÏívané ve strojírenském prÛmyslu a tedy i pfii v˘robû jízdních

kol. Hliník jako jeden z nejlehãích kovÛ vyuÏívan˘ právû ve slitinách s dal‰ími kovy (dural) a tím-
to zpÛsobem vyuÏívan˘ na odlehãené konstrukce jízdních kol.

– Sodík a draslík jako dÛleÏité kovy ve slouãeninách – solích NaCl, KCl. Kationty tûchto prvkÛ dÛ-
leÏité pro v˘Ïivu ãlovûka a tím i jako souãást iontov˘ch nápojÛ sportovcÛ (cyklistÛ).

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 1. Praha: Fortuna 1999.
Název kapitoly: 7.1 Oxidy str. 48, 49
Struãná anotace obsahu:
– Oxid sifiiãit˘, oxid uhliãit˘, oxid dusnat˘ a oxid dusiãit˘ – vznik pfii ãinnosti spalovacích motorÛ,

negativní vliv na Ïivotní prostfiedí, proto je lépe vyuÏívat jízdního kola, které je naprosto ekolo-
gick˘m dopravním prostfiedkem.

PRACOVNÍ LIST „JÍZDNÍ KOLO A CHEMIE“ pro 8. roãník Z·

Jméno a pfiíjmení:

Tfiída:

1. Prohlédnûte si dobfie obrázek dûtského jízdního kola a vyjmenujte, ze kter˘ch látek se skládá.

2. Doma si pfiipravte svoje jízdní kolo a potom si zavaÏte oãi ‰átkem tak, abyste opravdu nic nevidû-
li. Pokuste se tak pouze pomocí ostatních smyslÛ poznat, ze kter˘ch látek se kolo skládá. Svoje po-
znatky ovûfite po sundání ‰átku z oãí.

3. Vzduch je stejnorodou smûsí pfieváÏnû tûchto plynÛ: (ZakfiíÏkujte správnou odpovûì.)
a) kyslíku, oxidu uhliãitého, vodíku
b) dusíku, kyslíku, vzácn˘ch plynÛ a nûkter˘ch dal‰ích oxidÛ
c) dusíku, oxidu uhliãitého, kyslíku
d) kyslíku, oxidu uhliãitého, vodíku

4. Nakresli a popi‰ aparaturu, pomocí které je moÏné oddûlit sloÏky zkapalnûného vzduchu.
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5. Na internetu ãi v literatufie vyhledej, z jak˘ch materiálÛ se vyrábí jízdní kola.

6. Jaká ochrana jízdního kola se provádí proti korozi?

Roãník: 9.

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 2. Praha: Fortuna 1999.
Názvy kapitol:

2.2 V̆ roba Ïeleza str.17
2.3 V̆ roba oceli str. 18
2.4 Zhoubná koroze str. 19

Struãná anotace obsahu:
– V tûchto kapitolách se hovofií o v˘robû Ïeleza, jeho zu‰lechtûní v ocel a rovnûÏ o korozi jakoÏto

velkém nepfiíteli Ïelezn˘ch resp. ocelov˘ch konstrukcí. Zu‰lechtûn˘ch ocelí rÛzn˘mi kovy – pfie-
dev‰ím hliníkem, se vyuÏívá pro konstrukce rámÛ jízdních kol.

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 2. Praha: Fortuna 1999.
Název kapitoly: 2.5 Chemické zdroje elektrické energie str. 20
Struãná anotace obsahu:
– Nejznámûj‰ím galvanick˘m ãlánkem je tzv. such˘ ãlánek obr. 34 str. 20 kapitola 2.5 vyuÏívan˘ na-

pfi. ve svítilnách na jízdní kolo.

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 2. Praha: Fortuna 1999.
Název kapitoly: 3.4 Proã je ropa tak dÛleÏitá? str. 27
Struãná anotace obsahu:
– Ropa je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích surovin chemického i automobilového prÛmyslu. Její zpracová-

ní probíhá na principu destilace, coÏ je metoda oddûlování sloÏek rÛznorod˘ch i stejnorod˘ch smû-
sí na základû rozdíln˘ch teplot varu jednotliv˘ch sloÏek. Jednou z oddûlovan˘ch sloÏek u ropy jsou
i minerální oleje, které se vyuÏívají jako mazadla strojních zafiízení, strojních souãástí atd. tedy i ja-
ko mazadla na jízdní kola.

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 2. Praha: Fortuna 1999.
Název kapitoly: 4.4 Uhlovodíky naz˘vané alkeny a alkiny str. 33
Struãná anotace obsahu:
– Acetylen – ethin souhrnn˘m vzorcem C2H2 je surovinou pro v˘robu plastÛ PVC. Pro bûÏné pouÏi-

tí se dodává v ocelov˘ch tlakov˘ch lahvích a kyslíko-acetylenov˘ plamen se pouÏívá ke sváfiení
a fiezání kovÛ (teploty plamene aÏ 3 000 °C). Svafiování konstrukcí jízdních kol.
Umûl˘ kauãuk se vyrábí z uhlovodíkÛ z dvûma dvojn˘mi vazbami – dienÛ. Mezi nejv˘znamnûj‰í
patfií butan-1,3 dien (dfiíve 1,3-butadien) se vzorcem CH2 = CH - CH = CH2, kter˘ je hlavní suro-
vinou pro v˘robu syntetick˘ch kauãukÛ vyuÏívan˘ch pro v˘robu pneumatik jízdních kol.

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 2. Praha: Fortuna 1999.
Název kapitoly: 5.2 Není alkohol jako alkohol str. 39
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Struãná anotace obsahu:
– Ethanol (ethylalkohol) patfií v âR mezi povolené drogy. Jeho uÏívání mladistvími osobami do 18

let je ze zákona zakázáno. Proto platí alkohol nepatfií nejen za volant osobního automobilu, ale ani
za fiídítka jízdního kola.

Zdroj: Uãebnice: Bene‰, P.; Pumpr, V.; Ban˘r, J. Základy praktické chemie 2. Praha: Fortuna 1999.
Názvy kapitol: 

6.5 Plasty str. 48
6.6 „Umûlá“ vlákna str. 49

Struãná anotace obsahu:
– Plasty a „umûlá“ vlákna jsou rovnûÏ materiály, které se hojnû vyuÏívají na jízdním kole. Mezi v˘-

bavu jízdního kola vyrábûnou z tûchto materiálÛ patfií napfi. kryty fiídítek, blatníky jízdních kol, pol-
strování i potah sedátka jízdního kola atd.. „Umûl˘ch“ polyesterov˘ch a polyamidov˘ch vláken se
rovnûÏ vyuÏívá pro v˘robu a ‰ití cyklistického obleãení.

PRACOVNÍ LIST „JÍZDNÍ KOLO A CHEMIE“ pro 9. roãník Z·

Jméno a pfiíjmení:

Tfiída:

1. Prohlédnûte si dobfie obrázek 
dûtského jízdního kola 
a vyjmenujte, které z ãástí kola 
mohou b˘t vyrobeny 
ze slitin Ïeleza?

2. V literatufie popfi. na internetu vyhledejte, které frakce se dají získat tzv. frakãní destilací ropy.

3. Proã se nesmí pfied jízdou ani za jízdy jak˘mkoliv dopravním prostfiedkem poÏít alkohol – ethanol?

4. Napi‰te, kde v‰ude je na jízdním kole vyuÏíváno plastÛ nebo „umûl˘ch vláken“.

5. Na internetu ãi v literatufie vyhledej, z jak˘ch materiálÛ se vyrábí jízdní kola.
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8 Vybrané uãivo pfiírodopisu na 2. stupni Z· se vztahem 
k dopravní v˘chovû a jeho aplikace

Roãník: 6., 7., 8. a 9.

Zdroj: Uãebnice: âabradová, V.; Hasch, F.; Sejpka, J.; Vanûãková, I.  Pfiírodopis. Uãebnice pro 6. roã.
Z· a primu vícelet˘ch gymnázií. PlzeÀ: Fraus 2003.

Název kapitoly: Îivot na Zemi – projevy Ïivota.
Struãná anotace obsahu:
– Jedním z projevÛ Ïivota je pohyb. âlovûk, jako jeden ze zástupcÛ Ïivoãi‰né fií‰e, se mezi ostatními

organizmy  vyznaãuje nejvût‰í variabilitou pohybu. S evolucí ãlovûka se vyvíjí i zpÛsob pohybu.
Jízdní kolo jako dopravní prostfiedek ãlovûk vynalezl a zaãal ve velké mífie vyuÏívat v urãité fázi
civilizace. Ve vyuãování lze u tohoto tématu vhodnû zafiadit tématiku  jízdního kola jako jednoho
z dopravních prostfiedkÛ, která má v souãasné dobû jinou funkci neÏ pfied nûkolika desetiletími, te-
dy i funkci zdravotní, rekreaãní, sportovní, ekologickou (‰etrnûj‰í k Ïivotnímu prostfiedí), pfiib˘vá
tedy spí‰e pozitivních funkcí.

Zdroj: Uãebnice: âabradová, V.; Hasch, F.; Sejpka, J.; Vanûãková, I.  Pfiírodopis. Uãebnice pro 6. roã.
Z· a primu vícelet˘ch gymnázií. PlzeÀ: Fraus 2003.

Název kapitoly: Îivot organizmÛ – houby.
Struãná anotace obsahu:
– V uãivu o houbách se Ïáci seznamují mj. s jedl˘mi houbami, vegetaãním obdobím lesních a luã-

ních hub, v˘znamem hub, aj. Zejména o víkendech za úãelem sbûru hub vyjíÏdûjí rodiny autem ne-
bo na kolech do terénu. U nás platí zákaz vjezdu automobilÛ na lesní cesty, podle konkrétních pod-
mínek je moÏno vyuÏívat jízdních kol. Tato forma cykloturistiky je dnes jiÏ  dosti obvyklá a má
perspektivy dal‰ího roz‰ífiení. 

Zdroj: Uãebnice: âabradová, V.; Hasch, F.; Sejpka, J.; Vanûãková, I.  Pfiírodopis. Uãebnice pro 6. roã.
Z· a primu vícelet˘ch gymnázií. PlzeÀ: Fraus 2003.

Název kapitoly: Îivot organizmÛ – hmyz.
Struãná anotace obsahu:
– V uãivu o hmyzu  se Ïáci seznamují mj. s bodav˘m hmyzem. Pfii jízdû na kole, zejména pfied de‰-

tûm a v podveãer, kdy  obecnû je vût‰í v˘skyt rÛzn˘ch zástupcÛ hmyzu, má tato skuteãnost pro cyk-
listu negativní v˘znam – hrozí nebezpeãí vniknutí hmyzu do oka a nebezpeãí bodnutí. To v‰e ve-
de k náhlému sníÏení schopnosti vidût a bezpeãnû fiídit, coÏ  ohroÏuje nejen samotného cyklistu, ale
i druhé úãastníky silniãního provozu.

Zdroj: Uãebnice: âabradová, V.; Hasch, F.; Sejpka, J.; Vanûãková, I.  Pfiírodopis. Uãebnice pro 6. roã.
Z· a primu vícelet˘ch gymnázií. PlzeÀ: Fraus 2003.

Název kapitoly: âlovûk a pfiíroda – ochrana pfiírody.
Struãná anotace obsahu:
– V uãivu o ochranû pfiírody se Ïáci seznamují s chránûn˘mi krajinn˘mi oblastmi a národními parky

v âR. Uãí se zásadám  chování v chránûn˘ch územích, mj. i pohybu po vyznaãen˘ch trasách, cyk-
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lostezkách, nauãn˘ch stezkách apod. V chránûn˘ch územích, kde samozfiejmû není moÏn˘ neome-
zen˘ pohyb, se  v poslední dobû budují cyklostezky s informaãními tabulemi o pfiírodû, historii
a zajímavostech daného území. Jízdní kolo, jako dopravní prostfiedek neprodukující ‰kodliviny,
umoÏÀující  rychlej‰í pohyb a vût‰í plo‰nou dostupnost, je zfiejmû  nejvhodnûj‰ím z dopravních pro-
stfiedkÛ pro takováto území.

Zdroj: Uãebnice: âabradová, V.; Hasch, F.; Sejpka, J.; Vanûãková, I. Pfiírodopis 7 – uãebnice pro zá-
kladní ‰koly a víceletá gymnázia. PlzeÀ: Fraus 2005.

– V 7. roãníku Z· v zoologickém uãivu 
– nauce o jednodu‰‰ích strunatcích (ryby,  obojÏivelníci, plazi a ptáci), 
stejnû jako v botanickém uãivu 
– nauce o rostlinách v˘trusn˘ch a semenn˘ch 
je jen velmi obtíÏné najít bliÏ‰í souvislosti odborného tématu a jízdního kola. V̆ jimkou mÛÏe b˘t
zpÛsob mobility, jak Ïivé organizmy v pfiírodû pfiímo pozorovat. Pro dopravu na konkrétní pfiírod-
ní místo se jeví jako zvlá‰tû v˘hodné vyuÏití jízdního kola. Velmi ãasto dûti samy na kole vyjíÏdû-
jí a mají pro to rÛznou motivaci. Cílenou pfiírodovûdnou a s tím spojenou funkci zdravotní a re-
kreaãní mají rodinné vyjíÏìky nebo ‰kolou ãi zájmovou organizací organizované aktivity. Nejvíce
tomuto pojetí vyhovují závûreãná témata „Spoleãenstva“, probíraná v jarních mûsících pfied závû-
rem ‰kolního roku. Konkrétními vyuãovan˘mi spoleãenstvy jsou spoleãenstvo lesa, spoleãenstvo
vod a mokfiadÛ, spoleãenstvo luk, pastvin a travnat˘ch strání, spoleãenstvo polí a sídelní aglome-
race. O interakcích konkrétních spoleãenstev a krajinn˘ch typÛ s pohybem do pfiírody  na jízdním
kole se Ïáci mohli dovûdût na 1. stupni Z·. Nyní, v 7. roãníku je velmi vhodné na dfiívûj‰í v˘uku
navázat a v˘chovné pÛsobení  prohloubit nov˘mi pfiíklady z konkrétní krajiny – napfi. vyprávûní
ÏákÛ, jestli byli  v nûjakém typu pfiírodní ãi kulturní krajiny na kole o loÀsk˘ch prázdninách, kde
to  bylo, co vidûli, jaké mûli záÏitky, co se nauãili o pfiírodû pfiímofiské, domácí lesní, luãní, horské
apod.

Zdroj: Uãebnice: Vanûãková, I.; Sk˘bová, J.; Markvartová, D.; Hejda, T.  Pfiírodopis. Uãebnice pro
základní ‰koly a víceletá gymnázia. PlzeÀ: Fraus 2006.

– V 8. roãníku Z· je v pfiírodopisu zafiazeno uãivo o zoologii savcÛ a o biologii ãlovûka. Zatímco
v zoologii savcÛ (mimo ãlovûka) je dosti obtíÏné najít bliÏ‰í souvislosti odborného tématu a jízd-
ního kola, opaãnû je tomu v biologii ãlovûka. V nûkolika druzích orgánov˘ch soustav ãlovûka na-
jdeme pfiímé souvislosti s jízdním kolem. Mají stránky pozitivní i negativní a se v‰emi by mûli b˘t
Ïáci obeznámeni, resp. mûli by si z nich vzít pouãení pro praktick˘ Ïivot. Ze v‰ech dvanácti vyu-
ãovan˘ch orgánov˘ch soustav ãlovûka mají v na‰í souvislosti hlavní v˘znam tyto ãtyfii kapitoly: 
– Orgánové soustavy ãlovûka – kosterní soustava
– Orgánové soustavy ãlovûka – svalová soustava
– Orgánové soustavy ãlovûka – obûhová soustava
– Orgánové soustavy ãlovûka – d˘chací soustava

Struãná anotace obsahu:
– Kostra horních a dolních konãetin, resp. pfiíãnû pruhované  svalstvo konãetin, resp. srdce, plíce

a cévní systém mají z hlediska anatomického a zejména fyziologického zásadní  v˘znam pro vyu-
Ïití jízdního kola ãlovûkem – pohyb za úãelem  sportu (silniãní cyklistika, cyklokros, horská kola
atd.),  rekreaãní (individuální ãi skupinová jízda), vzdûlávací (jízda do pfiírody, knihovny, ‰koly,
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apod.). Pozitivem je napfi. u sportovní cyklistiky posilování svalstva, srdce, vitální kapacity plic
(u závodníkÛ jedna z vÛbec nejvy‰‰ích), negativem jsou  pfiípadné únavové zlomeniny, uÏívání do-
pingu pro zv˘‰ení  v˘konnosti s negativními zdravotními perspektivami, po‰kození kloubÛ, ‰lach,
svalov˘ch úponÛ, ãasto s trval˘mi následky, atd. Rekreaãní cyklistika má pfievaÏující pozitivní vliv
na zdraví, pokud je ov‰em provozována na zdravém vzduchu. Rekreaãní a zdravotní jízda na kole
celkovû organizmus posiluje. ZáleÏí ov‰em na mífie (tj. intenzitû jak usilovnû a na jakou vzdálenost,
resp. frekvenci jak ãasto), poãasí, aktuálním zdravotním stavu i na technickém stavu jízdního kola
(v˘‰ka a tvrdost sedadla, zpÛsob posedu, funkãnost brzd apod.). Z uvedeného ov‰em vypl˘vá, Ïe
i tento druh cyklistick˘ch aktivit v sobû skr˘vá jistá zdravotní a bezpeãnostní rizika. Îáci by si mû-
li v souvislosti s probíran˘m biologick˘m uãivem vÏdy spojovat rÛzné zdravotní, bezpeãnostní,
vzdûlávací aj. kladné a záporné souvislosti. Zejména u dospívající mládeÏe, která se nad jiné vy-
znaãuje zv˘‰enou  touhou po soutûÏivosti, je tfieba ve ‰kole zdÛrazÀovat prioritní zdraví nad spor-
tovními v˘sledky, nad bezstarostnou ãi bezohlednou jízdou na kole po frekventovan˘ch komuni-
kacích. Mûli by jiÏ ve ‰kole b˘t vedeni k tomu, Ïe zdravûj‰í a bezpeãnûj‰í neÏli mûstská cyklistika
je cyklistika v pfiírodû, za respektování pravidel její ochrany.

Zdroj: Uãebnice: Cílek, V.; Matûjka, D.; Mikulá‰, R.; Ziegler, V.  Pfiírodopis IV pro 9. roãník základ-
ní ‰koly. Praha: Scientia 2000.

– V 9. roãníku Z· je v pfiírodopisu zafiazeno uãivo z vûd o Zemi (geologie – mineralogie, petrologie
a dal‰ích oborÛ geologie) v tématick˘ch celcích: 
– Zemû – ná‰ domov
– Historie Zemû
– âlovûk mûní a chrání svût

– V tématickém celku Zemû – ná‰ domov  je vhodné vyuÏití tématu jízdní kolo v uãivu o erozi.
Podobnû jako v jiÏ zmínûném uãivu ve 4. roãníku, i zde je nutno  ÏákÛm zdÛraznit, Ïe je nutná
ochrana pÛdy pfied sesuvy, odnosem, obrusem, odkryvem  vegetace. Negativnû v tomto smûru pÛ-
sobí fiada vnûj‰ích geologick˘ch ãinitelÛ, vãetnû ãinnosti organizmÛ a ãlovûka. Pfiímo se na pÛdní
erozi v ohroÏeném terénu podílí mobilita dopravními prostfiedky, vãetnû pohybu na jízdním kole,
a proto je odpovûdnost ãlovûka tak v˘znamná. V uãivu o zpevnûn˘ch usazen˘ch horninách se Ïá-
ci dovídají o mechanickém zpevÀování hornin, ke kterému kromû gravitace, tlaku a teplotû nadlo-
Ïí a podloÏí, obsahu vody a zrnitosti v souãasné dobû pfiispívá i lidská ãinnost. Ke zhutÀování se-
dimentÛ (vãetnû pÛd) pfiispívá kromû nejroz‰ífienûj‰í aktivity nákladní automobilové dopravy i cyk-
listika. Napfi. soudobé budování cyklostezek na nov˘ch trasách po nezpevnûném podloÏí mÛÏe ãa-
sem vést k místním nebezpeãn˘ch deformacím povrchu, k podmáãení a sesuvu atd. 

– V uãivu Historie Zemû tûÏko najdeme vhodné tématické vyuÏití pro jízdní kolo, s v˘jimkou éry
ãlovûka (souãasn˘ holocén). V nejnovûj‰í historii Zemû spojené s evolucí rodu Homo sapiens sa-
piens (âlovûka rozumného) má zásadní v˘znam pro  rozvoj civilizace lidská mobilita. Jedním s do-
pravních prostfiedkÛ, které ãlovûk jiÏ mnoho desetiletí stále více vyuÏívá, je jízdní kolo. Aby ãlo-
vûku tento druh dopravy co  nejlépe slouÏil, je tfieba respektování v‰ech v˘‰e zmínûn˘ch pravidel,
vãetnû pravidel silniãní dopravy. K tomu pfiistupuje i poÏadavek na ‰kolní a rodinnou v˘chovu
k citlivému, ohleduplnému vyuÏívání jízdního kola v pfiírodû.
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9 Vybrané uãivo zemûpisu na 2. stupni Z· se vztahem 
k dopravní v˘chovû a jeho aplikace

Pfii hodnocení uãebnic zemûpisu jednoznaãnû vyplynula tûsná provázanost zemûpisného uãiva
s problematikou jízdního kola a jeho správného vyuÏívání v rámci dopravní v˘chovy, vyuÏívání
map – ti‰tûn˘ch i elektronick˘ch, orientace v krajinû a z hlediska bezpeãnosti cykloturistiky v hod-
nocení pfiírodních pfiedpokladÛ.

Roãník: 6.

Zdroj: Uãebice: Novák S.; Demek J. Planeta Zemû se pfiedstavuje. Uãebnice zemûpisu pro 6. roãník.
Z· 1. díl. Praha: Práce 1998, 79 s.

Název kapitoly: Vzdu‰n˘ obal Zemû
Struãná anotace obsahu:
– Ovzdu‰í Zemû jako pohyblivá sloÏka krajiny jejíÏ aktuální stav – poãasí se velmi rychle mûní.

Vybrané veliãiny charakterizují tento stav, patfií mezi nû pfiedev‰ím teplota vzduchu, oblaãnost,
sráÏky a vítr. 

– Teplota vzduchu se mûfií teplomûrem umístûn˘m ve stínu – profesionální meteorologové pouÏíva-
jí teplomûry v meteorologick˘ch budkách.

– Oblaãnost se vyjadfiuje stupnûm pokrytí oblohy oblaãností – jasno, skoro jasno, polojasno, oblaã-
no, zataÏeno.

– Ovzdu‰né sráÏky  mají rÛznou podobu – dé‰È, sníh, ledové kroupy, rosa, jinovatka, náledí a le-
dovka.

Souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– Jedním ze zcela základních pfiedpokladÛ vhodného a zejména bezpeãného vyuÏití kola je znalost

aktuálního stavu ovzdu‰í – poãasí. Je zcela samozfiejmé, Ïe pfied pouÏitím kola zji‰Èujeme, jak je
venku teplo, zda nepr‰í ãi nefouká siln˘ nárazov˘ vítr. Danému stavu se pak pfiizpÛsobujeme – ob-
leãení, jízdní doplÀky, trasa cesty a pfiípadnû zvaÏujeme vhodnost jejího konání. 
Pfii posuzování poãasí sledujeme zejména pfiíli‰ vysoké ãi naopak nízké teploty. Vysoké teploty hro-
zí za málo oblaãn˘ch dnÛ v letních mûsících po poledni. Je zapotfiebí upravit pitn˘ reÏim, zvolit tra-
su tak, aby na tuto dobu nepfiipadaly fyzicky nároãné úseky, vyuÏívat zalesnûn˘ch ãástí krajiny
apod. 
Nízké teploty vyÏadují teplé a tûÏ‰í obleãení, zpÛsobují vy‰‰í odpor pohybliv˘ch souãástí kola
a jsou celkovû fyzicky nároãnûj‰í.
Vzdu‰né sráÏky mají rozmanitou podobu – dé‰È, sníh, ledové kroupy, rosa, jinovatka, ledovka ãi
náledí. Jejich v˘skyt vÏdy komplikuje vyuÏití kola – promoknutí,  prochladnutí, moÏnost pádu na
kluzkém povrchu. VyloÏenû nebezpeãné jsou pak sníh, ledové kroupy a náledí. Za  urãit˘ch pod-
mínek je kolo prakticky nepouÏitelné – vysoká vrstva snûhu a velmi kluzk˘ povrch cest. 
Oblaãnost není limitujícím faktorem pro pouÏití kola. MÛÏe mít pozitivní vliv napfiíklad v dobû tr-
vání vysok˘ch teplot, kdy v˘skyt oblaãnosti sniÏuje úãinek sluneãního záfiení. V chladném poãasí
za bezoblaãné oblohy mohou naopak pfiímé sluneãní paprsky pfiíjemnû hfiát. 
Vítr je pro pouÏití kola velmi v˘znamn˘. Obecnû lze fiíci, Ïe ãím ménû vítr vane, tím lep‰í je vyu-
Ïití kola. Nebezpeãn˘ je siln˘ nárazov˘ vítr, kter˘ mÛÏe zpÛsobit i nenadálé vyboãení kola z jízd-
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ní dráhy. Nepfiíjemná a fyzicky namáhavá je jízda proti vûtru, jen málokdy vítr vane del‰í dobu ve
smûru jízdy.

– Ze shrnutí v˘‰e uveden˘ch nejzákladnûj‰ích faktorÛ vypl˘vá naprostá nezbytnost znalosti pfiedpo-
vûdi poãasí pro správné a bezpeãné vyuÏití jízdního kola. Aãkoliv jsou informace o poãasí k dis-
pozici, není jejich vyuÏití mnohdy pro dan˘ úãel odpovídající. Pfiíãinou je jednak jejich opominu-
tí ãi ignorování a nebo také nesprávná interpretace. Struãné pfiedpovûdi obvykle uvádûjí situaci pro
celou republiku a pfiitom v rÛzn˘ch regionech mÛÏe panovat dosti odli‰né poãasí. 

Námûty pro dopravní v˘chovu:
– Sledujte pfiedpovûdi poãasí a porovnejte je s jeho skuteãn˘m prÛbûhem.
– Pokuste se vytvofiit návrh „ideálního“ poãasí pro v˘let na kole v jednotliv˘ch roãních obdobích. Co

by bylo zapotfiebí k tûmto v˘letÛm?

Roãník: 6.

Zdroj: Uãebice: Hübelová, D.; Novák, S.; Weinhöfer, M. Pfiírodní obraz Zemû. Uãebnice zemûpisu 2.
díl. Brno: Nová ‰kola 2007, 84 s.

Název kapitoly: Tvary zemského povrchu
Struãná anotace obsahu:
– âlenûní zemského povrchu podle nadmofiské v˘‰ky. Oblasti rozprostírající se v nadmofiské v˘‰ce

0 aÏ 200 metrÛ nad mofiem jsou níÏiny. Uzemí nacházející se ve v˘‰ce nad 200 m n. m. jsou vyso-
ãiny.

– Podle rozdílu nadmofisk˘ch v˘‰ek nejvy‰‰ího a nejniÏ‰ího bodu v krajinû – tzv. relativní v˘‰ková
ãlenitost – dûlíme zemsk˘ povrch na:
– rovinu  (do 30 m)
– pahorkatinu  (31 m – 150 m)
– vrchovinu  (151 m – 300 m)
– hornatinu   (301 m – 600 m)
– velehornatinu  (nad 600m)

Souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– âlenûní zemského povrchu podle nadmofiské v˘‰ky dává základní pfiedstavu o charakteru území.

Malé nadmofiské v˘‰ky se vyskytují ãasto podél pobfieÏí, nûkdy mohou vyplÀovat i rozsáhlá území
uprostfied kontinentÛ – JiÏní Amerika, Asie. Typickou zemí je Holandsko, kde níÏinaté území je vy-
uÏíváno statisíci cyklistÛ. Naproti tomu vysoãiny jsou pro cyklistiku, s v˘jimkou sportovní, hÛfie
vyuÏitelné, nûkdy naprosto nevhodné. Vysoãiny pfiiná‰ejí je‰tû jednu obtíÏ – ve velk˘ch nadmofi-
sk˘ch v˘‰kách je fiídk˘ vzduch a jízda je velmi namáhavá a vyÏaduje pfiedchozí aklimatizaci a tré-
nink. Pfiesto není údaj o nadmofiské v˘‰ce urãujícím pro pouÏití kola. Vût‰inou je dÛleÏitûj‰í údaj
o rozdílech v nadmofiské v˘‰ce ve vymezeném území.. 
Podle relativní v˘‰kové ãlenitosti rozli‰ujeme roviny, které jsou pro vyuÏití kola nejvhodnûj‰í. V̆ ‰e
uvedené Holandsko má kromû minimální nadmofiské v˘‰ky povrch s v˘‰kov˘mi rozdíly mezi nej-
v˘‰e a nejníÏe poloÏen˘m bodem obvykle jen nûkolik metrÛ. Naproti tomu horské a velehorské ob-
lasti jsou díky velk˘m v˘‰kov˘m rozdílÛm a tedy prudk˘m svahÛm pro kolo jen obtíÏnû sjízdné.
Jízda je zde ãasto nebezpeãná. Pfiechodná území – vrchoviny a pahorkatiny b˘vají pro turistickou
cyklistiku v˘hodné, protoÏe v˘‰kové rozdíly nejsou tak velké a nacházejí se zde ãasto lesy, zpfií-
jemÀující pouÏití kola.
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Roãník: 6.

Zdroj: Uãebice: Hübelová, D.; Novák, S.; Weinhöfer, M. Pfiírodní obraz Zemû. Uãebnice zemûpisu 2.
díl. Brno: Nová ‰kola 2007, 84 s.

Název kapitoly: Podnebí Zemû
Struãná anotace obsahu:
– RÛzné oblasti na zemi mají odli‰né podnebí. Nûkde neklesají teploty pod 15 stupÀÛ Celsia, jinde

panuje celoroãní mráz. Nûkterá místa jsou celoroãnû de‰tivá, jiná po dlouhé mûsíce nemají Ïádné
vzdu‰né sráÏky. Podle nejjednodu‰‰ího ãlenûní na Zemi mÛÏeme vymezit 3 základní typy podneb-
n˘ch pásÛ: 
– Tepl˘ tropick˘ pás s vysok˘mi teplotami a ãetn˘mi de‰Èov˘mi sráÏkami
– Dva mírné pásy s promûnliv˘mi podmínkami a stfiídáním 4 roãních období
– Dva chladné – polární pásy s nízk˘mi teplotami a dlouh˘mi polárními nocemi

Souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou: 
– Rozmanitost podnebí Zemû je limitujícím faktorem vyuÏívání kola. V extrémních podmínkách po-

lárních pásÛ je vyuÏití kola prakticky nepfiedstavitelné. Naproti tomu je velmi roz‰ífieno v chud‰ích
zemích tropického pásu. Mírn˘ pás poskytuje podmínky pro kolo lep‰í na severní polokouli. 
Nám je nejbliÏ‰í a nejlépe znám˘ mírn˘ pás a jeho promûnliv˘m podmínkám se pfiizpÛsobujeme
v prÛbûhu roku. Nejlep‰í podmínky pro vyuÏívání kola poskytuje jarní a letní období. Nejménû
vhodné podmínky jsou pak v zimû – nízké teploty, snûÏení, náledí. V mírném pásu je ãasto znaãnû
odli‰né poãasí podle vzdálenosti od oceánu. V jeho blízkosti ztûÏuje jízdu na kole ãast˘ dé‰È a ví-
tr. Naproti tomu zde v zimû jen málokdy klesají teploty pod bod mrazu a zfiídka snûÏí (to samo-
zfiejmû neplatí pro vysoko poloÏená horská území). V nitrech kontinentÛ, daleko od oceánu musí-
me poãítat s velmi studen˘mi, i kdyÏ such˘mi zimami. Léta jsou zde velmi teplá, ale s v˘skytem
siln˘ch boufiek. 
Tepl˘ pás rozkládající se kolem rovníku je v nûkter˘ch oblastech, kde není tolik de‰Èov˘ch sráÏek
velmi vyuÏíván cyklisty. V chud‰ích zemích mívají kola funkci taxíku v podobû trojkolov˘ch rik-
‰í. Zvlá‰tû roz‰ífieno je kolo ve v˘chodní a jihov˘chodní Asii. S kolem se jen málokdy setkáme
v extrémnû tepl˘ch ãi de‰tiv˘ch oblastech teplého pásu. 

Roãník: 6.

Zdroj: Uãebice: Novák, S.; ·tefl, V.; Trna, J.; Weinhöfer, M. Vstupte na planetu Zemi. Uãebnice ze-
mûpisu 1. díl. Brno: Nová ‰kola 2007, 68 s.

Název kapitoly: Mapování zemského povrchu
Struãná anotace obsahu:
– Mapa je zmen‰en˘ a zjednodu‰en˘ obraz zemského povrchu uchovávající mnoho potfiebn˘ch in-

formací i mnoho let po jejím vytvofiení. Mapy zachycují prostorové informace od pradávna a vÏdy
slouÏily k uchování dÛleÏit˘ch znalostí souvisejících s kaÏdodenním Ïivotem.
Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích charakteristik mapy je mûfiítko. Vyjadfiuje pomûr zmen‰ení vzdáleností
v mapû oproti skuteãnosti. Je obvykle vyjádfieno ãíseln˘m pomûrem a obvykle je doprovází i gra-
fické mûfiítko. Podle ãíselného mûfiítka rozli‰ujeme:
– mapy velkého mûfiítka – do cca 1: 50 000
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– mapy stfiedního mûfiítka – do cca 1: 500 000
– mapy malého mûfiítka – nad cca 1: 1 000 000

Souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– Pokud má b˘t kolo vyuÏito pro stfiední ãi del‰í vzdálenosti, je vÏdy potfiebné zjistit základní infor-

mace o terénu, kter˘m povede naplánovaná trasa. Vlastní zku‰enost je dÛleÏitá, ale pfiedstava
o vzdálenûj‰ích místech b˘vá zkreslená ãi mylná. Základní pomÛckou se pfii posuzování trasy stá-
vá mapa. Obsahuje totiÏ objektivní a souhrnné informace o krajinû, kterou hodláme projíÏdût –
o v˘‰kové ãlenitosti, lesnatosti, povrchov˘ch vodách, charakteru silnic, sídlech, obchodech, pamû-
tihodnostech atd. Îádn˘ jin˘ podklad není schopen podat souhrnnou informaci o v‰ech zmínûn˘ch
objektech a pfiitom ve správn˘ch topografick˘ch relacích. 
Mapa velmi úzce souvisí s plnohodnotn˘m vyuÏitím kola. Pokud nebudeme vyuÏívat kolo pro ry-
ze specializované úãely – napfi. pro sportovní jízdu po cyklistickém oválu, pak budeme ãasto po-
tfiebovat pro své rozhodování mapu. Ta nám dá základní informaci o tom, proã nûkam jet, jak se na
jízdu vybavit, jak dlouho asi cesta bude trvat apod.
Velmi dÛleÏité je vybrat mapu vhodného mûfiítka.. Pro vyuÏití kola v nejbliÏ‰ím okolí budou vhod-
né mapy velkého mûfiítka. Ty totiÏ zachycují topografickou situaci velmi detailnû s nejvût‰ím mnoÏ-
stvím podrobností. Zvlá‰tû dÛleÏité je to ve mûstech, kde na ménû podrobn˘ch mapách jsou ãasto
ulice spojeny do blokÛ domÛ. Navíc mÛÏeme vybrat komunikace niÏ‰í tfiídy, kde je men‰í frek-
vence dopravy a tím i bezpeãnûj‰í jízda. 
Mapy stfiedního mûfiítka jsou vhodné pro vyuÏití kola na stfiední a del‰í vzdálenosti – v fiádech de-
sítek kilometrÛ. Neposkytují sice v‰echny detaily, jsou ale pfiehledné a s jejich pomocí vybereme
nejvhodnûj‰í trasu z hlediska poÏadavku uÏivatele kola. 
Mapy malého mûfiítka jsou pro vyuÏití kola prakticky zbyteãné s v˘jimkou plánování tras napfi. ve
vzdálen˘ch zemích.

Námûty pro dopravní v˘chovu:
– S pomocí pfiíslu‰né mapy navrhnûte trasu v˘letu na kole do celkové vzdálenosti 30 km.

ZdÛvodnûte, proã jste trasu vybrali, zda je nároãná (velká ãi malá pfiev˘‰ení), co mÛÏete spatfiit ces-
tou, zda budete lesem chránûni pfied sluncem apod.

Roãník: 6.

Zdroj: Uãebice: Novák, S.; ·tefl, V.; Trna, J.; Weinhöfer, M. Vstupte na planetu Zemi. Uãebnice ze-
mûpisu 1. díl. Brno: Nová ‰kola 2007, 68 s.

Název kapitoly: Jsou v‰echny mapy stejné?
Struãná anotace obsahu:
– Lidé dnes vyuÏívají velké mnoÏství nejrÛznûj‰ích map. Ty se li‰í nejen sv˘m obsahem, formátem,

mûfiítkem apod., ale i tím, jak pfiedávají informace uÏivateli. Kromû klasick˘ch ti‰tûn˘ch map se
stále ãastûji vyuÏívají elektronické mapy. Setkáváme se s nimi pfiedev‰ím na webov˘ch stránkách
a pfienosn˘ch navigaãních pfiístrojích znám˘ch jako „globální polohov˘ systém“ zkrácenû GPS.
KdyÏ zadáme na takovémto pfiístroji cíl na‰í cesty, zobrazí se na monitoru trasa vedoucí k cíli, kte-
rá nás k nûmu nejvhodnûj‰ím zpÛsobem pfiivede.

Souvislosti vybraného uãiva s dopravní v˘chovou:
– Rychle klesající cena zpÛsobuje stále ãastûj‰í vyuÏívání pfiístrojÛ GPS pro navigaci pfii jízdû na ko-

le. Tyto pfiístroje jsou velmi v˘hodné zvlá‰tû v neznámém terénu a v nepfiedvídan˘ch situacích.
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Jejich aplikace má ale i pfii vyuÏívání kola urãité nedostatky. GPS nedokáÏe akceptovat individu-
ální poÏadavky cyklisty, protoÏe ten mnohdy nevolí pouze nejkrat‰í trasu. Hodlá jízdu vyuÏít pro
relaxaci, poznání a mnoho dal‰ích úãelÛ. Proto je nutné s GPS pracovat s vûdomím uveden˘ch
vlastností a vyuÏívat pfiístroj jako elektronickou mapu s pfiíleÏitostnû vyuÏitou funkcí navigace.

Námûty pro dopravní v˘chovu:
– Navigaãní systém a elektronické mapy mÛÏete vyuÏít i bez speciálního GPS pfiístroje. K vyuÏití

jsou plánovaãe cest napfi. na webov˘ch stránkách. VyuÏít lze téÏ stále vylep‰ované mapové aplika-
ce „mapy.cz“. S jejich pomocí Ïák mÛÏe zvolit vhodné mûfiítko (pfiibliÏováním ãi oddalováním)
a navrhnout trasu cyklistického v˘letu. MÛÏe pfiitom volit mezi rÛzn˘m tematick˘m obsahem – tu-
ristick˘, sportovní, poznávací, historick˘... ZdÛvodnûte, proã jste zvolili právû tuto trasu.
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10 Vybrané uãivo hudební v˘chovy na 2. stupni Z· 
se vztahem k dopravní v˘chovû a jeho aplikace

Roãník: 6.

Zdroj: Uãebice: Mihule, J.; Stfielák, M. Hudební v˘chova pro 6. roãník Z·. Praha: SPN 1989.
str. 17–25 rondo (hudební forma – opakovan˘ návrat, kolo)

J. Haydn – Koncert pro trubku a orchestr, 3. vûta (rondo)
L. van Beethoven – Koncert pro klavír a orchestr C dur, 3. vûta (rondo)

str. 162 W. A. Mozart – Figarova svatba
minulost – souãasnost, zpÛsob cestování – dostavníky –  funkce kola

str. 190 Z. Fibich: Vodník
vodní kola  - vodní - vûtrn˘ vír, ml˘nská kola …..jízdní kolo

Struãná anotace obsahu – zámûr pouÏití:
Vyjadfiování hudebních i nehudebních pfiedstav a my‰lenek pomocí hudebního nástroje

(hluk, souzvuk, harmonie, dynamika, tempo, agogika – spoleãnost v promûnách staletí, zpÛsob Ïivota,
doprava …)

Orientace v prostoru – pamûtné uchování a reprodukce pohybÛ provádûn˘ch pfii tanci ãi pohybov˘ch
hrách (pohybové hry zamûfiené na rozvoj rytmick˘ch dovedností v souvislosti s tempem a dyna-
mikou)

Postihování hudebnû v˘razov˘ch prostfiedkÛ a struktury hudebního díla
(práce s motivem, hudební vûta, hlavní a vedlej‰í téma – jejich vztah a podfiízenost, grafick˘ zápis
skladby napfi. rondo)

Sémantické prvky – zvukomalba…
Hudební skladba v kontextu s jin˘mi hudebními i nehudebními prvky
(zámûr autora, vyjádfiení mimohudební reality)

Námûty na vyuÏití v programu:
– Pfii seznamování s obsahovou a formální stránkou hudebního sdûlení vedeme se Ïáky rozhovor

o promûnách hudby v rÛzn˘ch slohov˘ch obdobích. Procházku hudebními staletími vyuÏijeme
k pfiipomenutí souvislostí s v˘vojem ve spoleãnosti, technick˘mi vynálezy, architekturou. 

– V souãasné dobû se máme moÏnost setkávat se starou architekturou napfi. pfii náv‰tûvû hradÛ a zám-
kÛ. Na v˘letech poznáváme i dal‰í historické objekty – napfi. vodní, vûtrn˘ ml˘n (pracují na prin-
cipu otáãení kola, …). Po cestû sledujeme dopravní znaãení (znaãky v˘straÏné, zákazové, pfiíkazo-
vé ..). Pfiipomeneme základní dopravní pravidla napfi. pro jízdu na kole – vyjíÏdûní od okraje vo-
zovky, vyjíÏdûní z lesní ãi polní cesty na silnici, pfiizpÛsobení jízdy provozu. Pro bezpeãnost je nut-
né mít dobfie vybavené a sefiízené kolo a pouÏívat ochrannou helmu.

Roãník: 6.

Zdroj: Uãebice: Koláfi, J.; ·tíbrová, I. Hudební v˘chova pro 6. roãník Z·. Praha: Agentura Jinan 1996.
Uãebnice je pojata jako hudební cestování po svûtû – uãivo lze po cel˘ rok propojit se zpÛsobem ce-

stování, úrovní dopravy ve vyspûl˘ch zemích atp.
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Struãná anotace obsahu – zámûr pouÏití:
Orientace v prostoru – pamûtné uchování a reprodukce pohybÛ provádûn˘ch pfii tanci ãi pohybov˘ch

hrách (pohybové hry zamûfiené na rozvoj rytmick˘ch dovedností v souvislosti s tempem a dyna-
mikou)

Hudební skladba v kontextu s jin˘mi hudebními i nehudebními prvky (zámûr autora, vyjádfiení mimo-
hudební reality)

Chápání funkce hudby ve vztahu k Ïivotu jedince i spoleãnosti (zpÛsob Ïivota v minulosti a v souãas-
nosti, technick˘ pokrok – zvukové nosiãe ..)

Námûty na vyuÏití v programu:
– Seznámení s podmínkami a úrovní Ïivota lidí na zaãátku 21. století v rÛzn˘ch zemích svûta.

(Technick˘ pokrok, úroveÀ  bydlení, pfiístup ke vzdûlání, moÏnost cestování, relaxace, … jízdní 
kolo.)

Roãník: 7.

Zdroj: Uãebice: Charalambidis, A.; Císafi, Z. Hudební v˘chova pro 7. roãník Z·. Praha: SPN 1998.
str. 112 –118 Hudební pfiehrávaãe a nosiãe

Gramofon – kruhová deska (pedál - pohon – kolo)
Magnetofon
Kompaktní disk

Struãná anotace obsahu – zámûr pouÏití:
Vyjadfiování hudebních i nehudebních pfiedstav a my‰lenek pomocí hudebního nástroje (hluk, souzvuk,

harmonie, dynamika, tempo, agogika – spoleãnost, zpÛsob Ïivota, cestování, dopravní  prostfiedky,
relaxace – jízdní kolo …)

Sémantické prvky – zvukomalba…
Chápání funkce hudby ve vztahu k Ïivotu jedince i spoleãnosti (zpÛsob Ïivota v minulosti a v souãas-

nosti, technick˘ pokrok – zvukové nosiãe...)
Hudební skladba v kontextu s jin˘mi hudebními i nehudebními prvky (hudba v prÛbûhu staletí; speci-

fické hudebnû vyjadfiovací prostfiedky – vynález kola; v˘vojové etapy, funkce, vyuÏití)
Námûty na vyuÏití v programu:
– Tak jako kaÏd˘ pfiedmût má svÛj tvar a funkci, tak i kaÏdé umûlecké dílo má svÛj tvar a promlou-

vá specifickou fieãí. V obou pfiípadech hodnotíme provedení, funkãnost, nápaditost, originalitu.  
– Hudba je urãena k poslechu. Osloví posluchaãe pouze tehdy, kdyÏ ji aktivnû poslouchá nebo pro-

vozuje. Ve  20. století do‰lo k velkému technickému zdokonalení zvukov˘ch pfiehrávaãÛ a nosiãÛ.
Jsou zaloÏeny na principu otáãení kola. Paralelnû mÛÏeme uãivo vyuÏít k seznámení s historií a v˘-
vojem jízdního kola.

Roãník: 7.

Zdroj: Uãebice: Mihule, J.; Jurkoviã, P.; Stfielák, M. Hudební v˘chova pro 7. roãník Z·. Praha: Fortuna
1996.

str. 18 Pocestn˘ – A. Jelen, F. L. âelakovsk˘
Minulost – souãasnost, Ïivot lidí bohat˘ch – chud˘ch, zpÛsob pfiepravy – jízda v koãáfie, pû‰ky
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Struãná anotace obsahu - zámûr pouÏití:
Barva a v˘‰ka tónu – souvisí s obsahovou stránkou hudebního sdûlení, v˘znam zvukov˘ch signálÛ
Tempo a dynamika – souvisí s obsahovou stránkou hudebního sdûlení, stejnû tak rychlost a agresivita

jízdy jedince s bezpeãností provozu
Písnû s pfiírodní tématikou – chování v pfiírodû, vhodné obleãení, cestování v dávné minulosti a v sou-

ãasnosti
Písnû, jejichÏ obsahem jsou dopravní prostfiedky – pû‰í turistika, chÛze po kraji vozovky, pfiecházení

vozovky, jízda na kole, dodrÏování pravidel silniãního provozu
Poslechové dovednosti – orientace v hudebních Ïánrech, stylech na základû hudebnû vyjadfiovacích

prostfiedkÛ typick˘ch pro dané slohové  období  -  integrativní pojetí historie vzniku, v˘voje a uÏi-
tí kola ve spoleãnosti

Námûty na vyuÏití v programu:
– Hudba hraje v Ïivotû ãlovûka nezastupitelnou roli. Spolu s ostatními druhy umûní umoÏÀuje poznat

historii a promûny v prÛbûhu staletí. Na v˘voji hudby se podílely celé generace. KaÏdá pfiinesla nû-
co nového, podnûtného, progresivního.

– V souãasné dobû máme moÏnost seznamovat se s hudební minulostí nejen formou poslechu z rÛz-
n˘ch zvukov˘ch nosiãÛ, ale i formou pfiímého poslechu v místech, kdy kdysi v minulosti zazníva-
la – na zámcích,  hradech, v kostele nebo i v pfiírodních amfiteátrech.

– Náv‰tûvu hudební produkce lze spojit s poznáním historie urãitého kraje. Cestovat mÛÏeme hro-
madn˘mi prostfiedky, ale mÛÏeme jezdit i na kole. Pfiipomeneme základní pravidla pro jízdu na ko-
le – vyjíÏdûní od okraje vozovky, vyjíÏdûní z lesní ãi polní cesty na silnici, pfiizpÛsobení jízdy pro-
vozu. Pro bezpeãnost je nutné mít dobfie vybavené a sefiízené kolo a pouÏívat ochrannou  helmu.

Roãník: 7.

Zdroj: Uãebice: Brabec, J. Hudební v˘chova pro 7. roãník Z·. Praha: Agentura Jinan, 1996.
str. 48–61 Malé skladatelské profily (18. století – polovina 20. století) – historie, v˘voj hudby – his-

torie, v˘voj kola
Struãná anotace obsahu – zámûr pouÏití:
Vyjadfiování hudebních i nehudebních pfiedstav a my‰lenek pomocí hudebního nástroje (hluk, souzvuk,

harmonie, dynamika, tempo, agogika – spoleãnost, zpÛsob Ïivota, cestování, dopravní  prostfiedky,
relaxace -  jízdní kolo …)

Hudební skladba v kontextu s jin˘mi hudebními i nehudebními prvky (hudba v prÛbûhu staletí; speci-
fické hudebnû vyjadfiovací prostfiedky – vynález kola; v˘vojové etapy, funkce, vyuÏití)

Námûty na vyuÏití v programu:
– KaÏd˘ pfiedmût, kter˘ ãlovûk pouÏívá, má svou funkci a tvar. Stejnû tak i kaÏdé umûlecké dílo má

svÛj tvar a promlouvá specifickou fieãí. V obou pfiípadech hodnotíme provedení, funkãnost, nápa-
ditost, originalitu.  

– Pfii seznamování s obsahovou a formální stránkou hudebního sdûlení vedeme se Ïáky rozhovor
o promûnách hudby v rÛzn˘ch slohov˘ch obdobích. Procházku hudebními staletími vyuÏijeme
k pfiipomenutí souvislostí s v˘vojem ve spoleãnosti, technick˘mi vynálezy, architekturou. Paralelnû
mÛÏeme uãivo vyuÏít k seznámení s historií a v˘vojem jízdního kola.
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Roãník: 8.

Zdroj: Uãebice: Mihule, J.; PoledÀák, I.; Ma‰láÀ, P. Hudební v˘chova pro 8. roãník Z·. Praha: Fortuna
1994.

str. 110–244 téma: Hudba minulosti a dne‰ek v promûnách staletí   
str. 117 Obrázek z bible krále Václava IV – vÛz, volské spfieÏení – v˘voj pfiepravy
str. 161 W. A. Mozart: Koncertantní symfonie, 3. vûta – rondo hudební forma ronda – princip 

návratu hudební my‰lenky formou kruhu
str. 176 F. Schubert – Jít vandrem z cyklu Krásná mlynáfika (v minulosti se chodilo za prací (cit.

… téÏ kola pfiíklad dala nám, ó kola, ta radûji neÏ v klidu stát, chtí toãit se a vandrovat …)
str. 207 J. Brahms: Koncert pro housle a orchestr, 3. vûta – rondo
str. 242 Hudba a technika - gramofon, magnetofon, CD
Struãná anotace obsahu – zámûr pouÏití:
Vyjadfiování hudebních i nehudebních pfiedstav a my‰lenek pomocí hudebního nástroje (hluk, souzvuk,

harmonie, dynamika, tempo, agogika – spoleãnost, zpÛsob Ïivota, doprava …)
Pohybové reakce na zmûny v proudu znûjící hudby (orientace v prostoru, osvojování si pohybov˘ch

schémat, respektování se navzájem, reakce v souladu se znûjící hudbou, dodrÏování pravidel – pa-
ralela s jízdou vpravo, chÛzí vlevo …)

Postihování hudebnû v˘razov˘ch prostfiedkÛ a struktury hudebního díla (práce s motivem, hudební vû-
ta, hlavní a vedlej‰í téma – jejich vztah a podfiízenost, grafick˘ zápis skladby napfi. rondo)

Sémantické prvky – zvukomalba…
Hudební skladba v kontextu s jin˘mi hudebními i nehudebními prvky (zámûr autora, vyjádfiení mimo-

hudební reality)
Chápání funkce hudby ve vztahu k Ïivotu jedince i spoleãnosti
Procházku hudebními staletími vyuÏijeme k pfiipomenutí souvislostí s v˘vojem ve spoleãnosti, tech-

nick˘mi vynálezy, dopravními prostfiedky, komunikacemi, architekturou. Paralelnû mÛÏeme uãivo
vyuÏít k seznámení s historií a v˘vojem jízdního kola.
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11 Vybrané uãivo v˘tvarné v˘chovy na 2. stupni Z· 
se vztahem k dopravní v˘chovû a jeho aplikace

Projekt: V̆ tvarná v˘chova (âlovûk a kultura)

Roãník: 5.–9. 
Témata spojená s jízdním kolem se vyskytují ve v˘tvarn˘ch projektech konkrétnû v pracovních se-
‰itech pro druh˘ stupeÀ

Zdroj: Pracovní se‰ity:
Zhofi, I. V̆ tvarná v˘chova v projektech I, pracovní se‰it pro 6. a 7. roãník. Brno: Tobiá‰ 1995.
Zhofi, I. V̆ tvarná v˘chova v projektech II, pracovní se‰it pro 8. a 9. roãník. Brno: Tobiá‰ 1996. 

Téma: V̆ tvarné projekty – fascinace realitou 
Kapitoly:

– Sporty a sportovci
– Auta o autech, s auty, v autech 

Struãná anotace obsahu:
– Pojem „fascinace realitou“ se objevuje ve v˘tvarné v˘chovû spolu s projektovou metodou, která

byla do ‰kol zavádûna v 80. léta, postupnû vylep‰ována a realizována v nejrÛznûj‰ích podobách.
Co v‰echno si mÛÏeme pod realitou, jeÏ nás a dûti ãi studenty  fascinuje natolik, Ïe jako uãitelé v˘-
tvarné v˘chovy na ni pak reagujeme vlastní tvorbou, vÛbec pfiedstavit? V pojetí Igora Zhofie je ze-
jména mlad˘ ãlovûk fascinován vûcmi a situacemi, které ho bezprostfiednû obklopují a které ho za-
jímají z hlediska nejrÛznûj‰ích funkcí v denním Ïivotû, ale i jako estetické objekty. Na rozdíl od
dfiívûj‰ka, kdy v˘tvarná v˘chova spoãívala v klasickém objevování pfieváÏnû pfiírodních tvarÛ tím,
Ïe Ïáci napfiíklad kreslili kofieny, plody, vûtve ãi krajinu tak, Ïe se snaÏili je mimeticky napodobit,
ãi pozdûji imaginativnû ztvárnit ve volné tvorbû, jsou dûti fascinovány sportovním náãiním (lyÏe,
sportovní obuv) ãi odûvem, nejnovûj‰ím designem spotfiebního zboÏí, ale i dopravními prostfiedky,
napfi. jízdním kolem. Celá oblast cyklistiky se stává pfiedmûtem zkoumání nejen po stránce tech-
nické, ale i estetické. Pro v˘tvarnou v˘chovu pak znamená jízdní kolo jak˘si v‰estrann˘ model ãi
‰irokou inspiraci k materiálov˘m aktivitám nejrÛznûj‰ího druhu. Jízdní kolo lze z pohledu v˘tvar-
ného zkoumat následujícími zpÛsoby: 

❍ lze je kreslit v detailech i v celku
❍ lze je malovat podle skuteãného modelu a také doplÀovat barvy dle své fantazie
❍ lze je fotografovat ve stavu klidu i pohybu 
❍ lze je pozorovat i s postavou cyklisty a skicovat rÛzné fáze jeho pohybu
❍ lze je vidût a zkoumat jako objekt, to znamená Ïe jej lze vnímat také jako sochu v prostoru a rÛz-

n˘mi zpÛsoby ozvlá‰tÀovat
❍ lze je také rozloÏit a volnû s jednotliv˘mi ãástmi nakládat ve snaze vytvofiit zcela nûco jiného neÏ

kolo – zvífie, domek, vûc
❍ mÛÏeme v˘tvarnû zkoumat také doplÀky, které s jízdním kolem souvisí
❍ stfiedem v˘tvarného zájmu se mohou stát také mapy i ve‰keré informace, které souvisí s pohybem

jízdního kola v terénu 
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Ve Zhofiovû publikaci najdeme napfiíklad malou podkapitolu nazvanou âlovûk v pohybu, která je
ilustrována jízdou dvou postav na dvojkole. I kdyÏ je zde v tomto pfiípadû úkol pouze naznaãen, jde
o zajímav˘ podnût inspirace jízdním kolem pro v˘tvarné vyjádfiení. UÏ samotn˘ fakt inspirace dvou-
kolem nese s sebou  fiadu pfiíleÏitostí. Pokusme se nyní doplnit zmínûnou ilustraci dal‰ími úkoly, vy-
bízejícími k v˘tvarn˘m aktivitám:
– Vymysli pfiíbûh dvojice jedoucí na kole do urãité cílové zemû, prostuduj dopravní pravidla zemí,

kter˘mi dvojice projíÏdí. Nakresli komiks, kter˘ by tuto cestu znázornil a doplÀ jej jak˘msi prÛ-
vodcem s ohledem na bezpeãnost jízdy rÛzn˘mi úseky cesty 

– Najdi v encyklopediích nebo na internetu v˘voj konstrukãních principÛ dvojkola, obrázky sefiaì do
leporela a doplÀ texty, vysvûtlujícími technické a estetické principy konstrukce dvojkola 

– Vymysli pfiídavné souãásti ke dvojkolu usnadÀující a zpfiíjemÀující cestu tímto dopravním pro-
stfiedkem

– Vytvofi jakési fiktivní rozhovory mezi dvojicí putující krajinou na dvojkole a ilustruj je klasickou
cestou – perokresbou, kolorovanou kresbu ãi s pouÏitím jednoduché grafické techniky

Specifikace souvislosti vybraného uãiva v˘tvarné v˘chovy s ústfiedním objektem dopravní v˘chovy –
jízdním kolem:

– Jízdní kolo je z hlediska v˘tvarného projevu pouze zdánlivû nezajímav˘m objektem. Od 80. let,
kdy se v˘tvarná pedagogika zaãala zajímat o civilní pfiedmûty, a kdy uãitelé vycházeli z faktu, Ïe
dûti jsou denní realitou v jistém smyslu fascinovány a Ïe je tfieba na ni navazovat i ve v˘tvarn˘ch
aktivitách, se právû sportovní náãiní, ale i dopravní prostfiedky staly jednûmi z nejoblíbenûj‰ích ná-
mûtÛ kresby, malby, ale i jin˘ch kreativních produkcí jako tfieba deníkov˘ch záznamÛ ãi perfor-
mance. Zejména 90. léta byla obdobím velkého zájmu o cyklistiku a touhou v‰ech teenagerÛ bylo
získat horské nebo trekingové kolo a nejenom na nûm jezdit, ale jej i zkoumat, pfiípadnû stále vy-
lep‰ovat rÛzn˘mi pfiídavn˘mi technick˘mi vymoÏenostmi. Vedlo to dokonce k jakémusi soutûÏení
o to, kdo má lépe technicky vybavené kolo, ãí kolo má lep‰í design a kdo najezdí víc kilometrÛ.
Kolo se stalo magick˘m pfiedmûtem adorovan˘m v mnoha domácnostech, kde v nûkter˘ch (i men-
‰ích) bytech viselo v pfiedsíních upevnûno na zdi speciálními drÏáky a tímto se stalo jak˘msi bûÏ-
n˘m kusem interiéru. Kolo se stalo i feti‰em mnoha mladistv˘ch. Lépe neÏ jiné sportovní náãiní se
totiÏ pozoruje, je pfiedmûtem peãlivé údrÏby a mÛÏe se stát i prostfiedkem kreativity pfii vylep‰ová-
ní jeho estetického vzhledu. 

– Samostatnou kapitolu tvofií námûtová oblast cest, které lze absolvovat jako cyklistick˘ v˘let. Zde
se nabízí celá fiada úkolÛ souvisejících s krajinou s jejími historick˘mi a ekologick˘mi aspekty. 

Z hlediska estetického je moÏno ÏákÛm v souvislosti s jízdním kolem zadávat následující úkoly:
– Navrhnout tvarové fie‰ení jednotliv˘ch souãástek a cel˘ch ãástí kola s tím, Ïe Ïák nejdfiíve nakres-

lí nebo vyfotografuje hlavní ãásti kola a na základû respektování základních funkcí kola pfiistoupí
k futurologick˘m návrhÛm nov˘ch modelÛ 

– Promyslet barevnost povrchového zpracování podoby jízdního kola s ohledem na bezpeãnost jíz-
dy, stejnû tak promyslet barevnost cyklistického odûvu 

– Navrhnout doplÀující souãásti jízdního kola
– Vytvofiit knihu o kole – ilustrovat text rÛzn˘mi souãasn˘mi i futurologick˘mi vizemi kola, zpraco-

vat odváÏn˘ desing budoucí podoby kola 
– V neposlední fiadû je nutno také uvést, Ïe kolo mÛÏe b˘t prost˘m modelem ke kresbû. Kresebné
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zvládnutí jeho konstrukãních detailÛ, ale i kola jako celku se stalo ãastou v˘tvarnou aktivitou jak
na základních tak i na stfiedních ‰kolách

– Jednotlivé drobné digitální pfiístroje související s technick˘m vybavením jízdního kola se tû‰í vel-
ké oblibû ÏákÛ druhého stupnû i tyto se mohou stát pfiedmûtem v˘tvarného zpracování 

Námûty na vyuÏití ve v˘tvarné v˘chovû:
1. Vyber si zajímav˘ technick˘ detail ze svého kola a zobraz jej v hyperrealistické kresbû ve zvût‰e-

ném mûfiítku. Zjisti klíãové informace o funkci technického kola, napi‰ krátkou zprávu o v˘znamu
zvolen˘ch technick˘ch detailÛ pro bezpeãnou jízdu a doplÀ ji doporuãeními k údrÏbû. Sestav v nû-
kterém grafickém programu názorn˘ leták vysvûtlující principy údrÏby jízdního kola provádûné
tak, aby jízda odpovídala pravidlÛm bezpeãnosti.
Materiály a pomÛcky: Papír A2 pro kresbu, tuÏka z fiady HB nebo rudka ãi uhel, model – souãást
kola nebo celé kolo „in natura“, jako model je moÏno si opatfiit staré kolo i nejnovûj‰í modely
a kresby pak porovnávat, diskutovat o v˘voji pouÏití materiálu a zpÛsobu jeho zpracování.

2. Prohlédni si dobfie své kolo a vyfotografuj velmi detailnû klíãové ãásti se zámûrem nejprve doku-
mentovat funkci kola a pak  uprav získané fotografie v nûkterém grafickém programu tak, aby tvo-
je dílo slouÏilo jako grafick˘ pfiehled o fungování kola, doplÀ celou prezentaci sv˘mi vlastními tex-
ty (úkol pfiímo navazující na dopravní v˘chovu, neboÈ zde mohou b˘t zmínûny i dopravní pravidla
pro uÏivatele jízdního kola, pfiípadnû pravidla silniãního provozu vÛbec). Vybranou kolekci foto-
grafií pak uprav v nûkterém grafickém programu a vytvofi stránku pro uãebnici dopravní v˘chovy. 
Materiály a pomÛcky: digitální fotoaparát, fotopapír, poãítaã.

3. Udûlej nûkolik fotografií svého kola a kola tv˘ch kamarádÛ v rÛzn˘ch prostfiedích a pokus se se-
stavit grafick˘ návrh prezentace kola slouÏící zároveÀ jako pozvánka k cyklistickému v˘letu.
Materiály a pomÛcky: digitální fotoaparát, fotopapír, poãítaã, tuÏka, kreslící papír, nÛÏky.

4. Vytvofi v˘tvarnou mapu své cesty na kole. Vezmi nejdfiív mapu skuteãnou – tu zvût‰i pûtkrát a do
zvût‰eniny zakresli objekty, kolem kter˘ch jsi projíÏdûl, zaznamenej také kritická místa a verbálnû
zdÛvodni nebezpeãí, které v nich hrozilo. 
Materiály a pomÛcky: barevné tuÏky, papír vût‰ího formátu, mapy.

5. Zmapuj trasu své jízdy na kole v bliÏ‰ím i vzdálenûj‰ím okolí a vytvofi improvizovanou knihu tv˘ch
v˘letÛ na kole za poslední rok. MÛÏe‰ knihu vytvofiit jako volnou sestavu listÛ nebo jako leporelo,
pouÏij jak obrazu kresleného, malovaného tak i fotografie nebo grafiky zpracované na poãítaãi.
Knihu vystav v prostoru tfiídy ãi vefiejn˘ch prostor ‰koly.
Materiály a pomÛcky: rÛzné druhy kreslicích papírÛ a kreslicích materiálÛ, lepidla, fotografie z ex-
teriéru, textil.

6. Navrhni kolo sv˘ch snÛ ve formû kresebné skici, malby ãi malého z rÛzn˘ch materiálÛ vytvofiené-
ho modelu. Prostuduj za tímto úãelem knihy a webové stránky mapující historii dopravních pro-
stfiedkÛ. V‰imni si, jak vznikly dopravní prostfiedky, zejména jízdní kolo. Napi‰ esej reflektující je-
ho pfiednosti i nedostatky oproti ostatním dopravním prostfiedkÛm.
Materiály a pomÛcky: rÛzn˘ odpadov˘ materiál – karton, dráty, drobné pfiedmûty.  
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7. Navrhni design doplÀkÛ pro kolo – ledvina, nosiã, mûfiící pfiístroje, láhev na pití, obal na obãer-
stvení, br˘le, helma. Inspiruj se nejmodernûj‰ím designem svûtovû uznávan˘ch tvÛrcÛ – nahlédni
do odborn˘ch ãasopisÛ.
Materiál a pomÛcky: odborné ãasopisy, malífiské potfieby, papíry.

8. Navrhni design odûvu pro cyklistu dle povahy jeho cest – cyklista v lese, cyklista ve mûstû, cyk-
lista na silnici atd.  
Materiály a pomÛcky: papír, fixy, akvarelové barvy. 

Závûr:
– Jízdní kolo se z pohledu uãitele v˘tvarné v˘chovy stává oblíben˘m námûtem kreativních ãinností,

které pfiekraãují rámec bûÏné praxe. Zpracování námûtu jízdního kola mÛÏe mít i mezioborov˘ cha-
rakter – lze navázat pfiedev‰ím na dopravní v˘chovu, dále na zemûpis, ekologickou v˘chovu nebo
na dûjepis. K v˘tvarn˘m ãinnostem reflektujícím okruh námûtÛ kolem jízdního kola lze pouÏít kla-
sické i netradiãní materiály. V̆ tvarná reflexe podoby a funkce jízdního kola mÛÏe v˘raznû pfiispût
i ke snaz‰í orientaci v dopravních situacích, které cyklisté ocitající se v bûÏném dopravním provo-
zu musí dennû fie‰it.
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12 Vybrané uãivo tûlesné v˘chovy na 2. stupni Z· 
se vztahem k dopravní v˘chovû a jeho aplikace

Roãník: 6.–7.

Uãivo:
– Rozvíjející cyklistické dovednosti – mûly by jiÏ umoÏnit samostatnou jízdu na silnici. 
Pouãení: napfi. rozdíl mezi pomalou a rychlou jízdou, jízda v obtíÏnûj‰ích podmínkách, jízda ze sed-

la, ukázání zmûny smûru jízdy, prÛjezd úzk˘m profilem s obtíÏn˘m zatáãením, mûnûní pfievodÛ
a jízda ve skupinû, nácvik kontrolovaného pádu z kola. 

Specifikace uãiva, námûty na úkoly, otázky k fie‰ení i zamy‰lení:
– soutûÏ v rychlém nasednutí, pfiekonání stanovené vzdálenosti a bezpeãné zastavení
– sestavte na dopravním hfii‰ti jednoduchou pfiekáÏkovou dráhu
– jaká by mûla b˘t bezpeãná vzdálenost mezi cyklisty ve skupinû
– jak a kdy mûníme na kole pfievody, uveì zásady pro pfiehazování pfievodÛ 
– pokus se pod dozorem vedoucího o kontrolovan˘ pád z kola z místa, za pomalé jízdy

Roãník: 8.–9.

Uãivo:
– Ovládání a fiízení kola ve sloÏitûj‰ích situacích – jízda bez drÏení, stání na místû, zastavení pfied

pfiekáÏkou, bezpeãné ohlédnutí, sbírání a pfiená‰ení pfiedmûtÛ za jízdy, jízda ve skupinû s moÏn˘m
dotekem mezi koly a tûly ostatních cyklistÛ, ‰lapání jednou nohou, dopomoc jinému cyklistovi ta-
Ïením, ãi tlaãením,  fiízení jednou rukou se souãasnou obtíÏnou ãinností druhou rukou, napfi. vede-
ní druhého kola. 

Specifikace uãiva, námûty na úkoly, otázky k fie‰ení i zamy‰lení:
– soutûÏ v jízdû bez drÏení na urãenou vzdálenost pfii dodrÏení bezpeãnostních pravidel  mimo ko-

munikace s provozem
– soutûÏ v pomalé jízdû (na urãenou vzdálenost) se stáním na místû
– vytvofite pfiekáÏkovou dráhu se zafiazením rovnováÏn˘ch cviãení a pfiená‰ením a sbíráním pfiedmû-

tÛ  za jízdy
– kdo pfiekoná nejrychleji urãenou vzdálenost ‰lapáním jednou nohou
– pokus o tlaãení jiného cyklisty, ãi kola za jízdy s fiízením jednou rukou 
Didaktické zásady a formy práce:
Individuální – napfi. cviãení jednotlivcÛ nebo cviãení na stanovi‰tích ke zv˘‰ení intenzity ãinnosti za

dodrÏení podmínek bezpeãnosti a didaktick˘ch zásad – zejména individuálního pfiístupu a po-
sloupnosti (od jednoduch˘ch ke sloÏitûj‰ím cviãením). Ke hrám a soutûÏím pfiistoupit aÏ máme ji-
stotu, Ïe Ïáci provádûné ãinnosti zvládli. Potom je zafiazovat hlavnû kdyÏ cítíme, Ïe Ïáci ztrácí zá-
jem.  

Hromadné (skupinové) – soutûÏe jednotlivcÛ, skupin i hromadné hodnocené za druÏstvo napfi. souã-
tem bodÛ, souãtem ãasÛ, pofiadím ãasÛ, ‰tafetové soutûÏe a hry pokud je provádûná ãinnost pro ty-
to formy vhodná.
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13 Vybrané uãivo praktick˘ch ãinností na 2. stupni Z·
se vztahem k dopravní v˘chovû a jeho aplikace

Roãník: 6.–8. 
Téma: ÚdrÏba jízdního kola
V rámci tématu „ÚdrÏba jízdního kola“ je moÏné se s Ïáky vûnovat následujícím dílãím tématÛm:
a) Kontrola jízdního kola pfied jízdou
b) Kontrola jízdního kola pfied zimou
c) Mazání jízdního kola.

1. pfiíklad
Dílãí téma „Kontrola jízdního kola pfied jízdou“

Îák:
– vysvûtlí, co je tfieba zkontrolovat u jízdního kol pfied jízdou.
– objasní závady váÏnûj‰ího charakteru, které nedovolí kolo pouÏít.
– je si vûdom nutnosti a závaÏnosti pravidelné údrÏby jízdního kola.

Na co je tfieba se zamûfiit ve v˘uce:
Pfied kaÏdou jízdou bychom mûli provést celkovou kontrolu jízdního kola. JestliÏe se staráme o na-

‰e kolo pravidelnû, zabere nám prohlídka pár chvil. VÏdy je lep‰í fie‰it problém doma, neÏ improvizo-
vat na cestû.

Rám a vidlice – Zkontrolujeme rám a jeho trubky, zda na nûm nejsou trhliny. Popraskaná barva mÛ-
Ïe b˘t na ocelovém rámu znakem naru‰ení, odbarvená místa na spojích hliníkov˘ch rámÛ mohou b˘t
zpÛsobena poru‰ením lepidla. Vyzkou‰íme vidlice a zkontrolujeme místo, kde se dolní rámová trubka
spojuje s hlavovou.

Pneumatiky – Zkontrolujeme tlak v pneumatikách a opotfiebení dezénu - zda nejsou boky plá‰ÈÛ
profiíznuté nebo nejsou-li v nich zadfiené kamínky nebo sklo.

Pneumatiky nahustíme na správn˘ tlak. Nejsou-li pneumatiky dostateãnû nahu‰tûny, zvy‰uje se ne-
bezpeãí jejich proraÏení.

Ráfky – Zkontrolujeme, jsou-li rovné a nehází do boku. Prohlédneme, zda v nich nejsou trhliny.
Paprsky – Vyzkou‰íme, zda nejsou paprsky ohnuté nebo prasklé a pfiesvûdãíme se, Ïe jsou rovno-

mûrnû napnuté.
Brzdové páãky – Upínací ‰rouby musí b˘t dostateãnû utaÏeny. JestliÏe se páãka zdá b˘t volná ne-

bo pfiíli‰ tuhá, sefiídíme ‰roub chodu páky.
Lanka – Zkontrolujeme, zda jsou v‰echny bowdeny neporu‰ené, lanka nejsou pokroucená, pohy-

bují se zlehka a neprokluzují v místech uchycení.
Mûniãe pfievodÛ – V pfiípadû volnosti dotáhneme upevÀovací ‰roub pfiesmykaãe a lanka.
Pfiehazovaãka – Zkontrolujeme pfiesnost pfiefiazování a sefiízení páãky. V pfiípadû potfieby je sefiídí-

me. Pevnû utáhneme napínací ‰rouby.
¤etûz a pfievodníky – Je-li tfieba, cel˘ fietûz namaÏeme.
VolnobûÏka – Zuby pastorkÛ nesmí b˘t ulomené nebo ohnuté.
Sedlovka a sedlo – Zámek sedla a sedlov˘ ‰roub by mûl b˘t pevnû dotaÏen˘.
LoÏiska – Zkontrolujeme vÛli stfiedového a hlavového loÏiska vãetnû loÏiska nábojÛ kol. V pfiípa-

dû potfieby dotáhneme matky na osách nebo rychloupínací páãky. 
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·roub pfiedstavce – ·roub musí b˘t dostateãnû utaÏen˘, aby drÏel pfii jízdû, ale aby se pohnul pfii
pádu kola. RovnûÏ pevnû dotáhneme ‰rouby upevÀující brzdy na fiídítkách. 

·rouby brzdov˘ch botek se ‰palíky – MontáÏní ‰rouby pevnû utáhneme. Vyzkou‰íme, zda botky se
‰palíky dosedají správnû na ráfek. 

Klikové ‰rouby – Vyzkou‰íme, zda jsou pevnû utaÏeny.
Úkoly pro Ïáky:

1. Proã je pravidelná údrÏba kola dÛleÏitá? Co se nám mÛÏe stát, kdyÏ ji zanedbáme?
2. Které ãásti kola je tfieba zkontrolovat pfied jízdou?
3. Zamyslete se nad tím, které závady na jízdním kole jsou váÏnûj‰ího charakteru a nedovolí vám

na kole odjet. Závady sepi‰te na papír.

2. pfiíklad
Dílãí téma „Kontrola jízdního kola pfied zimou“

Îák:
– popí‰e ãinnosti, které je tfieba provést pfii kontrole jízdního kola pfied zimním obdobím.

Na co je tfieba se zamûfiit ve v˘uce:
S pfiíchodem sychravého a chladného poãasí vût‰ina z nás odkládá jízdní kolo do sklepa ãi do kÛl-

ny a vrací se k nûmu zase aÏ s prvními jarními paprsky. 
âasto odloÏíme kolo ve stavu, v jakém jsme z nûho po poslední vyjíÏìce sesedli a na jafie se pak

divíme, Ïe je nepojízdné. Voda zÛstala v odpruÏení, loÏiskách a dal‰ích souãástech a pfies zimu kolo
zkorodovalo. Pokud chceme tomuto problému pfiedejít, dfiíve neÏ kolo pfied zimou nadobro odloÏíme,
mûli bychom se postarat o jeho „zazimování“. Základní o‰etfiení zvládne kaÏd˘. Kdo si netroufá nebo
nemá potfiebné náfiadí na podrobnûj‰í údrÏbu, mÛÏe svûfiit kolo odbornému servisu.

Nejprve je potfieba kolo dÛkladnû um˘t. K tomu nám postaãí kbelík s vodou, saponát a hadr ãi hou-
biãka. Na více zneãi‰tûné souãásti pak odma‰Èovadlo. Po umytí kola saponátem ho je‰tû opláchneme
ãistou vodou. MÛÏeme pouÏít i ostfiíkání hadicí. V Ïádném pfiípadû v‰ak nepouÏíváme tlakové mytí,
abychom nenatlaãili vodu do loÏisek!  ¤etûz vyãistíme pomocí praãky fietûzu. Pokud ji nemáme,
k oãi‰tûní postaãí obyãejná nafta.

Jakmile jsme s mytím hotovi, pfiejdeme k mazání jednotliv˘ch ãástí kola. Promazat bychom mûli
fietûz, ãepy fiadicích mechanismÛ (na pfiehazovaãce a pfiesmykaãi), lanka a bowdeny. K tomu pouÏije-
me olej ve spreji. Vazelínou pak namaÏeme ãepy brzd a sedlovku. Sedlovku je dobré vytáhnout ven
z rámu a nechat rám vyschnout. Pokud máme potfiebné náfiadí, nemûli bychom zapomenout promazat
vazelínou stfiedové a hlavové sloÏení (jeho spodní ãást trpí pfii de‰ti nejvíce), náboje a pedály. Oãistíme
ráfky kol a prohlédneme ‰palíky, zda nejsou opotfiebované a nejsou v nich kamínky, které by mohly
nadmûrnû opotfiebit ráfek. Pokud uchováváme kolo ve vlhkém prostfiedí, je dobré o‰etfiit lak le‰tûnkou
a nechat sedlovku vytaÏenou mimo rám, kvÛli kondenzaci vlhkosti uvnitfi rámu. Plá‰tû o‰etfiíme pfií-
pravkem na gumu, aby pfies zimu nezpuchfiely. VÏdy je lep‰í nenechávat kolo stát na zemi, ale zavûsit
ho na háky.
Úkoly pro Ïáky:

1. Které ãinnosti je tfieba provést, neÏ uloÏíme kolo na zimu?
2. Co by se nám mohlo stát, kdybychom tuto údrÏbu zanedbali?
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3. pfiíklad
Dílãí téma „Mazání jízdního kola“

Îák:
– vysvûtlí, které ãásti jízdního kola je tfieba pravidelnû mazat.
– popí‰e tyto ãinnosti.
– uvede, která správná mazadla je tfieba pouÏít.

Na co je tfieba se zamûfiit ve v˘uce:
Pravidelné mazání jízdního kola je dÛleÏité pro jeho lehk˘ chod a dlouhou Ïivotnost jeho kompo-

nent. Pfii mazání vûnujme pozornost v‰em pohybujícím se ãástem kola, zejména pak fietûzu. K mazá-
ní pouÏíváme v˘hradnû pfiípravky urãené pro jízdní kola.

– Pfied mazáním olejem vÏdy dokonale oãistíme vnûj‰í ãást loÏisek od neãistot, abychom tyto ne-
ãistoty nevplavili olejem dovnitfi.

– Pfiíli‰né mnoÏství mazadla nebo vazelíny pfiikryje neãistotu a zvy‰uje opotfiebování souãástek.
VÏdy, kdyÏ skonãíme mazání, setfieme pfiebyteãné mazadlo a peãlivû otfieme i okolí.

– Dáváme pozor, aby se mazací prostfiedky nedostaly na plá‰tû, ráfky, brzdové ‰palíky nebo ko-
touãe kotouãov˘ch brzd.

Lehká mazadla (olej) – Lehká mazadla se pouÏívají k mazání fietûzu, pastorkÛ volnobûÏky, nebo 
závitÛ.

Olej pÛsobí dobfie pfii prvním pouÏití, ale brzy zaãne pfiitahovat neãistoty a navíc se snadno smyje
vodou. Jízdní kola mazaná olejem vyÏadují stálé ãi‰tûní a opûtovné mazání. Daleko lep‰í volbou jsou
speciální cyklistická mazadla se syntetick˘mi sloÏkami, která ve znaãné mífie zvy‰ují trvanlivost
a odolnost proti vodû. Mazadlo vÏdy pouÏíváme ‰etrnû, pfiesnû a jen tam, kde je ho tfieba. Nejlep‰ím
zpÛsobem aplikace lehkého mazadla je forma aerosolového postfiiku. 

Stfiednû tuhá mazadla (vazelína) – Stfiednû tuhá mazadla pouÏíváme na loÏiska, kolíky otoãn˘ch
ãepÛ v pfiehazovaãce, vodicí koleãka a v‰echny drÏáky napínacích prvkÛ.

Vazelína se vyrábí na bázi minerálních olejÛ nebo syntetick˘ch maziv smí‰en˘ch s tuÏidlem a dal-
‰ími komponentami, které zvy‰ují její úãinnost. AÈ uÏ pouÏíváme jakákoliv mazadla, nikdy je nemí-
cháme, protoÏe nekompatibilní sloÏky je mohou zbavit úãinnosti. Je dÛleÏité zamezit vnikání neãisto-
ty do pouzdra, protoÏe to zpÛsobuje korozi a sníÏení v˘konnosti. Vazelínou staãí natfiít loÏiskové drá-
hy tak, aby se do nich kuliãky vlepily. Není potfieba dávat tuk mimo loÏiskové dráhy! Levnou alterna-
tivou speciální mazniãky je obyãejná plastová injekãní stfiíkaãka naplnûná vazelínou.

Mazání fietûzu – Pfii mazání fietûzu toãíme klikami dozadu a maÏeme ãlánky pohybujícího se fietû-
zu. V‰echno nadbyteãné mazadlo setfieme z vnûj‰ích ploch ãlánkÛ, aby byly suché. Pfii mazání fietûzu
namaÏeme za chodu taktéÏ pastorek volnobûÏky.

Mazání sedlovky a pfiedstavce fiídítek – Sedlovku vyjmeme a mazadlo volnû naneseme na vnûj‰í
ãást trubky. Mazání sedlovky je dÛleÏité, neboÈ se zde st˘kají dva rÛznorodé materiály (sedlovka b˘-
vá obvykle z hliníku a sedlová trubka zpravidla z oceli). Tento úkon provádíme alespoÀ jednou za rok.
Stejnû tak postupujeme i u pfiedstavce fiídítek, neÏ jej dáme zpût do fiízení.

Mazání lanka – S v˘jimkou lanek potaÏen˘ch teflonovou vrstvou, maÏeme vnitfiek bowdenu.
Pokud na‰e jízdní kolo nemá lankové vedení se ‰tûrbinou, která umoÏní, aby lanko klouzalo v bow-
denu, uvolníme lanka a bowdeny z úchytek, namaÏeme a namontujeme zpût.

Mazání loÏisek – LoÏiska (hlavová, ve stfiedovém sloÏení a nábojích) maÏeme poté, co jsme ve‰-
keré souãástky rozmontovali, vyãistili v rozpou‰tûdle a odstranili v‰echny stopy starého mazadla. Pro
tuto práci je nejlépe pouÏít speciální mazniãky. Kuliãky loÏisek vÏdy zatlaãíme do mazadla.
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Mazání pfiesmykaãe a pfiehazovaãky – Pfii mazání pfiesmykaãe a pfiehazovaãky dáváme pozor, aby-
chom mazacího prostfiedku nenanesli pfiíli‰ mnoho. Pfiebyteãné mazivo zpÛsobuje usazování ‰píny
a prachu.
Úkoly pro Ïáky:

1. Která mazadla jsou nejvhodnûj‰í na mazání fietûzu, pastorkÛ volnobûÏky a závitÛ?
2. Jak správnû namaÏete fietûz u kola?
3. Jak ãasto je tfieba mazat pfiedstavec fiídítek  a sedlovku?
4. Na co je tfieba dát pozor pfii mazání pfiesmykaãe a pfiehazovaãky?

65



Shrnutí

·kola a zdraví 21
Dopravní v˘chova v RVP pro 2. stupeÀ Z·
âást II.: Pfiíklady vyuÏití uãiva 2. stupnû Z· pro dopravní v˘chovu

Mojmír Stojan et al.

Smyslem tohoto fie‰ení dílãí etapy v˘zkumného zámûru „·kola a zdraví 21“  (MSM0021622421),
navazujícího na pfiedchozí monografii – Dopravní v˘chova v RVP pro 2. stupeÀ Z·: âást I,  je odkry-
tí nabízejících se pfiíleÏitostí vyuÏití  uãiva 2. stupnû Z· pro plnûní cílÛ dopravní v˘chovy.  

Ve vzdûlávacím obsahu RVP ZV je uãivo chápáno jako prostfiedek k osvojení ãinnostnû zamûfie-
n˘ch oãekávan˘ch v˘stupÛ, které se postupnû propojují a vytváfiejí pfiedpoklady k úãinnému a kom-
plexnímu vyuÏívání získan˘ch schopností v rozsahu klíãov˘ch kompetencí.

V etapû základního vzdûlávání jsou za klíãové kompetence povaÏovány:
● Kompetence k uãení
● Kompetence k fie‰ení problémÛ
● Kompetence komunikativní
● Kompetence sociální a personální
● Kompetence obãanské
● Kompetence pracovní
Zam˘‰líme-li se nad implementací dopravní v˘chovy do ‰kolního vzdûlávacího programu, musíme

k fie‰ení pfiistupovat z novû koncipovaného kurikula Rámcového vzdûlávacího programu pro základní
vzdûlávání. Z tohoto úhlu pohledu je pfiedloÏená metodická studie ukázkou, jak je moÏné aplikovat do-
pravní v˘chovu pfii rozvíjení jednotliv˘ch kompetencí pfiímo nebo prostfiednictvím prÛfiezov˘ch témat
a upozornit na místa, kde je na dopravní v˘chovu logická nebo analogická vazba. 
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Summary

School and Health 21
Transport education in RVP for the 2nd grade elementary school 
Part II.: Examples of the curriculum grade elementary school education 
for transport 

Mojmir Stojan et al. 

This partial solution phase research project “School and Health 21” (MSM0021622421), successor
to the previous monograph – Traffic Training in RVP for the 2nd grade elementary school: Part I – is
offering the opportunity to bring the curriculum of the 2nd grade elementary school for meeting the
objectives of traffic education. 

The educational content RVP ZV curriculum is seen as a means of acquisition activity focused ex-
pected outcomes, which are gradually connect and create the conditions for effective and comprehen-
sive use of skills acquired in the range of key competencies. 

In the stage of basic education are the key competencies as: 
● Competence for learning 
● Competence to solve problems 
● Communicative Competence 
● Personal and Social Competence 
● Competence of civics 
● Working Competence
If we intend the implementation of traffic education in the curricula for schools, we need to address

access of the newly drawn Curriculum Framework training program for basic education. From this po-
int of view is presented methodological study showing how it is possible to apply traffic education in
developing individual competence directly or through cross-cutting themes and to draw attention to
the place where is to traffic education logical or analogue link.
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