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Dopravní soutěž mladých cyklistů v Jihomoravském kraji 

Martin Flekal

Tento příspěvek na konferenci k výzkumnému záměru „Škola a zdraví pro 21. století“ se 
dotýká nejryzejší formy praxe dopravní výchovy, jako vyústění jakékoliv teoretické přípravy 
a vědomostního rozvíjení dopravních poznatků žáků ve vyučování do praktické zkoušky správného 
dopravního chování. Nejběžnějším takovým vyústěním, které bývá periodicky na školách nebo při 
domech dětí a mládeže opakováno, je dopravní soutěž.

Dopravní soutěž jako motivační prvek pro zapojení co nejvíce škol a tím i žáků do dopravní 
výchovy je v Jihomoravském kraji již tradiční akce. Zapojuje se do ní stále větší počet škol. Získává 
také na popularitě tím, že ji provází zajímavý program. Soutěž je každoročně vyhlašovaná Minister-
stvem dopravy společně s dalšími vrcholnými orgány státní správy. 

Ne jinak tomu bylo i letos.
Při plánování se vycházelo ze záměru vyhlašovatele této soutěže o co nejmasovější zapojení 

všech škol od základního kola až po celostátní finále, případně až do mezinárodního finále v případě 
mladší kategorie.

Obtížnost soutěže, časová i organizační náročnost přípravy, ale i celkový zážitek a dojem 
získává na postupné gradaci a podporuje tím zdravou soutěživost mezi jednotlivci, školami, regiony 
i jednotlivými kraji.

Jako motivační prvek byl využit příslib finančního příspěvku na pomoc při realizaci okrsko-
vého kola ve výši 2 tis. Kč, při realizaci oblastního kola ve výši 5 tis. Kč a pro krajské kolo ve výši 
50 tis. Kč.

V jihomoravském kraji bylo krajské kolo již druhým rokem vyhlášeno jako Soutěž o putovní 
pohár hejtmana Jihomoravského kraje. Byla mu proto věnována větší péče jak po stránce finanční-
ho, materiálního i organizačního zabezpečení. Pro účastníky krajského kola, tj. pro vítěze oblast-
ních kol, byl kromě soutěží přípraven i doprovodný program, letos ve spolupráci s Armádou České 
republiky. Celou organizaci nachystali pracovníci ZŠ  Oslavany a pracovníci DDM Oslavany.

Na zajištění soutěží krajského kola se podílela řada profesionálních institucí a organizací, 
například pracovníci ČČK Brno-město, Policie České republiky, Městská policie Brno a Oslava-
ny, pracovníci Odboru dopravy JMK, města Ivančic a Oslavan. Při slavnostním zahájení soutěží 
pak vystoupili zástupci Ministerstva dopravy ČR, Jihomoravského kraje, města Oslavany a ZŠ 
Oslavany.

Krajské kolo, jako vyvrcholení soutěží v rámci Jihomoravského kraje, se konalo ve dvou 
dnech. První den probíhaly soutěže v DDH v Oslavanech, konkrétně disciplíny v jízdě zručnosti 
a jízdě po DDH. Pak se soutěžící týmy i s doprovodem stačily pouze naobědvat a následoval přesun 
do letního dětského tábora v areálu „U LAMBERKA“, kde pokračovala odpolední zájmová činnost 
a doprovodný program. Ten zajistil DDM Oslavany společně s příslušníky AČR z nedaleké letecké 
základny u Náměště nad Oslavou a dobrovolnými hasiči z nedaleké vesničky Březník.

Druhý den pokračovaly disciplíny ze zdravotní přípravy a test z pravidel silničního provozu.
Po obědě byly slavnostně vyhlášeny výsledky, předány ocenění nejlepším a drobné pozornos-

ti všem zúčastněným. Nechybělo ani předání putovního poháru z rukou krajského zástupce JMK.
Uveďme pro představu náročnosti přípravy a organizace takové soutěže alespoň stručný pře-

hled základních dokumentů o pravidlech, podmínkách a spolupráci, které je potřeba vytvořit, apli-
kovat a nasmlouvat. Prvním takovým dokumentem jsou propozice:
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PROPOZICE KRAJSKéHO KOLA DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH 
CYKLISTŮ (32. ročník)

a
O Putovní pohár hejtmana Jihomoravského kraje (2. ročník)

DDH ZŠ OSLAVANY
26. a 27. května 2009
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Čestné předsednictvo:  Mgr. Michal Hašek – hejtman Jihomoravského kraje 
 Václav Kobes – generální sekretář ÚAMK-ČR, Praha 
 Ing. Rostislav Snovický – vedoucí odboru dopravy JMK
 Ing. Josef Machala – odbor dopravy JMK, BESIP
 Vít Aldorf – starosta města Oslavany
 Ing. Ivana Krejčová – vedoucí oddělení školství MU Ivančice
 PhDr. Ivan Kocáb – ředitel ZŠ Oslavany
    
Ředitelství soutěže:  
ředitel soutěže Mgr. Martin Flekal DDM Oslavany
zpracování výsledků Mgr. Marcela Flekalová DDM Oslavany
hlavní rozhodčí  Ing. Eva Sáblová DDM Oslavany

Štáb rozhodčích: 
teoretická část-testy Policie ČR, MěP Brno
praktická část-DDH Ing. Karel Pospíchal MěP Brno 
jízda zručnosti  Mgr. Petr Horák, příslušníci Policie ČR 
první pomoc Ivana Holásková (OS ČČK Brno-město)
členové příslušníci PČR, strážnici MěP Brno a MěP Oslavany
 příslušníci PČR – SPŠ MV Brno
 žáci ZŠ Oslavany

Jury:  Ing. Blanka Sunkovská – Ministerstvo dopravy ČR 
 Ing. Dušan Valach – region.prac. BESIP pro Jihomoravský kraj
 JUDr. Miroslav Šula – město Mikulov, Odbor dopravy

Termín: 26. a 27. května 2009
Místo: 26. 5. 2009 – Dětské dopravní hřiště ZŠ Oslavany, 
kontaktní jméno a číslo tel.: Mgr. Petr Horák, 546 423 224
 27. 5. 2009 – areál „U Lamberka“, Březník
kontaktní jméno a číslo tel.: Mgr. Martin Flekal, 546 423 520, 739 634 400.
Stravování: 26. 5. 2009 ŠJ ZŠ Oslavany a areál „U Lamberka“, Březník 
Ubytování: areál „U Lamberka“, 675 74 Březník 
Zahájení soutěže: 26. května 2009, 11:00 h 

Vyhlašovatelé soutěže: 
Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC) vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-
vyhlašovateli – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium České republiky, 
Ústřední automotoklub ČR, Autoklub České republiky, Český červený kříž a další orgány a orga-
nizace.

Pořadatelé a spolupořadatelé jihomoravského kola soutěže: 
Jihomoravský kraj, MMB - odbor dopravy ve spolupráci s odborem školství, aktiv Besip MMB, 
regionální pracoviště BESIP pro kraj Jihomoravský, SPŠ MV Brno; ZŠ Oslavany, DDM Oslavany, 
Město Oslavany, oddělení školství MU Ivančice, Mě DI PČR Brno, MP Brno, MP Oslavany, Český 
červený kříž OS Brno-město, PČR Ivančice.
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Program soutěže:
Úterý 26. 5. 2009

Příjezd a zaregistrování družstev: 9 00 – 10 00 

Porada a rozprava organizačního štábu,  
ředitele soutěže a hlavního rozhodčího  
s vedoucími družstev 10 00 – 10 45

Test Poskytování první pomoci 10 00 – 10 45

Zahájení: 11 00

Soutěžní disciplíny 11 30 – 14 00 
- jízda zručnosti a jízda po DDH podle PSP      

Oběd: 14 00 – 14 45

Přesun do areálu „U Lamberka“, Březník 15 00 
Dále ubytování, odpolední a večerní program (táborák, kultura, sport)

Středa 27. 5. 2009

Snídaně  7 00 – 8 00 

Soutěžní disciplíny: 8 00 – 11 00 

- poskytování první pomoci, praktická část
- pravidla provozu na poz. komunikacích, test

Pozn.: Součástí dopoledního programu bude soutěž celého družstva společně ze zalepení duše kola 
včetně demontáže a montáže na čas.
Oběd: 11 00 – 12 00 

Vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení soutěže  12 00 

Pokyny k soutěži:
Soutěž bude uskutečněna v jednom dni a sestává ze 4 disciplín:

- pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část
- pravidla provozu na pozemních komunikacích - praktická část 
- jízda zručnosti 
- zásady poskytování první pomoci - test i praktická část

Bodování a hodnocení jednotlivých disciplín bude prováděno dle platných „Propozic a poky-
nů k organizaci Dopravní soutěže mladých cyklistů“, vydaných Ministerstvem dopravy ČR – BESIP 
a dle harmonogramu stanoveného pořadatelem.

Soutěže se zúčastní čtyřčlenná družstva ve dvou kategoriích:
Změna „Pravidel pořádání dopravní soutěže mladých cyklistů 2009“
Na základě Usnesení ze dne 13.3.2009 jednání přípravného výboru celostátního finále 

dopravní soutěže mladých cyklistů, které proběhne ve dnech 16.-18.6.2009 ve Světlé nad Sázavou, 
dochází pro rok 2009 ke změně „Pravidel pořádání dopravní soutěže mladých cyklistů“:

Soutěže se mohou zúčastnit ve 2. kategorii i žáci 9.ročníků základních škol.
Věková hranice pro soutěžící v 1. kategorii – dovršení maximálně 12 let v příslušném kalen-

dářním roce (2009) zůstává nezměněna!

I. kategorie - dvě dívky + dva chlapci z 5.- 6. ročníku (popřípadě i 4. ročník) ZŠ
II. kategorie - dvě dívky + dva chlapci ze 7. - 9. ročníku ZŠ
Podmínkou pro zařazení do I. kategorie je, že soutěžící nesmí v roce 2009 dovršit 13. let 

věku, tj. rok narození 1997 a mladší.
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Jízdní kola jsou zajištěna pořadatelem. Soutěžící převezme kolo před plněním soutěžního 
úkolu, upraví si sedlo a řidítka za pomocí servisní služby a po splnění soutěžního úkolu kolo ode-
vzdá servisní službě.

Vlastní cyklistická přilba nutná – podmínka pro účast v soutěži!
Soutěžící obdrží před zahájením soutěže startovní čísla podle startovní listiny. Startovní čísla 

musí mít soutěžící po celou dobu soutěže na těle, v případě neoznačení soutěžícího startovním čís-
lem může rozhodčí potrestat soutěžícího 10 trestnými body.

Teoretické i praktické disciplíny se hodnotí jednotným bodovacím systémem - přidělováním 
trestných bodů. 

V případě rovnosti bodů bude rozhodujícím kritériem umístění družstva v jednotlivých kri-
tériích v tomto pořadí:

1) Test z PSP
2) Jízda dle PSP na DDH
3) Jízda zručnosti

Protest může podat pouze osoba, která doprovází družstvo, a to písemně, nejpozději do  
15-ti minut po ukončení příslušné disciplíny, nebo do 15-ti minut po oficiálním zveřejnění výsledků 
disciplíny. Protest se podává hlavnímu rozhodčímu – viz výše.

V soutěži vítězí v každé kategorii družstvo, které po sečtení trestných bodů ze všech disciplín 
dosáhne nejmenšího počtu trestných bodů a postupuje do celostátního kola!

Vedle základních programových propozic jsou významným dokumentem k organizaci sou-
těže tzv. organizační pokyny.

Organizační pokyny:
Soutěže se zúčastní družstva nominovaná přihláškou potvrzenou ředitelem ZŠ (viz propozi-

ce). Současně je zde uveden pedagogický doprovod. V případě, že se nemůže některý nominovaný 
člen družstva zúčastnit, bude nahrazen náhradníkem, změna ve startovní listině se provede před 
zahájením soutěže u prezentace a registrace družstev.

Do krajského kola automaticky postupují družstva vítězných škol z loňského JM krajského 
kola. Pořadatel jim uděluje tzv. „Divokou kartu“. V I. kategorii družstvo ZŠ Oslavany a ve II. kate-
gorii družstvo ZŠ Blansko. Tato družstva při slavnostním zahájení předají do rukou hejtmana JMK 
propůjčené Putovní poháry a budou jim předány repliky pohárů, které již zůstanou na školách. 

- Stravování je zajištěno soutěžícím i doprovodu ve školní jídelně ZŠ Oslavany a areálu 
„U Lamberka“, Březník z prostředků pořadatele soutěže.

-  Doprava soutěžících a doprovodu do místa konání DSMC zajistí vysílající organizace, cestovné 
se neproplácí. Doprava během a po ukončení soutěže do Brna bude zajištěna pořadatelem.

- Vybavení: Účastníci soutěže si s sebou vezmou sportovní oblečení, oblečení na spaní v chat-
kách, s sebou spacák. Soutěž se uskuteční za každého počasí. 

- Pedagogický doprovod je po celou dobu konání soutěže odpovědný za chování členů družstva 
a za včasný nástup na jednotlivé disciplíny.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v průběhu a organizaci soutěže, pokud tuto změnu schvá-
lí hlavní rozhodčí.

Soutěžní disciplíny:
Soutěž obsahuje čtyři rovnocenné části:

Část 1: pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická část
Úkolem této disciplíny je prověřit teoretické znalosti žáků – cyklistů z PSP v rozsahu nezbyt-

ném pro každého cyklistu.
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Každý soutěžící obdrží test s otázkami a tiskopis k řešení testových otázek. Úkolem soutěží-
cího je v tiskopisu výrazně zaškrtnout křížkem písmeno správné odpovědi.

Doba k vyřešení daného testu je 25 minut.   
Hodnocení: 

- za každou nesprávnou odpověď   5 trestných bodů
- za přistižení při opisování 30 trestných bodů

Část 2: pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část (jízda po DDH):
Úkolem soutěžícího je jezdit po dobu 5-ti minut po vozovkách DDH při dodržování všech 

potřebných zásad a ustanovení PSP. Do jedné pětiminutové jízdy startuje dle možnosti jedno 
družstvo. Po uplynutí 5-ti minut na znamení zvukového signálu jsou soutěžící povinni se vrátit. 
Samozřejmě po celou dobu jízdy (od startu až do prostoru cíle – ukončení jízdy) je dodržování PSP 
sledováno a kontrolováno (ukazování směru jízdy, správné odbočování, přednost v jízdě, zastavení 
u okraje vozovky apod.) 

Hodnocení:
- za každý chybně provedený úkon a za přestupek proti PSP   5 trestných bodů
- za způsobení dopravní nehody (kolizní situace apod.) 20 trestných bodů

Část 3: jízda zručnosti: (upozorňujeme, že není měřen čas!)
Úkolem soutěžícího je na povel startéra vyjet do okruhu vyznačené tratě a v daném pořadí 

překonat postavené překážky. Okruh vyznačené tratě se absolvuje pouze jednou!
Hodnocení: 

- za každou jednotlivou chybu dle povahy překážky – dotek tělem nebo jízdním kolem pře-
kážky, vyjetím jedním kolem z daného prostoru překážky, sjetí jedním kolem z prkna, dotek 
jednou nohou země, shození kužele, pohárku s vodou, shození laťky na metě, nezastavení ve 
vymezeném prostoru, apod. 2 trestné body

- za vyjetí z vyznačené tratě oběma koly, za vynechání větší části překážky nebo sjetí z pře-
kážky v její první polovině, za pád z kola nebo dotek země oběma nohama, apod.

    5 trestných bodů
- za vynechání překážky 10 trestných bodů
- na každé jednotlivé překážce může soutěžící obdržet maximálně 10 trestných bodů

Část 4: 
a) zásady poskytování první pomoci – praktická část
Úkolem této disciplíny je ověření teoretických znalostí a praktické dovednosti při poskytová-

ní laické první pomoci zraněným při dopravní nehodě.
Příklady úkolů: ošetření zraněného kolene, ošetření zraněného lokte, znehybnění zlomené 

nohy či ruky, ošetření oděrky na různých místech těla, zastavení krvácení na ruce, na noze (tepenné, 
žilné), znehybnění prstu, poskytnutí umělého dýchání. Každý člen družstva bude plnit vylosovaný 
úkol jednotlivě!

Hodnocení:  
- za splnění úkolu s drobnými chybami a nedostatky   5 trestných bodů
- za splnění úkolu s většími chybami, které mohou ovlivnit správné poskytnutí první pomoci 

 10 trestných bodů
- za nesplnění daného úkolu 20 trestných bodů

b) zásady poskytování první pomoci – teoretická část
Úkolem této disciplíny je prověřit teoretické znalosti žáků – cyklistů z poskytování první 

pomoci.
Každý soutěžící obdrží test s otázkami a tiskopis k řešení testových otázek. Úkolem soutěží-

cího je v tiskopisu výrazně zaškrtnout křížkem písmeno správné odpovědi.
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Doba k vyřešení daného testu je 25 minut.   
Hodnocení:

- za každou nesprávnou odpověď   5 trestných bodů
- za přistižení při opisování 30 trestných bodů

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v průběhu a organizaci soutěže, pokud změnu schválí 
hlavní rozhodčí.

V neposlední řadě je potřebným dokumentem při přípravě soutěže návrh a topografie přihláš-
ky účastníka:

PŘIHLÁŠKA – NOMINACE 
do krajského kola
DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ

DDH ZŠ OSLAVANY
26. a 27. května 2009

ŠKOLA ……………………………………………………………………………………………

Tel:…………………………………………………………………………………………………

Obec (zřizovatel školy) ……………………………………………………………………………

     ………. kategorie

Jméno a příjmení Datum narození třída adresa
doprovod ----
1.
2.
3.
4.

Požaduji - nepožaduji* odvoz po ukončení soutěže do Brna    

*nehodící se škrtněte           
      ……………………………………

        razítko školy a podpis odp.osoby

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 15. 5. 2009 na adresu:

ZŠ Oslavany 
Mgr. Petr Horák
Hlavní 43
664 12 Oslavany
tel: 546 423 224
e-mail: horak@zs-oslavany.selfnet.cz
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Příloha 1: Areál DDH ZŠ Oslavany
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Příloha 2: Areál „U Lamberka“, Březník 




