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P�EDMLUVA

Výzkumný zám�r „Škola a zdraví 21“ MSM0021622421 se mimo jiná závažná 
témata orientuje rovn�ž na zkoumání stavu ohrožení zdraví �lov�ka školního v�ku
sou�asnou dopravou a nalezení efektivního systému prevence odtud pramenící mor-
bidity a mortality. Akcentovaný díl�í projekt je zam��en na zpracování komplexní-
ho systému teoretické i praktické p�ípravy d�tí školního v�ku na život v koexistenci 
s rozvinutou dopravou 21. století. 

Významnou složkou prevence nej�ast�jších a nejzávažn�jších úraz� a situací 
ohrožujících zdraví a životy této v�kové a sociální vrstvy je dopravní výchova, jejíž 
sou�asná úrove� je v�tšinou dosud po stránce organiza�ní, obsahové i metodické 
zcela nedostate�ná. Akceptování faktu dopravní (a s ní související mobilitní) exploze 
spole�nosti na p�elomu 20. a 21. století znamená stejn� jako v p�ípad� informatické 
exploze bezodkladné stanovení adapta�ních a anticipa�ních výchovn�-vzd�lávacích
cíl�, reagujících ú�innými prost�edky na tuto skute�nost. P�i koncipování modelu 
bezpe�né dopravy je v rámci komplexního systému dopravní výchovy zkoumána 
a identifi kována role školních institucí, mimoškolních výchovných za�ízení, cílov�
využitelných formálních organiza�ních subjekt�, úrovn� p�ípravy pedagog� a p�í-
buzných výchovných pracovník�, využitelnosti ICT a dalších systémových prvk�
a jejich integrující a harmonizující koordinace.

V p�edložené autorsky týmové monografi i jsou shrnuty studie �ešitel�, které 
byly p�edneseny na tématicky determinovaném seminá�i 13. 11. 2008.

Mojmír Stojan
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Komplexní systém dopravní výchovy d�tí a mládeže školního v�ku
jako jeden z pilí�� ochrany zdraví a prevence úraz�

Explikace základních charakteristik dopravní 
výchovy v zemích EU pro komparativní analýzu 

kontaktního stavu v �R

Je všeobecn� p�ijímanou skute�ností, že kvalitní vzd�lávací systém té které 
zem� refl ektuje kontaktní spole�enské pot�eby. Z tohoto hlediska se fenomén dopra-
vy jako výchovného problému stává vedle patologických závislostí a informatické 
gramotnosti jedním z prioritních pedagogických, psychologických a sociologických 
ohnisek pozornosti. 

Pozemní doprava je nejrozší�en�jší formou mobility, která zasahuje pozitiv-
ními i negativními vlivy do života každého �lov�ka – v oblasti životních a pracov-
ních pot�eb, p�i využívání volného �asu, rozvoji hospodá�ství, služeb, cestovního 
ruchu a životní úrovn� v�bec.

To, že se každý setkává s nejr�zn�jšími formami silni�ního provozu už 
od nejútlejšího d�tství a musí v této souvislosti �asto �ešit i svému v�ku nep�im��ené
situace, navozuje nutnost, aby byla této problematice ve všech zemích s efektivním 
sociálním systémem v�nována pat�i�ná pé�e a dopravní výchova se stala sou�ástí
výchovn�-vzd�lávacího systému.

T�žišt�m výzkumného zám�ru „Škola a zdraví pro 21. století“ bylo z hle-
diska morbidity a mortality d�tí a mládeže p�i dopravních nehodách zmapování 
této situace a forem prevence ve vybraných evropských zemích s r�zným systé-
mem, �asovým rozsahem, dobou realizace, metodickou úrovní, materiálním záze-
mím a obsahovou hloubkou dopravní výchovy na základních a st�edních školách 
(viz studie: Stojan, M. Prevence ú�asti d�tí na dopravních nehodách v zrcadle 
rozsahu a forem dopravní výchovy d�tí a mládeže ve vybraných zemích EU, �ást 
1 a �ást 2). 

V návaznosti na etapy zahrani�ního výzkumu byla provedena reprezentativ-
ní šet�ení na regionálním vzorku Jihomoravského kraje, jejichž cílem bylo odkrytí 
kontaktního stavu tohoto problému v pedagogickém terénu �R.

Zahrani�ní výsledky, vyt�žené v letech 2005–2007, zpracované v analytic-
ké form� a uspo�ádané do hierarchického sledu, lze v souladu se zadáním �ešení
rozt�ídit na skupinu aspekt� systémových a organiza�ních, a na skupinu aspekt�
obsahových a technologických, v�etn� materiálních.

Systémové a organiza�ní aspekty (Stojan, M. 2006) se vesm�s shodují 
v následujících defi nicích:

�� Jednou z cest k �ešení tragické dopravní nehodovosti (obecn�, ale d�tí a mlá-
deže p�edevším), je systematická a soustavná dopravní výchova. 

�� Za fungující formy ekonomického, materiálního, personálního a organiza�-
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ního zajišt�ní v�etn� p�ípravy u�itel� a náklad� spojených s jejich výcvikem, 
zodpovídá stát.

�� Dopravní výchova na úrovni základních a st�edních škol je vymezena soubo-
rem povinného u�iva (aniž by byl univerzáln� požadován povinný samostat-
ný p�edm�t).

�� Regionáln� r�znorodé dopravní charakteristiky, dopravn�-technické pod-
mínky, specifi cké infrastrukturální vlivy, apod. vyžadují rezervní obsahový 
prostor. 

�� U�itelé vedoucí dopravní výchovu a výcvik musí mít možnost získat tuto 
kompetenci již p�i studiu na pedagogických fakultách.

�� Samoz�ejmou sou�ástí ve�ejného vlivu pedagog� je dopravn�-výchovná
osv�ta týkající se také rodi�� a školní ve�ejnosti na základ� vysokého odbor-
ného kreditu.

�� V systému kvalifi kace u�itel� pro dopravní výchovu musí být zajišt�na mož-
nost jejich soustavného dalšího zdokonalování a aktualizování odborných 
znalostí.

�� Tam, kde je dopravní výchova na školách organizována také pomocí policej-
ních (apod.) instruktor�, by m�lo existovat speciální pedagogické studium 
t�chto pracovník�, alespo� na bakalá�ské úrovni.

Samostatnou sou�ást výsledk� analýzy zahrani�ních dokument� k této
problematice tvo�í obsahové a technologické aspekty obligatorního programu 
dopravní výchovy (Stojan, M. 2007). Také zde je možno vyvodit vesm�s se sho-
dující defi nice: 

�� Ofi ciální program dopravní výchovy pro základní a st�ední školy musí být 
postaven na pedagogicko-psychologických a sociologických základech, odvo-
zen z kauzality dopravních nehod a implementován do systému prevence. 

�� Výuková strategie je konstrukcí algoritmu „cíl – obsah – technologie realizace“.
�� Cíle dopravní výchovy jsou dosahovány v logické aplikaci obsahu u�iva jed-

notlivých vyu�ovacích p�edm�t�.
�� Pragmatický charakter u�iva dopravní výchovy poskytuje v návaznosti na 

látku jiných p�edm�t� p�íležitost metodické integrace racionálního osvojo-
vání teoretických znalostí, �innostního tréninku intelektuálních i motoric-
kých dovedností a p�stování žádoucích projev� racionáln� podmín�ného 
chování. 

�� Stereotypy chování lze zákonit� vyp�stovat pouze soustavným opakováním 
a procvi�ováním. Jednorázovými kurzy a kampa�ovými akcemi dopravní 
výchovy nelze požadovaných cíl� dosáhnout. 

�� Zvláštní význam má výcvik v reálných podmínkách.
�� Dopravní výchova je výchovou k intuitivnímu, interaktivnímu, kritickému 

a defenzivnímu chování, v n�mž dominují fenomény hodnocení, partnerství 
a tolerance.

Zvláštní podskupinu parametr� tvo�í ve výsledcích tohoto šet�ení zp�soby
zabezpe�ení produkce výukových pom�cek. P�evládá konstatování, že:
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�� Za zajišt�ní produkce a fi nancování kvalitních didaktických materiál� pro 
dopravní výchovu d�tí a mládeže jsou zodpov�dné p�íslušné státní orgány.

�� Didaktické materiály by m�ly být koncipovány kompetentními subjekty, rea-
lizovány na moderních efektivních médiích a poskytovány školám zdarma. 

Nezbytnou sou�ástí celé fi lozofi e systémového �ešení problematiky je evalu-
ace, inovace a transfer program�:

�� Osnovy dopravní výchovy by m�ly být v krátkodobých cyklech, které v�tši-
nou p�edstavují období 5 let, periodicky analyzovány a inovovány.

�� Periodická analýza osnov je základem pro jejich evaluaci a aktualizaci v��i
m�nícím se pot�ebám.

�� Inovace by m�la harmonizovat cíle, obsah a strategie DV s vývojem doprav-
ních problém�, životního stylu a sociálních pot�eb.

Šet�ení, vedoucí k poznání situace s dopravní výchovou na základních ško-
lách v �R, prob�hlo ve stejném období jako sonda zahrani�ní, tj. v letech 2005 
až 2007. Údaje poskytli ú�astníci šesti postgraduálních kurz� dopravní výcho-
vy pro u�itele v praxi, organizované Katedrou didaktických technologií (Stojan, 
M.; Pecina, P. 2007). Podle vyjád�ení �erpaných ze 102 odevzdaných dotazník�
k obligatornímu programu dopravní výchovy se 76 % škol �ídilo v tomto sm�-
ru dokumentem Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy, tzv. „Standardem 
základního vzd�lávání“, v n�mž byl obsah dopravní výchovy a z n�ho vycháze-
jící u�ební osnovy pro jednotlivé typy škol závazn� stanoveny. V rámci povinné 
školní docházky byla tímto dokumentem dopravní výchova za�azena do jednot-
livých u�ebních p�edm�t� a ro�ník�, a� už jako samostatný tematický celek, 
nebo jako heslo. S dominancí zde pro podporu cíl� dopravní výchovy fi guro-
valy v u�ebním plánu prvouka, �eský jazyk, vlastiv�da, p�írodov�da, zem�pis, 
ob�anská nauka, t�lesná výchova, fyzika. Pro žáky základních škol byla osnova-
mi globáln� stanovena povinnost znát dopravní p�edpisy a pravidla chování na 
ve�ejných komunikacích, a to v hierarchickém roz�len�ní na problematiku bez-
pe�ného chodce (6–9 let), problematiku cyklisty za�áte�níka (9–10 let) a pokro-
�ilého cyklisty (10–12 let), a kone�n� problematiku taktiky a mravních norem 
pohybu v silni�ním provozu (12–15 let). Pro poslední 9. ro�ník uvád�jí n�kte-
�í respondenti možnost navšt�vovat na jejich škole nepovinný p�edm�t (nebo 
zájmový kroužek) „Dopravní výchova“, po jehož absolvování mohou žáci získat 
(p�i dovršení 15 let v�ku) �idi�ské oprávn�ní A(M) k jízd� na malém motocyklu 
a na mopedu.

Ve stejném období byly podle údaj� uvedených v dotaznících využívány 
ke zvýšení ú�innosti a zpest�ení forem dopravní výchovy také celostátní programy 
pro p�edškolní d�ti a žáky základních škol, nap�. „Program pro za�ínající cyklisty“ 
(dopravní sout�ž mladých cyklist� pro v�kovou kategorii 10–14 let, tj. 4. – 8. ro�-
ník), jehož vyvrcholením jsou mezinárodní sout�že, rozhlasový program „Zlatá 
zebra“ pro žáky ve v�ku 7–11 let (2. – 5. ro�ník), výtvarný program „D�ti, pozor, 
�ervená!“ pro d�ti ve v�ku 4–15 let a program systematického výcviku cyklist� (ale 
i chodc�) na d�tských dopravních h�ištích. Výcvik na d�tských dopravních h�ištích
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absolvovalo (podle místních podmínek) 63 % žák�, p�evážn� jednorázovou návšt�-
vou, v�etn� výcviku pro d�ti s rodi�i.

Tyto programy v �R vyhlašovala Koordina�ní rada ministra dopravy a spoj�
pro bezpe�nost provozu na pozemních komunikacích, Ministerstvo školství, mlá-
deže a t�lovýchovy a další podporující motoristické instituce a jiné organizace.

Podle vyjád�ení 48 % respondent� tohoto šet�ení jsou oce�ovány z hlediska 
systémové podpory dopravní výchovy d�tí p�edškolního v�ku a žák� základních 
škol i r�zné jednorázové, krátkodobé i dlouhodob�jší programy v d�tských �aso-
pisech, nap�. program „Dobrý chodec“ v �asopise Sluní�ko, sout�žní cykly v �aso-
pisech Ohní�ek, Rodina a škola, Pastelka apod., a pom�cky, obrázkové tiskopisy 
s testovými otázkami, výukové videokazety (Partne�i, Ani�ka už to zná), po�íta�ové
hry (První cesta do školy, Jízdní kolo – m�j kamarád, Bezpe�n� na �ty�ech kolech), 
omalovánky a další tiskoviny.

Výjime�n� pozitivní role pro podporu rozsahu a stanovení míry obtížnosti 
u�iva je p�i�ítána (92 % respondent�) u�ebnici dopravní výchovy.

Potud hodnocení kontaktního stavu dopravní výchovy v �R v základních 
ukazatelích, refl ektující situaci p�ed zahájením realizace projektu Rámcových vzd�-
lávacích program�. Podle K. Tomka (2007) se v d�sledku Zákona 561/2004 Sb. (tzv. 
Školský zákon), dalších souvisejících zákon� a systému vyhlášek ocitá �eské školství 
na prahu základní reformy systému, obsahu, i organizace vzd�lávání. Nejvýznamn�j-
ším rysem inovace vzd�lávacího systému je v�tší volnost škol p�i plánování a realiza-
ci obsahu vzd�lávání. Otevírá se tedy prostor pro nové pojetí místa, objemu a hloubky 
dopravní výchovy v u�ebním plánu každé školy (jako výsledku vlastního individuáln�
a regionáln� sestaveného školního programu) závisející více na nadšení nebo moud-
rosti jednotlivc� u�itel� té které školy, než na vzd�lávacím systému jako celku.

Další v�cí v souvislosti s dopravní výchovou je spole�enská poptávka, na 
kterou musí školství reagovat. Vzhledem k faktu, že dopravní systémy, zejména sil-
ni�ní doprava, se jen zt�ží vyrovnávají s rostoucím provozem motorových vozidel, 
intenzitou p�epravy náklad� a migrací osob, rostou nároky na každého ú�astníka
dopravy. Dopravní gramotnost – v�domosti, dovednosti, návyky, postoje aj. v této 
oblasti rozhodují o bezpe�nosti a v podstat� o život�. Rámcový vzd�lávací program 
tedy vymezuje dopravní výchovu také jako prost�edek ke zp�sobilosti pro život 
v prost�edí dopravy. 

S pregnantní p�esností a návodnou obrazností vysv�tluje K. Tomek v tom-
též dokumentu prostor pro dopravní výchovu z hlediska strukturního pojetí RVP. 
„Základní kameny tvo�í:

�� Klí�ové kompetence
�� Pr��ezová témata
�� O�ekávané výstupy vzd�lávacích obor�
�� Podmínky vzd�lávání

V klí�ových kompetencích je pro dopravní výchovu p�íležitost nap�. v t�chto
schopnostech:

Žák…vnímá nejr�zn�jší problémové situace v doprav� jako chodec, cyklista 
i uživatel motorových dopravních prost�edk�,….vyhledá vhodné informace k �ešení
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místních problém� v doprav�….využívá získané v�domosti a dovednosti k objevo-
vání r�zných variant �ešení dopravních situací…..samostatn� �eší p�im��ené pro-
blémy v doprav�…..volí vhodné postupy �ešení dopravních situací….�iní uvážlivá 
rozhodnutí p�i své ú�asti v doprav�….uv�domuje si zodpov�dnost za svá rozhodnutí 
v r�zných dopravních situacích a výsledky svých �in� kriticky hodnotí….

Stejn� tak lze možnosti pro dopravní výchovu v novém systému Rámcových 
vzd�lávacích program� nalézt v pr��ezových tématech: Nácvik základních doved-
ností ovládání jízdního kola jako prost�edek cvi�ení smyslového vnímání, pozornos-
ti a soust�ed�ní….moje t�lo jako sou�ást dopravních prost�edk� (t�lo cyklisty, t�lo
spolujezdce)….moje psychika ovliv�uje moji bezpe�nost v doprav�….cvi�ení sebe-
kontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání a prožívání, v�le v dopravních 
situacích…..dovednosti zvládání stresových situací v doprav�….hledání pomoci p�i
potížích v doprav�…..�e� t�la, zvuk� a slov v dopravních situacích….�e� p�edm�t�
a prost�edí vytvo�eného �lov�kem v dopravních situacích, �e� dopravních zna�ek,
jako jazyk svého druhu….komunikace v r�zných situacích v doprav�…..

O�ekávané výstupy vzd�lávacích obor� tvo�í základní východisko tvorby 
u�ebních osnov jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t� v Rámcovém vzd�lávacím
programu pro 5. a 9. ro�ník, orienta�n� i na úrovni 3. ro�níku. Nap�íklad ve vzd�-
lávacím oboru „�lov�k a jeho sv�t“ lze defi novat: Žák …vyzna�í v jednoduchém 
plánu místo svého bydlišt� a školy, cestu na ur�ené místo a rozliší možná nebezpe�í
v blízkém okolí…dodržuje zásady bezpe�ného chování tak, aby neohrožoval zdraví 
své a zdraví jiných….uplat�uje základní pravidla silni�ního provozu…ošet�í drobná 
poran�ní a zajistí léka�skou pomoc….

�tvrtým uzlovým bodem Rámcového vzd�lávacího programu základního 
vzd�lávání z hlediska dopravní výchovy jsou podmínky vzd�lávání. Je z�ejmé, že 
uplatn�ní dopravní výchovy na konkrétní škole bude do zna�né míry ovliv�ováno
konkrétními podmínkami: Má škola své dopravní h�išt�? Má dv�r, kde m�že být 
instalováno dopravní h�išt� mobilní? Má dostatek pom�cek, literatury pro dopravní 
výchovu? Je na škole n�kdo, kdo se v oblasti dopravní výchovy systematicky vzd�-
lává? Mají všichni u�itelé alespo� základní p�edstavu o p�ísp�vku jejich p�edm�tu
k dopravní výchov�? Je na škole dopravní výchova sou�ástí koncepce školy? Je 
škola vybavena kvalitními a dostupnými lékárni�kami první pomoci? Umí je u�itelé
a žáci opravdu používat? Spolupracuje škola v dopravní výchov� s policií, hasi�i,
záchraná�i, zdravotníky, autokluby, n�kým dalším?“

Vyúst�ním této analýzy, zabývající se dimenzemi prostoru pro dopravní 
výchovu v nových školních vzd�lávacích programech, jsou postuláty, kde, jak a �ím
jsou vytvo�eny v zavád�ném systému podmínky pro realizaci jejích cíl�:

�� Vzd�lávací obsah dopravní výchovy je integrován s jednotlivými vyu�ovací-
mi p�edm�ty. 

�� Výuka m�že krom� klasických forem probíhat také v blocích, projektech, 
kurzech.

�� Dopravní sout�že, systematické cvi�ení na dopravním h�išti, kurzy pro chod-
ce a cyklisty atd. jsou p�irozeným vyúst�ním výukových forem do zp�sob�
výcviku.
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�� Mimoškolní podpora, nap�. vhodné aktivity školních družin, školních klub�,
Dom� d�tí a mládeže a dalších institucí a organizací tvo�í organickou sou�ást
celého systému.

�� Mimo�ádnou p�íležitostí rozvoje dopravní výchovy je prostor pro zavedení 
samostatného povinného nebo volitelného vyu�ovacího p�edm�tu v rámci 
disponibilních hodin u�ebního plánu. 

Nový systém vzd�lávání na základních školách se odráží do zm�n ve studiu 
na pedagogických fakultách a p�irozen� i do p�ípravy na vedení dopravní výchovy. 
Základem t�chto zm�n je (po dvacetiletém p�erušení) op�tné za�azení specifi ckého 
p�edm�tu „Dopravní výchova“ do studijního programu u�itelství 1. a 2. stupn� ZŠ 
a stanovení jeho obsahu, odvozeného od didaktických a metodických nárok� tohoto 
p�edm�tu na ZŠ. Studující musí ovládnout:

�� Teoretické znalosti pravidel silni�ního provozu, stanovené p�íslušnou zákon-
nou normou

�� Formy a metody výcviku bezpe�né ch�ze a jízdy na kole v aranžovaných 
podmínkách (nap�. na d�tských dopravních h�ištích) i v reálném silni�ním
provozu

�� Pravidla taktiky bezpe�ného chování a jednání ú�astníka silni�ního provozu, 
základní prvky aktivní a pasivní bezpe�nosti

�� Metody tréninku situa�ních �ešení, psychologických proces� vnímání
�� Základní poznatky o zp�sobilosti vozidel pro provoz, jejich povinné vybave-

ní, sou�ásti sloužící k bezpe�né jízd�, základy údržby
�� Etiku ú�astníka ve�ejné dopravy, metody kultivace vlastností osobnosti na 

bezpe�nost provozu, hodnoty a postoje 

Jak by m�la být tedy p�íprava pedagoga pro kvalifi kované vedení dopravní 
výchovy na ZŠ koncipována?

P�ed zpracováním projektu výzkumné strategie si �ešitel položil klí�ové otáz-
ky, vymezující oblast následujícího šet�ení:

1. Jakou šanci poskytuje nový systém RVP dopravní výchov� a v jaké mí�e ji 
školy ve svých ŠVP uchopily? 

2. Plní dopravní výchova na ZŠ v nové koncepci vzd�lávání úsp�šn� svoji roli 
p�ípravy �lov�ka pro život v mobilní spole�nosti?

3. Zavád�jí školy pro systematickou dopravní výchovu funkci speciáln� vyško-
leného metodika - garanta? Jaký prostor a podmínky mají pedagogové na ZŠ 
k „zapálenému“ zájmu o dopravní výchovu? 

4. Jaké zkušenosti mají dosud jmenovaní garanti dopravní výchovy s podmín-
kami a podporou na svých školách?

5. Jak jsou v dopravní výchov� na ZŠ uplat�ovány pedagogicko-psychologické 
aspekty prožitkového u�ení, emotivní motivace, volního tréninku a kreativ-
ního myšlení? 

6. Jsou obecné výchovné cíle výchovn�-vzd�lávacího procesu systematicky 
a pragmaticky aplikovány do problematiky chování ú�astník� dopravy?
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7. V jakém souladu je intencionální školní dopravní výchova s reálným 
dopravním klimatem v rámci rodiny, spole�enského prost�edí a regionální 
situace? Usiluje o to? Jak?

8. S jakou odbornou a metodickou úrovní jsou prezentována a aplikována 
vybraná ustanovení Zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komuni-
kacích pro pot�eby d�tí jako chodc� a cyklist�?

9. Obsahuje dopravní výchova na ZŠ v dostate�ném rozsahu a hloubce pou-
�ení o aspektech koexistence �lov�ka s dopravou, o p�í�inách a následcích 
dopravních nehod a o zásadách laické první pomoci p�i dopravní nehod�,
v�etn� praktického procvi�ení?

10. Je využíván také �as trávený ve školní družin� a v mimoškolních aktivitách 
pro specifi cké formy dopravní výchovy s využitím specifi ckých prost�edk�?

11. Je zpracován a pedagog�m dostupný metodický pr�vodce, ilustrující mož-
nosti implikace dopravní výchovy do školních vzd�lávacích program� nebo 
propojení cíl� dopravní výchovy s u�ivem?

12. Jsou pedagogové ZŠ v rámci studia na u�itelských fakultách dostate�n� p�i-
pravováni pro kreativní a kvalifi kované vedení dopravní výchovy?

Odpov�	 na vybranou �ást t�chto otázek lze nalézt v prvním navazujícím 
dotazníkovém šet�ení, realizovaném se studenty 4. ro�níku kombinovaného studia 
u�itelství na PdF Masarykovy univerzity v jarním semestru 2007 a 2008.

Osloveno bylo 168 respondent�. Ve stanoveném termínu se �ešitel�m vrátilo 
128 dotazník�.

Dotazník obsahoval 15 otázek rozd�lených do t�í oblastí: 
�� osobní vztah respondenta k problematice dopravní výchovy na škole 
�� stav a úrove� realizace dopravní výchovy na škole, na které respondent u�í
�� stav dopravní nehodovosti v regionu „své“ školy a formy aktivit školy v kon-

krétních situacích.

Distribuce respondent� dle vybraných kraj� a okres� refl ektuje demografi c-
kou situaci výzkumných skupin: Tabulka uvádí v prvním �ádku region, ve druhém 
�ádku celkový po�et vypln�ných dotazník� z tohoto regionu, použitých pro vyhod-
nocení:

Jihomoravský
kraj

Moravsko-
slezský kraj

Kraj 
Vyso�ina

Zlínský 
kraj

Hl.m�sto 
Praha

Pardubický
kraj

Jiho�eský
kraj

Ostatní – 
neu�í

86 6 8 4 4 12 4 2
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Komentá� k jednotlivým oblastem:
Vztah u�itel� k problematice dopravní výchovy na zkoumaných školách:

O problematiku dopravní výchovy d�tí a mládeže se dosud zajímalo 32,81 % 
z dotázaných pedagog�, ú�astník� šet�ení. P�es dosavadní nezájem o tuto problema-
tiku ji však 43,75 % považuje za významnou sou�ást výchovného a vzd�lávacího
úsilí školy. Jeden respondent z okresu B�eclav a jeden z okresu Hodonín uvedli, 
že se o dopravní výchovu v rámci výchovného zam��ení na své škole dosud v�bec
nezajímali a nezajímají. Šokující výsledek, avšak odpovídající situaci na PdF MU 
v p�íprav� pedagog� v letech 1988–2004, kdy byl speciální p�edm�t tohoto zam��e-
ní z nepochopitelných d�vod� zrušen.

Ve vlastním školním vzd�lávacím programu má dopravní výchovu, podle 
názoru respondent�, dostate�n� zastoupeno 31,25 %.

Na 16 základních školách, tj. na 12,5 %, je ustaven garant dopravní výchovy.
Zájem o tuto funkci projevilo 7,8 % dotázaných.

Shrnutí:
Konstatujeme, že vztah respondent�, budoucích u�itel� na 1. stupni základ-

ní školy, k dopravní výchov� ve škole je nevyrovnaný, v n�kolika p�ípadech až 
laxní.

Ze zjišt�ní vyplývá, že vesm�s tito respondenti nebyli dopravní výchovou za 
svého studia na nižších stupních školami na pedagogické fakult� „dot�eni“. Varují-
cím faktem je, že tito respondenti sami nepoci�ují intenzívní pot�ebu spole�enského
zásahu do stále se horšící dopravní situace, p�edevším pak vzr�stající agresivity 
a netolerance �idi�� a s tím spojenou nar�stající dopravní nehodovost, postihující 
v nezanedbatelném m��ítku i d�ti a mládež a nevnímají tento problém jako problém 
prioritn� výchovný se základy ve výchovném systému základních škol. Tento názor 
potvrzuje i skute�nost, že pouze 7,8 % respondent� uvažuje o možnosti zapojit se ve 
škole do procesu dopravní výchovy jako její garant.

Je z�ejmé, že �áste�nou vinu na sou�asné situaci má také stávající vedení 
škol, které v n�kterých p�ípadech z�ejm� nev�nuje problematice dopravní výchovy 
takovou pozornost, jakou by si vzhledem ke své závažnosti zasloužila. O tom sv�d�í
také výsledky provedené sondy, že pouze 12,5 % škol ustanovilo garanta dopravní 
výchovy a vytvo�ilo p�edpoklady, aby na t�chto školách dopravní výchova pat�ila ke 
sledovaným výchovným oblastem. 

Stav dopravní výchovy na zkoumaných školách:
V minulém školním roce prob�hly dopravn� výchovné akce na 28,12 % 

zkoumaných škol. Na realizaci t�chto akcí se podílelo 21,87 % dotázaných 
respondent�.

Jakou dopravn� výchovnou aktivitu – krom� klasické implikace dopravní 
výchovy do u�iva vhodných p�edm�t� ve spektru výchovn�-vzd�lávacího proce-
su na p�íslušné škole za�adit, má jasnou p�edstavu a uvádí konkrétní p�íklady jen 
18,75 % respondent�.

Pokud jde o materiáln�-technické vybavení školy pro dopravní výchovu, má 
nejvíce pom�cek ve školách charakter text� (celkem 43,75 % škol). 
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Audiovizuální pom�cky vlastní 18,75 % škol, softwarovým vybavením dis-
ponuje 9,37 % škol. Na jedné základní škole v okrese Hodonín mají žáci a u�itelé
k dispozici specifi ckou auditivní pom�cku – zvuky dopravních prost�edk�.

R�zné modely využitelné v oblasti dopravní výchovy lze nalézt na 
26,56 % škol. 

Flexibilní dopravní h�išt� vykázala pouze jedna škola v okrese Brno-m�sto.
Shrnutí:

Výsledky této �ásti šet�ení ukázaly, že alespo� �áste�n� systematicky je reali-
zován dopravn�-výchovný proces pouze na necelé t�etin� škol. 

Reforma základního školství, která byla nastartována tvorbou školních 
vzd�lávacích program� pro základní vzd�lávání, se na zlepšení situace ve pro-
sp�ch dopravní výchovy dosud �iteln� neprojevila. �ešení projekt�, zážitkové u�ení
a ostatní doporu�ované formy nebyly respondenty v�bec zmín�ny. Mezi uvád�nými
dostupnými a používanými pom�ckami pro dopravní výchovu na sledovaných ško-
lách stále fi gurují tém�� z poloviny textové materiály, mén� pak modely a audiovizu-
ální pom�cky, a v�bec �i pouze minimáln� softwarové vybavení (pouze jedna škola 
disponuje vlastním softwarem!). 

Pom�cku, která je pro formování správných dopravn�-výchovných návyk�
velice d�ležitá – fl exibilní dopravní h�išt� – vlastní pouze jedna ze sledovaných 
škol. Drtivá v�tšina zkoumaných škol – 92,18 % – navšt�vuje se svými žáky 2 – 4×
ro�n� profesionální dopravní h�išt�. Zdánliv� pozitivní výsledek má však také svoji 
odvrácenou tvá�: Tyto školy nemají možnost za�azovat cvi�né, sout�žní a další moti-
va�ní aktivity na dopravním h�išti pr�b�žn�, a tedy efektivn� a spl�ovat elementární 
pedagogickou zásadu soustavnosti.

Mortalita a morbidita d	tí na zkoumaných školách
V posledních dvou letech došlo v souvislosti s dopravou na zkoumaných ško-

lách k úraz�m žák� v okolí 12 škol. Z uvedeného po�tu byl jeden úraz, ke kterému 
došlo v okrese Brno-m�sto, smrtelný, 3 žáci byli t�žce zran�ni (v okresech Hodonín 
a Znojmo) a 8 zran�ní bylo lehkých (v okresech Ž	ár nad Sázavou a Blansko).

Ve všech p�ípadech se jednalo o žáky, ú�astnící se dopravního provozu na 
jízdním kole. V 11 p�ípadech se dopravní nehoda stala v souvislosti s cestou žáka 
do školy, v jednom p�ípad� p�i trávení volného �asu cyklistikou.

Dopravní orgány ve všech p�ípadech konstatovaly alespo� �áste�nou vinu na 
dopravní nehod� zran�ným žákem. V p�ípad� smrtelného úrazu byl po expertním 
vyhodnocení nehody ozna�en viníkem jednozna�n� žák – cyklista.

Zajímavým, a podle názoru �ešitele výzkumného �ešení nedostate�ným, se 
jeví opat�ení, která vedení škol, v jejichž p�sobnosti k dopravním úraz�m došlo, 
p�ijala. Ve všech p�ípadech údajn� došlo k zintenzivn�ní dopravní výchovy (naský-
tá se otázka, jak efektivními zp�soby, v jakém �asovém horizontu?), ve dvou pak 
k dosažení zm�ny v organizaci dopravy v okolí místa úrazu – tedy v okolí školy. 
Na jedné škole (okres Ž	ár n. Sáz.), jak uvádí respondent, vyprovokovala dopravní 
nehoda zahájení práce na projektu bezpe�né cesty do školy.

V t�chto souvislostech jsou zajímavým zjišt�ním odpov�di respondent� na 
otázku, je-li na školách k dispozici rodi��m tzv. topografi e dopravní situace v okolí 



14

školy, mj. i plánek bezpe�né cesty žák� do školy a návrh lokalit, kde si d�ti mohou 
bezpe�n� hrát.

Na první �ást otázky – plánek bezpe�né cesty – odpov�d�lo kladn� 17,18 % 
respondent�, na druhou �ást otázky – bezpe�né místo pro užívání volného �asu – 
20,31 % respondent�.

Poslední �ástí dotazníku – orientovanou na získání poznatk� o zapojení škol 
do projekt� souvisejících s dopravní výchovou – jsme zjistili pozitivní odpov�	
u 42,18 % dotázaných. Nej�ast�jšími projekty, do kterých jsou školy zapojeny, jsou 
Zdravá škola (6,25 %), Bezpe�ná cesta do školy (4,68 %), Ajax�v zápisník a Soptík 
(3,12 %). Jsme si v�domi toho, že se v t�chto p�ípadech v podstat� nejedná o projek-
ty dopravní výchovy ve smyslu formulace otázky. Takový problémov� orientovaný 
vlastní projekt zam��ený na dopravní výchovu podala pouze jedna škola a o�ekává
p�i jeho schválení orgány Jihomoravského kraje podp�rnou dotaci 5000 K�.
Shrnutí:

Z výše uvedených skute�ností je z�ejmé, že sice všechny školy, v jejichž 
okolí došlo k dopravní nehod� dít�te, na tuto událost reagovaly, ale jejich reak-
ce (až na jednu školu) byla spíše formální, nesystematická. O nesystemati�nosti 
dopravní výchovy na sledovaných školách vypovídá i skute�nost, že rodi��m
a jejich d�tem není na v�tšin� zkoumaných škol k dispozici plánek bezpe�né
cesty do školy. Vedení škol ve spolupráci se z�izovateli se z�ejm� neda�í ani vy-
tipovávat a vymezovat místa vhodná a bezpe�ná pro využívání ke h�e a zábav�,
resp. sportu d�tí ve volném �ase. Alespo� v rámci plánu protidrogové prevence, 
který školy zpracovávají, by mohla být taková místa pro „bezpe�né“ aktivní 
trávení �asu uvedena.

Záv	r
Dopravní výchova tak, jak jsme p�edpokládali, není na sledovaných školách 

provád�na systematicky, u�itelé na její realizaci nejsou p�ipraveni a ani sami nevní-
mají pot�ebu n�co s neut�šeným stavem v doprav� v �R z hlediska svých kom-
petencí ud�lat. Školy evidentn� postrádají závazný, prioritní a celostátn� povinný 
dopravn�-výchovný program.

Pokud se už dopravn�-výchovný proces ve škole realizuje, pak ve v�tšin�
škol není systematický, nebo není stanovený garant, který by za jeho realizaci odpo-
vídal. U výjime�ných, pozitivn� hodnocených škol, je úrove� dopravní výchovy 
vesm�s výsledkem zájmu a zodpov�dnosti jednotlivc� ve vedení školy.

Materiáln�-technické vybavení pro realizaci dopravní výchovy v p�evažující 
v�tšin� neodpovídá úrovni sou�asných možností a rozvoji informa�ních a komuni-
ka�ních technologií. Za nejv�tší nedostatek v oblasti materiáln�-technického vybavení 
považujeme nezájem škol zbudovat efektivní, cenov� a provozn� nenáro�né fl exibilní 
dopravní cvi�išt� na plochách v bezprost�ední blízkosti škol a na školních h�ištích. 

P�edcházející konstatování pln� potvrzuje i výstup záv�re�né �ásti dotazníku, 
týkající se nehod žák� a jejich dopravních úraz� v souvislosti se školní docházkou. 
Vedení škol na dopravní nehody s ú�astí svých žák� reagovalo p�evážn� formáln�,
bez stanovení periodických kontrol, jak se navržená opat�ení promítají do zlepšení 
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situace v dopravním ruchu, zejména na kritických místech s intenzivním k�ížením
chodc� a vozidel. Ani jedna škola neuvádí, že vybudovala nebo usiluje o vybu-
dování preventivních technických nástroj� zvýšení bezpe�nosti provozu v oblasti 
své dopravní obslužnosti: zpomalovací prahy, sv�teln� �ízené p�echody pro chodce, 
nebo virtuální retardéry se svítícími úrov�ovými diodami. Konstatujeme, že v�tšina
podobných opat�ení by m�la být provád�na ve spolupráci se z�izovatelem (s míst-
ním ú�adem), s rodi�i žák� a s orgány Policie. Sledované školy, ani ty, které byly 
postiženy nehodami, podobné snahy neuvád�jí.

Tristním se nám jeví zapojení škol do projekt� v rámci dopravní výchovy. 
Na žádné ze sledovaných škol nebyl podán projekt, který by situaci mohl radikáln�
pozitivn� ovlivnit a �erpal prost�edky z fond� ESF. Komicky vyznívá také výše 
fi nan�ní podpory (uvád�ných 5000 K�), kterou škola získá z projektu podaného ke 
krajskému ú�adu.

Orgány státní správy, v�etn� vyšších úrovní (tj. kraje), by m�ly do svých pri-
orit zahrnout plány na �ešení dopravní situace (nehodovosti) v místech své p�sob-
nosti, a to p�edevším v okolí a blízkosti škol, školských za�ízení a sportoviš�.
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Komplexní systém dopravní výchovy d�tí a mládeže školního v�ku
jako jeden z pilí�� ochrany zdraví a prevence úraz�

Výsledky n	kterých pr�zkum� dopravní výchovy 
realizovaných Katedrou didaktických technologií 

v letech 2005 – 2006

V rámci práce metodické skupiny pro dopravní výchovu p�i Kated�e didak-
tických technologií PdF MU prob�hly pr�zkumy, které si kladly za cíl p�inést infor-
mace o stavu a podmínkách k dopravní výchov�. Tyto pr�zkumy se soust�e	ovaly
p�edevším na školy a školská za�ízení Jihomoravského kraje, po�ínaje za�ízeními
pro p�edškolní výchovu a kon�e st�edními odbornými školami, které byly v pr�zku-
mech zastoupeny p�evážn�.

Výsledky n�kolika nejd�ležit�jších pr�zkum� uvádí tab. �. 1.

Tabulka �. 1. Údaje o vybraných pr�zkumech
Pr�zkum

�.: N Metoda Obsah Školy Období

1. 28 Dotazník Výsledky seminá��
k DV

27 ZŠ (1. a 2. st.)
volno�as. za�ízení 2005

2. 53 Dotazník Hodnocení p�edm�tu
Systémy DV na PdF SOŠ a u�ilišt� 2005

3. 120 Dotazník Stav DV 
na ZŠ 120 ZŠ a MŠ 2006

4. 400 Dotazník Stav DV 
na SŠ

19 SOŠ a U
2 gymnázia 2006

Výsledky a záv	ry vybraných pr�zkum�
Pr�zkum �. 1: Výsledky seminá�� k dopravní výchov	

Katedra didaktických technologií PdF MU po�ádá pravideln� odborné seminá�e
pro pedagogické pracovníky se zam��ením na dopravní výchovu. Ke konci roku 2005 
prob�hl na záv�r jednoho ze seminá�� pr�zkum pod ozna�ením „Sonda DV – 1-D“. 
Jeho cílem bylo ov��it výsledky v p�íprav� u�itel� dopravní výchovy. Zakládal se na 
po�ízení dat k analýze eduka�ních aktivit vybraných u�itel� v oblasti dopravní výcho-
vy. Data byla zjiš�ována od celkem 28 respondent� z 27 základních škol (dále jen ZŠ) 
Jihomoravského kraje, kte�í prošli odbornými seminá�i na KDT PdF MU. Mezi t�mito 
respondenty byly nejvíce zastoupeny u�itelky 1. stupn� ZŠ a k nejmén� zastoupeným 
se �adily u�itelky 2. stupn�, pop�ípad� pracovníci ze sféry volného �asu.
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Obr. 1: Mapa pokrytí JmK dopravní výchovou z iniciativy KDT PdF MU 
s výhledem do roku 2006

Celý komplex otázek, na které respondenti odpovídali, v kone�ném d�sledku
vedl k ujasn�ní skute�nosti, že ve v�tšin� p�ípad� vedení škol dopravní výchovu 
podporuje. Dopravní výchova má také celkem dobré podmínky z hlediska apro-
bovanosti u�itel�. Problémy se však vyskytují v oblasti prost�edk� – pom�cek pro 
dopravní výchovu. 

Daný pr�zkum p�edevším zjistil nerovnom�rné rozložení dopravní výchovy 
na ZŠ Jihomoravského kraje (viz obr. �. 1). Ukázalo se také, že jen asi polovina 
proškolených u�itel� je schopna vytvá�et pohotov� další kontakty v oblasti doprav-
ní výchovy a ší�it dopravní výchovu na další školy v regionu. Pr�zkum zárove�
prokázal, že seminá�e po�ádané Katedrou didaktických technologií PdF MU, p�i-
nesly u�itel�m ZŠ velmi cenné opory pro jejich eduka�ní �innost v oblasti dopravní 
výchovy.

Výsledky pr�zkumu dále ukazují, že se poda�il „pr�lom“ do myšlení u�itel�
základní školy v rámci procesu tvorby ŠVP. Dopravní výchova nebyla sice expli-
citn� v RVP zahrnuta, ale na základ� výsledk� seminá�� na KDT PdF MU u�itelé
potvrzují úsilí o to, aby dopravní výchova do ŠVP byla integrována.

P�estože podpora, kterou mohou mít u�itelé od �editelství na svých školách, 
je v daném pr�zkumu �asto velmi vysoce hodnocena, u�itelé zárove� poukazují na 
mnoho nedostatk� v dosavadní vybavenosti pro dopravní výchovu. Je t�eba také 
vzít v úvahu kritické hlasy ur�ité �ásti respondent�, které uvád�jí, že by se m�la
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zesilovat propagace dopravní výchovy, m�lo by docházet k jejímu zakomponování 
do ŠVP, �editelství by m�lo apelovat na u�itele, aby zvyšovali ú�innost dopravní 
výchovy a realizovali ješt� další dopravní akce, nejen dopravní sout�že a ú�ast žák�
na aktivitách dopravního h�išt�.

Záv�ry tohoto šet�ení lze proto chápat také jako ur�itou výzvu k dalšímu 
rozvoji metodického �ízení oblasti dopravní výchovy v Jihomoravském kraji ze 
strany PdF MU, jako výzvu k pomoci školám v oblasti pom�cek pro dopravní 
výchovu, k realizaci p�ípadného proškolení managementu ZŠ v oblasti dopravní 
výchovy a k prohloubení psychologicko – sociologické a komunika�ní p�ípravy 
u�itel� – lektor� dopravní výchovy i k utvá�ení jejich kreativity, má-li se od nich 
vyžadovat další distribuce dopravní výchovy v Jihomoravském kraji.

Pr�zkum �. 2: Hodnocení p�edm	tu Systémy DV na PdF
Respondenty tohoto pr�zkumu se stali studenti 3. ro�níku kombinovaného 

studia U�itelství praktického vyu�ování (celkem 53 respondent�, z toho 35 žen 
a 20 muž�), kte�í byli zárove� u�iteli st�edních odborných škol a u�iliš�. V pr�-
zkumu, který byl provád�n dotazníkovou metodou, odpovídali na konci zimního 
semestru 2005 na otázky, které se týkaly povinn� volitelného p�edm�tu Systémy 
dopravní výchovy, vyu�ovaného po 3 semestry na PdF MU. Ve svých odpov�dích
se poslucha�i vyjad�ovali nejen k tomu, jak se s dopravní výchovou m�li mož-
nost seznámit prost�ednictvím svého studia na PdF, ale i k tomu, jak probíhá výuka 
dopravní výchovy na školách, na nichž tito u�itelé p�sobí.

Data, která byla získána prost�ednictvím dotazníku, p�edevším ukázala, že 
p�edm�t Systémy dopravní výchovy byl respondenty vcelku kladn� p�ijat. V pr�-
b�hu jeho t�ísemestrového studia na PdF MU se vyskytly n�které odlišnosti mezi 
respondenty obou výb�r�, tedy u�iteli na jedné stran� a u�itelkami na stran� druhé, 
p�i�emž u�itelé projevovali výrazn�jší kolísání zájmu o p�edm�t. Avšak pro oba 
výb�ry se stala nejzajímav�jšími témata zam��ená psychologicky, technicky, histo-
ricky a didakticky.

Další využívání poznatk� ze seminá�� pro výuku, se prokázalo asi pouze 
u 1/3 respondent�. Zkoumané osoby navíc získané poznatky využívají v mimoškol-
ní �innosti, p�i diskusi s kolegy a nad�ízenými, pro rozší�ení vlastního obzoru a pro 
své d�ti. Bohužel okolo 1/3 respondent� t�chto poznatk� nevyužívá.

Možnosti využití výsledk� studia v p�edm�tu Systémy dopravní výchovy 
ve výuce, které respondenti promýšlejí p�i své práci, jsou velmi pestré, od využi-
tí v profesi u�itele autoškoly, p�es r�zné zp�soby uplatn�ní ve výuce a dále také 
v mimoškolní výchov�. Pon�kud varující jsou záporné odpov�di, které sv�d�í to 
tom, že n�kte�í vyu�ující zatím nem�li možnost využití výsledk� tohoto studia. 
U u�itelek je tomu ve více jak v polovin� p�ípad�, pon�kud lepší p�ístup se da�í
realizovat u�itel�m.

S možnostmi využívání získaných poznatk� úzce souvisejí podmínky pro 
dopravní výchovu ve školách. Jako relativn� dobré podmínky ozna�uje svoje mož-
nosti �tvrtina u�itel� a asi t�etina u�itelek. Stále velký po�et respondent� však ozna-
�uje podmínky jako nevyhovující. Je tomu tak u n�co p�es poloviny u�itel� a také 
u podobného po�tu u�itelek.
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Jednou z klí�ových otázek byla možnost za�len�ní dopravní výchovy do 
školních vzd�lávacích program�. Na 15 procent u�itel� a 23 procent u�itelek se 
k této otázce vyjád�ilo kladn�.

Velmi r�znorodé se ukázaly být požadavky pro zlepšení dopravní výchovy 
na školách. Pot�šitelné je, že mezi nimi zazn�ly i návrhy k za�azování Doprav-
ní výchovy jako samostatného p�edm�tu, ale respondenti si všímali také pot�eby
podporovat dopravní výchovu ze strany vedení škol a za�adit dopravní výchovu do 
RVP i ŠVP. Celkem 24 % u�itelek podávalo návrhy k za�azení dopravní výchovy do 
takových p�edm�t�, jako jsou T�lesná výchova, Psychologie, Spole�enská výcho-
va, Informa�ní technologie, BOZP a Ob�anská výchova. Objevil se také návrh na 
za�azení do všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t�. Pom�rn� velký po�et u�itel� (69 %) 
i u�itelek (29 %) se však vyjád�ilo k této otázce negativn� a okolo 15 % v obou 
výb�rech dokonce nepodalo odpov�	 žádnou.

Pokud bychom o�ekávali, že respondenti budou mít �adu nabídek r�zných
aktivit nebo materiál� o dopravní výchov� pro PdF MU, budeme asi velmi zkla-
máni. Okolo 80 % respondent� nem�že nabídnout nic a jen ojedin�le jsou uvád�ny
nabídky k ú�asti na dni otev�ených dve�í, materiály a zkušenosti z výuky apod.

Ješt� pon�kud h��e je tomu s publika�ní �inností, kde se dokonce pohybu-
je po�et záporných odpov�dí okolo 90 %. Ojedin�le jsou nabízena skripta a také 
záv�re�ná práce DPS s dopravní problematikou. Tento fakt nazna�uje, že dosavadní 
bakalá�ské studium u�itel� praktického vyu�ování nepodporovalo rozvíjení tv�r�í
práce respondent�.

P�edm�tem zkoumání bylo také uv�domování si výskytu úraz� nebo nehod 
žák�, ale i zam�stnanc� školy v souvislosti s dopravou. Je možno �íci, že tuto otázku 
vnímali respondenti obou výb�r� velmi citliv�, takže byli schopni také sd�lit, že nastal 
úraz p�i cest� do školy anebo pom�rn� p�esn� v�d�li, že k nehod� nedošlo. U�itelé si
povšimli ve 33 %, že nehody byly smrtelné a v 10 % uvád�li, že ú�astník nehody p�ežil. 
Naproti tomu u�itelky sd�lily v 15 % odpov�dí, že zaregistrovaly smrtelnou nehodu 
a v 9 % uvedly, že ú�astník dopravní nehody p�ežil.

Pot�šitelné jsou výsledky v otázce na zájem o spolupráci s Pedagogickou 
fakultou MU. Zájem o další spolupráci v problematice dopravní výchovy s PdF 
mají u�itelé celkov� v mírn� nadpolovi�ní v�tšin� (se�teme-li jednozna�né odpov�-
di i odpov�di pon�kud nejisté). U u�itelek je tomu celkov� jen ve 20 %.

Celkov� lze konstatovat, že p�edm�t Systémy dopravní výchovy plní svoji 
úlohu kladn� a navíc také navozuje u n�kterých poslucha��, u�itel� a u�itelek prak-
tického vyu�ování, tendence k další spolupráci s Pedagogickou fakultou MU, na níž 
lze dále stav�t.

Z daného malého pr�zkumu není, samoz�ejm�, možné �init žádná rozsáhlá 
zobecn�ní. Ale zcela jist� jeho výsledky je možné interpretovat také jako ur�itý p�í-
slib pro rozvíjení dopravní výchovy na st�edních odborných školách. Nepochybn�
jsou rovn�ž nazna�eny ur�ité sm�ry, kterými by se mohl rozvoj dopravní výchovy 
pro st�ední školy dále ubírat, a to:

�� za�azení dopravní výchovy do ŠVP,
� spolupráce n�kterých u�itel� st�edních odborných škol s PdF MU,
�� aplikace poznatk�, získaných prost�ednictvím studia p�edm�tu Systémy 
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dopravní výchovy v podmínkách st�edních odborných škol p�i rozvíjení 
dopravní výchovy,

�� rozvíjení tvo�ivého p�ístupu v práci u�itel� a jejich zp�sobilosti publikovat.

Pr�zkum �. 3: Úrove
 dopravní výchovy na základních školách 
Tento pr�zkum, v n�mž respondenty byli u�itelé základních škol, kte�í studo-

vali v roce 2006 na Pedagogické fakult� MU a n�kte�í studenti vykonávající praxi 
na základních školách, se snažil postihnout úrove� provád�ní dopravní výchovy na 
základních školách. 

Dotazník, který byl zpracován na Kated�e didaktických technologií PdF MU, 
vyplnilo 120 respondent�.   

Dotazníkem byly p�edevším zjiš�ovány:
�� postoje u�itel� k provád�ní dopravní výchovy na školách,
�� p�ítomnost dopravní výchovy ve školním vzd�lávacím programu na škole,
�� existence garanta nebo pov��eného u�itele pro dopravní výchovu na dané škole,
�� zájem respondenta stát se garantem dopravní výchovy na dané škole, 
�� akce k dopravní výchov� uspo�ádané školou v uplynulých 2 školních letech,
�� návrhy na za�azení dalších akcí,
�� vybavení pro dopravní výchovu na škole,
�� možnosti a frekvence využívání stálého d�tského dopravního h�išt� školou 

dále též DDH, DH),
�� dopravní úrazy žák� školy za 2 uplynulé roky,
�� zavin�ní dopravní nehody,
�� reakce vedení školy na nehodu,
�� protinehodové prost�edky školy, 
�� zp�sob ú�asti školy na preventivním programu.

Z výsledk� je patrné, že dopravní výchova nebyla v dob� konání pr�zkumu 
implementována v �ásti školních vzd�lávacích program�. Avšak, jak nazna�ují výsled-
ky pr�zkumu, došlo v této otázce v poslední dob� k velmi výraznému pozitivnímu 
vývoji (viz tab. �. 2). Dále se vyskytoval i pon�kud vlažný p�ístup u�itel� k možnosti 
stát se garantem dopravní výchovy na škole a tato funkce na mnoha školách chyb�la.

Tabulka �. 2: n	které výsledky pr�zkumu úrovn	 DV na ZŠ
Otázka �. %

1. Po�et respondent� s dosavadním zájmem o problematiku DV 72
2. Kladné postoje respondent� k provád�ní DV na školách 100
3. Po�et škol se za�azenou DV ve ŠVP 88
4. Po�et škol s garantem (pov��eným u�itelem pro dopravní výchovu) 50
5. Respondent/-ka má zájem stát se garantem dopravní výchovy 16
8. Výskyt fl exibilního d�tského dopravního h�išt� na škole 8
9. Frekvence využívání stálého d�tského dopravního h�išt� 78
10. Po�et škol s dopravními úrazy žák� za 2 uplynulé roky 23

Po�et respondent� N = 120
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Návrhy na za�azení dalších akcí k dopravní výchov� u�itelé podávali na níz-
kém stupni originality a bez náležitého zd�raz�ování inovací.

U�ebnice a další u�ební pom�cky pro dopravní výchovu na 1. stupni ZŠ byly 
z�ásti zastaralé.

Zjišt�ný stav je zárove� výzvou pro všechny fakulty u�itelského sm�ru.

Pr�zkum �. 4: Stav dopravní výchovy na st�edních školách
Pr�zkum byl proveden metodou dotazníku (s návratností 12 %). Zahrnoval 

400 respondent�, kte�í p�evážn� pracovali na st�edních odborných školách a u�i-
lištích a zárove� studovali v kombinovaném studiu oboru U�itelství praktického 
vyu�ování na PdF MU. Menší �ást šet�ení (provedená ve spolupráci se Spole�ností
st�edoškolských pedagog�) obsahovala i navíc odpov�di u�itel� gymnázií. Tabul-
ka �. 3 podává p�ehled o typech a po�tech škol a školských za�ízení, v nichž byli 
respondenti zam�stnáni.

Tabulka �. 3: P�ehled o typech škol a školských za�ízení
Typ školy Po�et škol [% ]
St�ední odborné u�ilišt� 17
St�ední odborné u�ilišt� a st�ední odborná škola 17
Integrovaná st�ední škola 11
St�ední pr�myslová škola strojnická 9
St�ední odborné u�ilišt� a Odborné u�ilišt� 6
St�ední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola 6
St�ední odborné u�ilišt� zem�d�lské, Odborné u�ilišt� a U�ilišt� 5
St�ední škola hotelová a obchodní 5
Centrum odborné p�ípravy technické 2
Gymnázium 2
Národohospodá�ská škola 2
Obchodní akademie a St�ední zdravotnická škola 2
Odborné u�ilišt� a praktická škola 2
SPŠ strojnická, St�ední odborné u�ilišt� a Odborné u�ilišt� 2
SPŠ, St�ední odborné u�ilišt� stavební a Odborné u�ilišt� 2
St�ední odborná škola 2
St�ední pr�myslová škola a St�ední um�leckopr�myslová škola 2
St�ední zdravotnická škola 2
Výchovný ústav a St�ední školy 2
Vyšší odborná škola (cestovní ruch) 2

Výsledky ze skupiny škol zkoumaných prost�ednictvím poslucha�� kom-
binovaného studia U�itelství praktického vyu�ování dokladují, že pokud se 
dopravní výchova objevuje, jde o pr��ezové téma, které není vyu�ováno v samostat-
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ném p�edm�tu. Žáci jsou pravideln� pou�ováni o bezpe�nosti p�i všech aktivitách 
(exkurze, prázdniny mimoškolní �innost). Daná za�ízení v�tšinou také umož�ují
svým žák�m navšt�vovat autoškoly (žáci mají tyto hodiny omluvené) a dopravní 
výchova se provádí pouze u obor�, kde je sou�ástí výuky (opravá� zem�d�lských
stroj�, automechanik). Dále také v p�edm�tu Ob�anská nauka a ob�anská výchova 
jsou v tématu Zásady slušného chování probírány povinnosti chodce jako ú�astníka
silni�ního provozu. Školy dále uvád�jí, že dopravní výchova se v nich realizuje jako 
sou�ást tématických plán� jednotlivých p�edm�t� (nap�. Fyzika, Ob�anská nauka, 
Matematika, Technologie, Materiály, Stavební provoz, Automechanik, n�kolik
témat ve 4. ro�níku v oboru stroje apod.). Na dalších školách je realizována doprav-
ní výchova pouze v rámci p�edpis� BOZP a v rámci školního �ádu.

Vzhledem k neut�šenému stavu dopravní výchovy na t�chto školách rov-
n�ž nejsou v�tšinou uvád�ny žádné didaktické prost�edky, které by byly používány 
k realizaci této výchovy. Výjimku tvo�í škola s názvem „SOU zem�d�lské, Odborné 
u�ilišt� a U�ilišt�“, kde se p�i výuce teorie používají prost�edky jako projektory,
videa, DVD, obrazy, modely a p�i výuce praxe jsou používána p�íslušná výcviková 
vozidla skupin A, B, C, a T.

Výsledky šet�ení ze škol zkoumaných prost�ednictvím Spole�nosti st�edo-
školských pedagog� ukazují, že dopravní výchova je uskute��ována p�íležitostn�,
v rámci p�edm�tu První pomoc. Na jedné za škol se vyskytovala dopravní výchova 
v rozsahu 2 hodin v rámci p�edm�tu T�lesná výchova v souvislosti s problematikou 
bezpe�nosti p�esunu. Jiným zp�sobem probíhá dopravní výchova tak, že na za�átku
školního roku jsou žáci seznamováni s dopravní situací v okolí školy, což potvrzují 
svým podpisem. Jiná škola praktikuje dopravní výchovu v rámci BOZP v p�edm�-
tech jako První pomoc apod. (nap�. Medicína katastrof). Zde se žáci u�í poskytování 
první pomoci. Dále se uvádí, že dopravní výchova je �ešena formou vstup� t�ídních
u�itel� i dalších vyu�ujících na po�átku školního roku a p�ed jeho ukon�ením a dále 
p�ed exkurzemi, odbornými praxemi apod.

Je pon�kud varující skute�ností, že z celkového po�tu všech navrácených 
dotazník� se objevily návrhy a doporu�ení pouze ve 28 p�ípadech, což p�edstavuje
58% z tohoto vzorku. Co tedy v tomto sm�ru pr�zkum p�inesl?

P�ímo je možno �íci, že nejcenn�jší zjišt�ní se týkala metodických doporu�e-
ní k zavedení p�edm�tu Dopravní výchova na st�ední odborné školy. Tato doporu�e-
ní p�evažovala nad další skupinou navrhovaných opat�ení, která doporu�ovala, aby 
se dopravní výchov� u�ilo „rozt�íšt�n�“ nebo p�íležitostn� (nap�íklad jako sou�ást
p�ípravy ke získání �idi�ského pr�kazu).

Výsledky šet�ení bylo možno shrnout zhruba do osmi výrazn�jších okruh�
(viz graf �. 1), které jsou uvedeny v následujícím p�ehledu (s podrobn�jšími citace-
mi odpov�dí):

1. Ustanovení dopravní výchovy jako p�edm	tu
�� dopravní výchova jako samostatný p�edm�t, nejlépe v 1. ro�níku
�� za�adit dopravní výchovu do vyu�ování
�� rozší�it výuku o volitelný p�edm�t Dopravní výchova 
�� asi za�adit dopravní výchovu jako p�edm�t
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�� za�lenit dopravní výchovu jako p�edm�t
�� za�azení dopravní výchovy do volitelných p�edm�t� nebo nepovinných p�ed-

m�t�
�� obnovit �idi�ský pr�kaz na st�ední škole (St�ední zdravotnická škola a Vyšší 

zdravotnická škola)    
�� zahrnout do u�ebních plán� … nepovinný p�edm�t 
ízení motorových vozi-

del s vhodnými stimuly pro získání žák� pro tento p�edm�t
�� rádi bychom za�adili výuku dopravní výchovy do vyu�ování co nejd�íve.

   
2. U�it DV „rozt�íšt	n	“

�� za�adit do n�kterých p�edm�t� prvky dopravní výchovy u všech obor�
�� problematiku za�adit do u�ebních osnov, nap�. Ob�anské nauky.

3. U�it DV v rámci p�ípravy ke získání �idi�ského pr�kazu
�� dopravní výchova je základní a d�ležitý prvek pro žáky nebo budoucí ucha-

ze�e o �idi�ský pr�kaz
�� do obor� Ve�ejnosprávní �innost a P�írodov�dné lyceum za�lenit získání 

�idi�ské oprávn�ní skupiny B.

4. Zlepšit podporu dopravní výchov	
�� zajistit v�tší po�et audiovizuálních pom�cek a vzd�lávacích program�

s tématikou dopravní výchovy 
�� pokud nenastane zásadní obrat v p�id�lování fi nan�ních prost�edk� na Auto-

školu (nedostává se prost�edk� v plné smluvní výši) bude se muset jít cestou 
redukce této �innosti

�� uvoln�ní dostate�ného množství fi nan�ních prost�edk� a snadn�jší p�ístup k nim, 
nejen na nákup nových vozidel, ale i na nabízení dopravní výchovy jako celku.

5. Zintenzívnit sankcionování
�� p�ísné trestání p�estupk�…, odebírání �idi�ských pr�kaz� �idi��m, kte�í

ohrožují ostatní svojí bezohlednou jízdou, svým špatným zdravotním sta-
vem… Povinné a p�ísné školení o poskytování první pomoci a chování p�i
nehodách.

6. Zvýšit informovanost 
�� školení všech �idi�� a všech ú�astník� silni�ního provozu
�� v regionálních novinách informovat o dopravním stavu (nehodovost, p�echo-

dy, nerespektování dopravního zna�ení aj.)
�� po�ady v rozhlase a televizi, populárn� pou�né po�ady pro d�ti a mládež
�� nutnost dopravních h�iš� ve m�stech
�� zvýšit pov�domí o pot�eb� dodržovat stanovené p�edpisy a na�ízení
�� vést studenty k v�tší dopravní odpov�dnosti a cvi�it jejich v�domosti v pra-

videlných intervalech
�� co nejv�tší po�et zájezd� a výlet� (slouží k vytvo�ení velkého množství 

poznatk�, vlastního úsudku, prakti�nosti v oboru)
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�� více využívat exkurzí a besed s odborníky, pro živ�jší p�edstavu dané proble-
matiky

�� proškolení zainteresovaných vyu�ujících v dané problematice a seznámení 
celého pedagogického sboru s dopravní problematikou, jako s pr��ezovým
tématem.

7. P�esun odpov	dnosti za DV
�� p�esun �áste�n� i na rodinu, výchovu v rodin� a osobní iniciativu student�
�� úsp�šn� se rozjel projekt s pronájmem u�ebny soukromé autoškole, studen-

t�m bylo výrazn� zlevn�no školné.

8. Rezignování na možnost zlepšení stavu v DV nebo tvrzní, že není nutná 
žádná zm	na

�� ve školních vzd�lávacích programech se pro ni (dopravní výchovu) t�žko
najde místo

�� prevence formou dopravní výchovy �i doškolování a dalšího vzd�lávání pro-
bíhá dostate�n�.

Graf. �. 1 Metodická doporu�ení k dopravní výchov�

Poznámka: Jednotlivé skupiny doporu�ení jsou v legend� ke grafu popsány zkrácen�.
Jejich celý název je uveden pod odpovídajícími �ísly ve výše podaném p�ehledu.

Shrnutí pro eduka�ní realitu
Z výsledk� našich pr�zkum� v letech 2005–2006, které pokrývaly jak základ-

ní, tak také st�ední školy, bylo patrné, že dopravní výchova nebyla implementována 
v �ásti školních vzd�lávacích program�, ale p�esto docházelo v této otázce k velmi 
výraznému, pozitivnímu vývoji. 

K d�ležitým výsledk�m našich pr�zkum� pat�ilo nepochybn� metodické 
v doporu�ení, aby byla zavedena Dopravní výchova na st�ední odborné školy 
jako samostatný p�edm�t. Relativn� velký po�et odpov�dí zahrnoval požadavky 
na zlepšení informovanosti o dopravní výchov�, a to jak u�itel� a žák�, tak také 
�idi��.
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Na základ� uvedených pr�zkum� lze dále doporu�it ur�ité sm�ry, kterými 
by se mohlo ubírat vytvá�ení p�edpoklad� k realizaci dopravní výchovy v p�íprav�
u�itel� st�edních odborných škol. Pat�í k nim:

�� pé�e o za�azení dopravní výchovy do školních vzd�lávacích program�,
�� vhodná spolupráce n�kterých u�itel� st�edních odborných škol s PdF MU,
�� hledání možností lepší aplikace poznatk� (získaných nap�. prost�ednictvím

studia p�edm�tu Systémy dopravní výchovy apod.),
�� rozvíjení kreativity u�itel� praktického vyu�ování v dopravní výchov�

a jejich zp�sobilosti publikovat.

Záv	r
Šet�ení lze chápat v neposlední �ad� rovn�ž jako ur�itou výzvu k dalšímu 

rozvoji metodického �ízení oblasti dopravní výchovy v Jihomoravském kraji ze 
strany PdF MU, jako výzvu k hledání možností (metodické) podpory škol v oblasti 
pom�cek pro dopravní výchovu, jako doporu�ení k realizaci rozvoje kompetencí 
managementu základních škol v dopravní výchov� a k prohloubení psychologicko-
sociologické a komunika�ní p�ípravy u�itel� – lektor� dopravní výchovy. 
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Komplexní systém dopravní výchovy d�tí a mládeže školního v�ku
jako jeden z pilí�� ochrany zdraví a prevence úraz�

Determinanty dopravní výchovy v didaktických 
technologiích na SOŠ a SOU

Úrove� dopravní výchovy na st�edních školách jako sou�ást strategického 
p�ístupu k prevenci dopravních nehod, zran�ní a usmrcení ú�astník� silni�ního
provozu a všech následných zdravotních, sociálních, ekonomických a dalších škod 
a strádání nedosahuje dosud ani zdaleka žádoucí úrovn�. D�vod�, pro� tomu tak je, 
je mnoho. Jedním z hlavních z nich je však pestré spektrum st�edních odborných 
škol a st�edních odborných u�ilišt v �eské republice, které charakterem a zam��e-
ním jednotlivých vzd�lávacích za�ízení limituje nebo determinuje p�ípadný obsah 
a cíle dopravní výchovy, má-li se stát sou�ástí jejich specifi ckého u�ebního plánu. 
Jen pro rekapitulaci zde uve	me, že podle profesního zam��ení tvo�í tyto školy 
skupinu, orientovanou na obory v oblasti obchodu, dále školy, zam��ené na obory 
v oblasti služeb, školy zam��ené na ekonomické obory, v neposlední �ad� na školy 
r�zného technického zam��ení a kone�n� ješt� i na školy, které do žádné z t�chto
skupin nelze jednozna�n� za�adit.

Už z tohoto, pouze schematického roz�íd�ní, vyplývá, že skloubit organicky 
dopravní výchovu na st�edních školách s jejich profi lem u�ebního plánu, je velmi 
obtížné. Proto taky se žádný univerzální program dopravní výchovy, snadno impli-
kovatelný �i skloubitelný s profi lovými nebo aplikovanými p�edm�ty pro r�znorodé
st�ední odborné školy a u�ilišt�, nevyskytuje. Tím se však blížíme k jednomu z nej-
v�tších systémových paradox�, když práv� v t�chto školách, kde by m�la doprav-
ní výchova na své základy z p�edchozích stup�� škol navazovat a prohlubováním 
poznatk� a dosažených dopravních dovedností vycházet vst�íc všeobecnému zájmu 
žák� t�chto škol o získání �idi�ského pr�kazu, existuje pojednou v tomto sm�ru
výchovn�-vzd�lávací vakuum. 

Zákonem �. 561/2004 Sb. o Rámcových vzd�lávacích programech dostaly 
jednotlivé školy šanci upravit své vzd�lávací programy vlastní, p�ípadn� regionáln�
profi lované pot�eb�. Tak se i školám, které nemají z titulu svého zam��ení p�iro-
zenou pot�ebu realizovat vlastní autoškolství, potažmo dopravní výchovu v širším 
pojetí, dostalo možnosti n�jakou specifi cky orientovanou výchovu pro koexistenci 
�lov�ka s dopravou realizovat.

Z uvedeného vyplývá, že role a efektivita výuky dopravní výchovy na st�ed-
ních odborných školách a st�edních odborných u�ilištích s sebou nese p�edevším
problémy spojené s vytipováním a stanovením p�íslušných témat, forem a metod, 
adekvátních adresátovi. 
ada pramen� teoretického charakteru uvádí, že systema-
tická dopravní výchova p�edstavuje návaznost n�kolika algoritmických etap:

�� etapy teoretického pou�ení, jak jednotlivým dopravním prvk�m, informacím 
a kone�n� i složit�jším situacím rozum�t,
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�� etapy výchovy schopností na dopravní situace adekvátn� intelektuáln� rea-
govat,

�� etapy praktického výcviku korektního dopravního chování a dovedností 
(Stojan, 2007)
Ve výuce na st�edních odborných školách je možné dopravní výchovu rea-

lizovat implementací do jednotlivých všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t� (zejména 
matematika, fyzika a jiné), ale i do odborných p�edm�t� podle jejich zam��ení. Cha-
rakter mnoha st�edních odborných škol umož�uje za�azení tohoto p�edm�tu jako 
povinn� volitelného nebo alespo� nepovinného p�edm�tu. Jsou to zejména technic-
ké školy, které mají zam��ení na dopravu a opravy vozidel. 

Pro oblast dopravní výchovy obsažené v kurikulu sledovaných typ� st�ed-
ních škol jde o logickou konstrukci obsahu a cíl� dopravní výchovy skloubených 
s obligatorním u�ivem, disponování kvalifi kovanými a kompetentními pedagogy, 
kte�í si s takto vymezeným pojetím v�dí rady, kte�í ovládají racionální, emotivní 
i materiální technologie jejich prezentace, a o systém její soustavné evaluace ú�elu,
efektu a inovace. To vše je p�ece �ešitelné!

Jádro u�iva by m�la a mohla tvo�it p�edevším témata, která navazují na ele-
mentární poznatky získané na základní škole, a na úrovni dospívajícího �lov�ka 
s relevantn� rozvinutou psychickou i motorickou kvalitou jsou v�nována kultivaci 
vlastností osobnosti, charakteru, mezilidských vztah�, v�etn� poznání a osvojení
výchovných nástroj�. Další širokou oblast užite�ného dopravn�-výchovného roz-
voje osobnosti mohou tvo�it témata o postojích k životnímu prost�edí, respektu 
k normám a platným zákon�m, ke zdravému životnímu stylu, prevenci nehod 
a úraz�. Všeobecn� užite�ná by byla cvi�ení dovedností jednoduchých zákrok�
první pomoci, atd. Mezi dopravn� ješt� profi lov�jšími okruhy nám�t� pro n�k-
teré typy škol mohou fi gurovat témata v�novaná nap�. problematice udržitel-
nosti dopravy, logistice, rozvoji dopravní techniky a vozidel, navigaci, robotice 
v dopravních prost�edcích a elektronickým systém�m v�bec. Pominout nelze ani 
nabídku témat o sociologických aspektech pozitiv a negativ dopravy, psycholo-
gii dopravy, o stylech bezpe�ného chování v doprav�, nebo principech soudního 
inženýrství. 

Možností je mnoho, praktických realizací málo. Pro�?
Na tuto otázku nám m�lo pomoci odpov�d�t výzkumné šet�ení, které jsme 

provedli ve spolupráci s frekventanty kombinovaného bakalá�ského studia u�itelství 
praktického vyu�ování na pedagogické fakult� Masarykovy univerzity v letech 2007 
a 2008, kte�í na st�edních školách dlouhodob� pracují jako u�itelé praktického vyu-
�ování a u�itelé odborného výcviku (d�íve mist�i). Základem provedené sondy bylo
zpracování semestrální práce se zadáním – vytvo�te projekt možností implementace 
dopravní výchovy do systému vzd�lávací nebo mimoškolní práce na vaší škole.

Ukažme v následujícím vyhodnocení, k jakým názor�m se respondenti p�i-
klán�jí:

Analýze bylo podrobeno celkem 103 semestrálních prací. Z tohoto po�tu
bylo 20 % prací vypracováno studenty, kte�í mají st�ední odborné vzd�lání technic-
kého sm�ru a 80 % prací studenty, kte�í mají st�ední odborné vzd�lání se zam��ením
na obchod a služby. 
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Postoje student� k za�azení dopravní výchovy do výuky
Nejv�tší �ást respondent� (86,5 %) považuje za nejvhodn�jší zavést povin-

n� volitelný nebo volitelný p�edm�t zam��ený na danou problematiku. Menší �ást 
považuje na nejvhodn�jší implementovat tuto problematiku do ostatních p�edm�t�,
zejména všeobecn� vzd�lávacích (13,5 %). Jako nejvhodn�jší p�edm�ty pro imple-
mentaci dopravní výchovy jsou považovány následující všeobecn� vzd�lávací p�ed-
m�ty: ob�anská výchova, matematika, �eský jazyk, cizí jazyk, t�lesná výchova 
a informatika. P�ekvapiv� pouze 2 % student� navrhuje jako vhodný p�edm�t fyziku. 
1 % student� navrhuje jako vhodné p�edm�ty psychologii, ekonomiku a ekologii. 

Shrnutí: Je patrné, že p�evážná v�tšina respondent� považuj za nejvhod-
n�jší zavést samostatný p�edm�t zam��ený na problematiku dopravní výchovy, 
což je pot�šitelné. Dále je evidentní, že ti respondenti, kte�í preferují implementaci 
dopravní výchovy do ostatních p�edm�t�, navrhují jako vhodné p�edm�ty humanit-
ního zam��ení (jazyky, ob�anskou výchovu, psychologii) a matematiku. P�ekvapu-
jící je, že velmi malé procento respondent� navrhuje jako vhodný p�edm�t fyziku. 
Fyziku navrhují respondenti technického zam��ení, což je logické.

Postoje student� k vymezení cíl� dopravní výchovy na SOŠ
Z odevzdaných prací respondent� výzkumného šet�ení je patrná snaha odpo-

v�dn� formulovat cíle dopravní výchovy v rámci odborného vzd�lávání na st�ed-
ních školách. Je pot�šitelné, že p�i formulacích skute�n� vycházejí z nových vzd�-
lávacích dokument� – Rámcových vzd�lávacích program� pro odborné vzd�lávání.
Konkrétní cíle dopravní výchovy se u student� prolínají v následujícím: 

�� Pochopit funkci dopravy, jako zákonem vymezeného systému.
�� Formovat mravní v�domí a jednání p�i ch�zi a jako cyklista v silni�ním 

provozu.
�� Nau�it mládež chovat se v dopravním prost�edí bezpe�n� a tím výrazn� snížit 

po�et dopravních nehod.
�� Uv�domovat si morální a právní odpov�dnost chování a jednání každého 

ú�astníka silni�ního provozu.
�� Zvládnout techniku ch�ze, jízdy na kole, jízdy na malém motocyklu.
�� Prakticky zvládnout údržbu jízdního kola i malého motocyklu.
�� Zvládnout taktiku ch�ze a jízdy v silni�ním provozu.
�� Ovládat znalost technických podmínek dopravy.
�� Osvojit si znalost jednání v p�ípad� dopravní nehody, poskytnout a p�ivolat

první pomoc p�i dopravní nehod�.
�� Pochopit také význam dopravní policie.
�� Chápat dopravní provoz jako �ízený systém s právními p�edpisy a zákonný-

mi ustanoveními, které umí zárove� uplat�ovat..
�� Uv�dom�le uplat�ovat zásady ú�elného a bezpe�ného chování a jednání, 

aktivn� p�ispívat k bezpe�nosti provozu.
�� Znát nebezpe�né d�sledky požívání alkoholu, n�kterých léku a návyko-

vých látek.
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�� Znát negativní vlivy dopravy na životní prost�edí a znát zp�soby jeho ochrany.
�� Znát obecné zásady p�edcházení dopravních nehod.
�� Nau�it se bezpe�n� ovládat �ízení malého motocyklu.
�� Odpov�dnost za �ízení motorového vozidla.

Shrnutí: Z defi novaných výstup�(cíl�) dopravní výchovy u jednotlivých 
respondent� je patrné, že zahrnují širší spektrum a nezam��ují se pouze na ur�i-
tou oblast. Cíle jsou tedy formulovány relativn� komplexn� a zahrnují oblast teorie 
i praxe i širší souvislosti daného oboru.

Postoje student� k formulaci obsahu dopravní výchovy na SOŠ
Konkrétní nápl� p�edm�tu Dopravní výchova navrhuje 13 % student�, kte�í

uvád�jí konkrétní tematický plán pro výuku tohoto p�edm�t�. Ostatní studenti uvád�jí 
p�íklady využití obecných cíl� a obsahu jiných vyu�ovacích p�edm�t� pro pot�eby 
dopravní výchovy (87 %). Z prací, které navrhují konkrétní osnovu p�edm�tu je z�ej-
mé, že obsah výuky dopravní výchovy se zam��uje na následující hlavní témata:

�� Úvod do p�edm�tu (seznámení s cílem a obsahem p�edm�tu, motivace).
�� Historie automobilní techniky.
�� Konstruk�ní �ásti vozidla (motor, palivová soustava, p�evodovka, nápravy, 

soustava brzd, elektroinstalace, alternativní pohony automobil�).
�� Vyhláška o pohybu na pozemních komunikacích.
�� První pomoc p�i dopravních nehodách.
�� Psychologie v doprav�.
�� Ekologie a doprava.
�� Využití ICT v oblasti dopravy (mapy, trasy jízd apod.) – navigace.
�� Evidence jízd p�i provozu vozidla – vypl�ování stazek apod.
�� Požární ochrana.
�� Výcvik na trenažeru v autoškole.
�� Testy pro získání �idi�ského oprávn�ní.
�� Cvi�né jízdy.
�� Údržba automobilu.
�� Záv�r.

Pro za�len�ní prvk� dopravní výchovy do ostatních p�edm�t� uvád�jí studen-
ti jako nejvhodn�jší p�edm�ty matematika, fyzika, �eský jazyk, cizí jazyk, ob�an-
ská výchova, informa�ní technologie, spole�enskov�dní základ, t�lesna výchova, 
odborné p�edm�ty (elektronika, opravárenství) a také ekonomika, ekologie a psy-
chologie.

V �eském jazyce jsou uvád�na vhodná následující témata:
- Mluvené útvary (popis, vypravování, telefonický rozhovor, ústní žádost). 
- Psané útvary (popis, vypravování, zpráva, dopis)(nap�. popis dopravní neho-

dy, vypravování o tom, jak k dopravní nehod� došlo, zpráva o dopravní neho-
d� v tisku, zpráva vytvo�ená pro pot�eby policie �i jiného ú�adu).

- Kontrolní diktáty a jazykové rozbory (možnost využití text� se zam��ením
na dopravní problematiku).
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- Odborný popis (nap�. popis automobilu).
- Popis pracovního postupu (nap�. vým�na poškozené pneumatiky u jízdního 

kola).
- Kontrolní slohová práce (možnost zadání tématu slohové práce mimo jiné na 

dopravní problematiku). 
- Základní útvary publicistického stylu – zpravodajství, komentá�, reportáž, 

fejeton (do výuky by mohla být za�azena nap�íklad návšt�va autoškoly �i
exkurze do jiné instituce zabývající se dopravou, na jejímž základ� by žáci 
napsali zprávu, reportáž �i fejeton)

- Komunika�ní proces (zvládnutí teoretických i praktických dovedností p�i
komunikaci verbální, neverbální; zásady mluveného projevu – ve�ejného,
soukromého, asertivita,spisovnost a nespisovnost vyjád�ení).

- Kontrolní slohová práce (reportáž, fejeton, referát). 
- Kontrolní diktáty a jazykové rozbory (možnost za�azeni text� s tématikou 

dopravy a dopravní výchovy). 
- Administrativní styl a jeho útvary – ú�ední dopis, žádost, formulá�, hlášení 

(nap�. formou projektového vyu�ování na vybrané téma z dopravní výchovy 
– žádost o vydání �idi�ského pr�kazu, hlášení pojiš�ovn� o nehod� apod.).

V cizím jazyce jsou pro za�len�ní prvk� dopravní výchovy navrhována 
následující témata: 

- Gramatika (jazyková cvi�ení se zam��ením na problematiku dopravní 
výchovy).

- Slovní zásoba (auto a jeho sou�ásti, typy aut, automobilista na cestách, auto-
mobilová nehoda, údržba vozu, autoservis, poruchy, benzínová pumpa, m�st-
ská doprava, typy dopravních prost�edk�, zastávka, jízda tramvají, autobu-
sem, zakoupení jízdenky, jízdní kolo a jeho �ásti, silni�ní sí�, letecká doprava 
– orientace na letišti).

- Reálie (podání základní informace o dopravním systému fungujícím v dané 
zemi, upozorn�ní na p�ípadné odlišnosti (nap�. Velká Británie – jízda vlevo, 
odlišná nejvyšší povolená rychlost u nás a v jiných zemích, �ísla pro použití 
záchranného systému). 

- Konverza�ní okruhy: Meeting people (pozdravy, navázání kontaktu, zahájení 
a ukon�ení rozhovoru, p�edstavování). Time off (volno�asové aktivity – jízda 
na kole, motocyklu, bruslích). Let´s go away (cestování autem, letadlem, 
vlakem). Work, rest and play (volno�asové aktivity – jízda na kole, kole�ko-
vých bruslích). You need a holiday (cestování, druhy dopravních prost�edk�,
m�stská hromadná doprava, �ešení nehody �i poruchy vozidla, �ešení dalších 
problémových situací v souvislosti s jízdou dopravními prost�edky). Diffe-
rent cultures (reálie, odlišné zvyky, pokud jde o dopravu u nás a v zahrani-
�í). The tourist trade (turismus, cestování, doprava, letišt�, vlakové nádraží, 
MHD). Writing (napsání zprávy o nehod�, vypl�ování formulá�e v cizím 
jazyce). Technology (moderní dopravní prost�edky, popis vozidla v cizím 
jazyce, popis poruchy, závady). Travelling abroad (cestování, doprava, hraní 
rolí – �ešení r�zných situací). 
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V rámci procvi�ování komunika�ních dovedností je možno doplnit jednotli-
vé aktivity takto: 

- Psaní – Napište zprávu o nehod�; Vypl�ování formulá�e v cizím jazyce.
- �tení – Porozum�ní textu s dopravní tématikou, Práce s textem; �lánky

a zprávy z novin s tématikou dopravy. 
- Mluvení – Diskuse na téma; Vyjád�ete se k uvedeným tvrzením, Hraní rolí 

– �ešení situací – nap�. máte poruchu na vozidle, co ud�láte; m�li jste doprav-
ní nehodu – vy�ešte situaci s druhým �idi�em.

- Poslech – nap�. dialog �idi�e a policisty p�i b�žné dopravní kontrole na silnici. 

Pro za�len�ní prvk� dopravní výchovy do ob�anské výchovy jsou uvád�na
vhodná následující témata:

- �lov�k v lidském spole�enství (asertivita p�i �ízení, ohleduplnost k chodc�m
a ostatním ú�astník�m silni�ního provozu).

- Ochrana obyvatelstva - Integrovaný záchranný systém (IZS).
- Sociální komunikace (rodina, mezilidské vztahy).
- Ob�anská spole�nost.
- �lov�k a právo.
- Trestní právo (trestní odpov�dnost, tresty, trestní �ád).
- Soukromé právo, ob�anské právo (povinnost ob�ana sv�d�it, správní odpo-

v�dnost).
- Ob�anskoprávní �ízení.
- Ochrana obyvatelstva (první pomoc).
- Civilní ochrana (krizové stavy a havárie) (chování p�i dopravních nehodách, 

morální a zákonná povinnost poskytnout první pomoc p�i nehod�, kdy a jak 
p�ivolat záchrannou službu).

- První pomoc.
- Orgány integrovaného záchranného systému, signály a volání. 

Pro za�azení problematiky dopravní výchovy do t�lesné výchovy jsou uvá-
d�na následující témata:

- Cyklistiku se zam��ením na následující tématické okruhy: Pravidla sil-
ni�ního provozu (chodec, cyklista, motorista ...) Dopravní zna�ky a jejich 
význam (chodec, cyklista, motorista). Užívání jízdního kola p�i cest� do 
školy – povinné vybavení, osv�tlení, údržba, ochranné pom�cky. První 
pomoc (možno i okrajov� vzhledem k p�edm�tu Základy ekologie). Vliv 
alkoholu a omamných prost�edk� na �ízení (nervový systém, svalstvo, 
krevní ob�h).

- Pohybové hry a rozvoj smysl�.
- Sluchové hry.

Využití matematiky pro cíle dopravní výchovy lze podle student� realizovat 
následujícími okruhy:

- 
ešení logických p�íklad�.
- P�íklady s dopravní tématikou. 
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- Pokusy s viditelností, brzdnou dráhou.
- Statistika, pravd�podobnost.
- Vytvá�ení �asových rozvrh�.

Rozsáhlé možnosti za�azení dopravní výchovy umož�uje fyzika. Studenti 
navrhují vhodná následující témata:

- Kinematika (druhy pohybu vozidel, jízdních kol, brusla�� na kole�kových
bruslích, vysv�tlení d�vodu nutnosti náklonu p�i jízd� zatá�kou na kole, 
motocyklu, bruslích).

- Dynamika (vliv kopce na jízdu na kole, vliv povrchu na jízdu na kole - jízda 
po silnici, po polnici, po poli).

- Elektrický proud (šetrnost elektromotor� k životnímu prost�edí, využití elek-
tromotor� v praxi).

- Sv�tlo a zá�ení (d�ležitost osv�tlení jízdního kola, odrazky, refl exní pruhy na 
oble�ení, osln�ní protijedoucím automobilem).

- Zm�ny skupenství látek (zamrzání vody, tvorba náledí, podmrzání most�).

Dále studenti nazna�ují možností za�azení prvk� dopravní výchovy do p�ed-
m�tu Informa�ní a komunika�ní technologie. Navrhují následující témata:

- Základy práce v síti (seznámení žák� s internetovými vyhledáva�i, seznáme-
ní se stránkami dopravní prevence).

- Tabulkové kalkulátory - excel (výpo�ty dopravních statistik). 
Shrnutí: Je patrné, že respondenti v�novali stanovení vhodného obsahu výu-

ky velkou pozornost. 13 % respondent� navrhuje konkrétní nápl� samostatného 
p�edm�tu, 87% uvádí konkrétní využití u�iva pro pot�eby dopravní výchovy v jed-
notlivých p�edm�tech. Nejvíce nám�t� uvádí pro výuku �eského jazyka a cizího 
jazyka (anglický). Dále potom pode množství nám�t� následuje ob�anská výchova, 
matematika, fyzika, t�lesná výchova a informatika.

Postoje student� k volb	 výukových metod a forem pro výuku 
dopravní výchovy

Níže uvádíme souhrnný p�ehled respondenty navrhovaných prost�edk� výu-
ky pro pot�eby dopravní výchovy:

- Klasické výukové metody: slovní, názorn�-demonstra�ní, dovednostn� prak-
tické.

- Hromadná (frontální) forma práce.
- Skupinová forma práce (skupiny, družstva), kruhová forma práce (cvi�ení na 

stanovištích), kruhový trénink.
- Samostatná, individuální forma práce partnerská (spolupráce žák� v dvou-

�lenných jednotkách).
- U�ení v životních situacích.
- �innostní vyu�ování – �ešení praktických úkol�.
- Sociáln� komunikativní aspekty u�ení – diskuse, dialog.
- P�ednášky odborník� z �ad Policie, ��K, Záchranná služba, léka�i.
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- Aktivní metody ve škole (dramatizace, simulace, skupinová práce a vzd�lá-
vací hry).

- Kampan� s angažovaností u�itel�.
- Média pro mladé.
- Besedy, diskuze, exkurze.
- Akce p�ádané školou za pomocí žák�, kte�í absolvovali kroužek dopravní 

výchova, na kterých by prezentovali svoje práce.
- Po�ádání akcí na dopravním h�išti (sout�že, hry, jízda na kole dopravním 

h�išt�m, dovednostní jízda na kole, odm�n�ní vít�z� sout�ží).
- Po�ádání dopravní olympiády (v�domostní sout�ž s tématikou dopravní 

výchovy pro žáky školy, vyhlášení a odm�n�ní vít�ze).
- Projekty s dopravní tématikou.
- Z�ízení u�ebny pro p�espolní žáky, kte�í p�ijížd�jí do školy delší dobu p�ed

zahájením vyu�ování (v této u�ebn� by se promítaly instruktážní fi lmy a kli-
py týkající se dopravy a žáci, kte�í absolvovali kroužek dopravní výchovy by 
zde mohli prezentovat své práce a p�edávat zde získané informace).
Shrnutí: Z analýzy prací respondent� vyplývá, že pro pot�eby výuky doprav-

ní výchovy doporu�ují široké instrumentárium výukových metod a organiza�ních
forem. V tomto se respondenti výrazn� shodují. V souladu s postuláty nových vzd�-
lávacích dokument� zd�raz�ují význam aktivity žák� a aktivizujících metod výuky.
Dále je patrné, že up�ednost�ují krom� teoretické výuky v u�ebn� zejména praktic-
kou výuku na dopravním h�išti i jinde. Kladou také velký d�raz na zapojení dalších 
orgán� do procesu výuky (záchraná�i, policie, zdravotníci i jiné orgány).
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Komplexní systém dopravní výchovy d�tí a mládeže školního v�ku
jako jeden z pilí�� ochrany zdraví a prevence úraz�

Trendy v úrazovosti d	tí v souvislosti s dopravou

Úrazy jsou traumatické p�íhody se závažnými zdravotními, psychickými, 
sociálními i ekonomickými d�sledky. Jsou závažným problémem na celém sv�-
t�. V n�kterých státech (Švédsko, Velká Británie, Rakousko) je úmrtnost na úrazy 
a �etnost úraz� velmi nízká díky dob�e organizovanému systému prevence úraz�.

V �eské republice jsou úrazy t�etí nej�ast�jší p�í�inou smrti v populaci, v d�t-
ské, dospívající populaci i u mladých dosp�lých jsou jasn� nej�ast�jší p�í�inou smrti. 
Jsou tak, dle mého názoru, jasn� nejzávažn�jším celospole�enským problémem.

P�estože úmrtnost na úrazy v poslední dob� mírn� klesá povšechn� v celé 
populaci, což sv�d�í zvlášt� o dobrém systému zdravotní pé�e, celkový po�et úraz�
neklesá.

Úraz�m lze p�edcházet. Znalost všech okolností úraz� (co se stalo, kde se to 
stalo, kdy se to stalo, jak se to stalo etc.) je d�ležitá pro omezování a p�edcházení
vzniku t�chto nežádoucích p�íhod, je d�ležitá pro nastavení odpovídajících preven-
tivních opat�ení.

Ke zpracování této publikace bylo využito dat Ústavu zdravotnických infor-
mací a statistiky �eské republiky (dále jen ÚZIS). Práce je zam��ena na v�kovou
skupinu 0–19 let, zabývá se daty z let 2005 a 2006 a pokusí se najít trendy v úrazové 
mortalit� a morbidit�.

Výsledky:
Úrazy u d�tí a dospívajících jsou nejzávažn�jší i proto, že mají nejvyšší 

potenciál ztracených let života a logicky je �leníme na ty, které skon�í smrteln�
(mortalita), tj. s maximální a trvalou ztrátou, nebo které kon�í s trvalými následky 
(t�lesné, psychické �i jiné postižení), což p�ináší r�zná omezení a možnosti reali-
zace tužeb, p�ání, pot�eb a výrazn� ovliv�ují kvalitu života. Jako nejp�ijateln�jší je 
varianta úrazu, který nemá dlouhodobý nep�íznivý vliv na zdravotní stav jedince 
a je jednorázovou záležitostí. 

V sou�asnosti je sb�r dat možný bez v�tších problém� jednak u smrtelných 
úraz� (statistiky p�í�in smrti) a u hospitalizací (Národní registr hospitalizovaných). 
Da�í se také získávat data úraz� ošet�ených ambulantn�, je však zatím otázka, zda je 
máme získány všechny. Nevíme ale bohužel mnoho o úrazech, které jsou ošet�eny
doma a kde se, dle mého názoru, bude po�et t�chto úraz� zvyšovat po zavedení 
regula�ních poplatk�. Tady m�žeme pouze kvalifi kovan� odhadovat, že po�et úraz�
ošet�ených doma je asi trojnásobný t�m, které jsou ošet�eny ambulantn�.

O nejmén� závažných úrazech, evidencím dostupných, tj. ambulantn� ošet-
�ených, vypovídají data z chirurgických, traumatologických, ortopedických, ORL, 
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kožních a dalších ambulancí. Podle výkaz� �innosti jednotlivých ambulantních 
zdravotnických za�ízení v oboru chirurgie (v�etn� dalších specializovaných ambu-
lancí) bylo ošet�eno v roce 2006 cca 445 000 úraz� d�tí ve v�ku 0 – 14 let. Z cel-
kových úraz� tvo�í dopravní 5 %. Ve srovnání s rokem 2005 to p�edstavuje pokles 
o tém�� 4 000 p�ípad�, tj. o 0,9 %. (viz tab.1). Ve srovnání s lety p�edcházejícími
je vývoj ambulantn� ošet�ených úraz� nevyrovnaný (viz tab.2), u dopravních úraz�
dochází od roku 2001 k trvalému pozvolnému poklesu po�tu. Podíl dopravních úra-
z� na celkovém po�tu úraz� je setrvale na 5 procentech. Graf �.1 dokumentuje jinou 
strukturu ambulantn� ošet�ených úraz� ve v�kové kategorii 0 – 14 let a 15 – 19 let. 
Vidíme, že dopravní úrazy u v�kové skupiny 15 – 19 let tvo�í již 8 %. 

Pokud se týká hospitalizací v d�sledku úrazu vidíme, že index 2006/2005 
je nižší než 100, což signalizuje pozitivní trend – nižší po�ty hospitalizací v roce 
2006, a to ve všech udávaných v�kových kategoriích (viz tab.3). V tab.4 vidíme na 
prvním �ádku po�et hospitalizací pro poran�ní v d�sledku vn�jší p�í�iny – dopravní 
nehody. Vzhledem k v�ku dochází k postupnému zjevnému nár�stu po�tu hos-
pitalizací a ve v�kové kategorii 15 – 19 let tvo�í 20 % hospitalizací. Celkov� se 
však hospitalizovanost na dopravní nehody snižuje zejména v posledních letech ze 
14 % na 11 %, naopak se zvyšuje podíl pád� na hospitalizacích z 52 % na 56 %. 
Nejvyšší zastoupení v hospitalizacích tvo�í pády nejr�zn�jšího druhu (tvo�í 53 % 
všech d�vod� hospitalizací, nejsou již tak zásadní ve v�kové kategorii 15 – 19 let). 
Upozor�uji také na položku úmyslného sebepoškození (sebevraždy), kde v kate-
gorii 15 – 19 je 599 p�ípad�.

Z hlediska natury traumatis (�ili co se stalo – druh poran�ní) byly nej�ast�jší
zlomeniny kon�etin (vyjma kosti stehenní – našt�stí), nitrolební poran�ní a poran�-
ní jiných a neur�ených �ástí t�la.

V kategorii zem�elí na vn�jší p�í�iny máme p�i srovnání rok� 2006 a 2005 
index nižší s výjimkou v�kové skupiny 1 – 4 roky (viz tab. 5). Celkov� m�žeme
trend hodnotit jako pozitivní. Srovnáme-li po�et hospitalizací a úmrtí v letech 2000 
– 2006 zjiš�ujeme u hospitalizací (viz tab. 6):

a) od roku 2003 je trvalý mírný pokles po�tu hospitalizací celkem 
b) tento pokles je tém�� ve všech sledovaných kategoriích, pouze u vystavení 

elektrickému proudu je po�et dlouhodob� podobný
c) zhruba �tvrtina p�ípad� hospitalizací si vyžádala operaci, z nichž byla polo-

vina neodkladných
d) v kategorii úmrtí byl v doprav� zajímavý rok 2004, kdy bylo úmrtí výrazn�

mén�, v roce 2006 oproti roku 2005 je pokles o 9 úmrtí
e) celkov� je o 12 úmrtí mén� než v roce 2005, což je o 11,3 % mén�.
f) nejvýrazn�jší pokles byl zaznamenán v úmrtnosti u nejmenších d�tí do jed-

noho roku, kde je pokles oproti roku 2005 o 20 %.
g) naopak je nár�st ve v�kové kategorii 1 – 4 roky

Tabulky 5+7 jasn� dokumentují rizikovost v�kové kategorie 15 – 19 pro úra-
zy, kde je úmrtí jednozna�n� více, než za celé období 0 – 14 let. P�i specifi kaci 
zem�elých na vn�jší p�í�iny (viz tab.7) se ukazuje riziko úmrtí v doprav�, tonutí 
a úmyslného sebepoškození (sebevraždy).



36

Graf 2 p�ináší strukturu zem�elých podle vn�jší p�í�iny ve v�kové kategorii 
0 – 14 let od roku 2000 do roku 2006. Jasn� se ukazuje významný podíl dopravních 
nehod na po�tu zem�elých d�tí z d�vod� úraz�.

Pon�kud jiný vhled do absolutních �ísel p�ináší p�epo�et na �ísla relativní na 
100 000 d�tí. Tam v dlouhodobém vývoji po�et úraz� roste, což je dáno poklesem 
v po�tu d�tí ve v�ku 0 – 14 let, který je spojen s poklesem porodnosti a plodnosti 
v uplynulých letech. I když v posledních letech dochází op�t k nár�stu po�tu nar-
ozených, do celkového po�tu d�tí v dané v�kové kategorii se to zatím promítá jen 
málo a celkový po�et d�tí v dané kategorii i nadále klesá (v roce 2006 o cca 24 000 
oproti roku 2005).

Ve srovnání s úrazovostí celé populace je úrazovost d�tí tém�� dvojnásobná, 
a to p�edevším u úraz� sportovních, nejmén� u úraz� dopravních, jak již bylo výše 
uvedeno. Jejich nár�st je vyšší ve vyšších v�kových kategoriích.

Diskuse:
Stru�n� k dalším informacím o dopravní problematice ze sv�ta (ze statistik 

Sv�tové zdravotnické organizace):
- ro�n� v evropském regionu umírá v d�sledku dopravních nehod kolem 

127 000 lidí a dalších 2.4 milionu je zran�no
- nejvíce postiženy jsou státy st�ední a jižní �ásti regionu s nízkými p�íjmy
- nejv�tší úmrtnost na úrazy je v zemích bývalého Sov�tského svazu (Rusko, 

Ukrajina, B�lorusko, pobaltské zem� etc.)
- kolem t�etiny ob�tí dopravních nehod jsou lidé ve v�ku 15 – 29 let
- v Evropské unii tvo�í nehody v silni�ní doprav� 97 % všech usmrcených 

v souvislosti s dopravou, ostatní druhy dopravy se na usmrcení podílí 3 %
- více jak 93 % všech náklad� spojených s dopravními nehodami je na silnicích
- dopravní nehody jsou hlavními p�í�inami smrti a hospitalizace lidí mladších 

50 let
- socioekonomické ztráty v d�sledku dopravních nehod jsou odhadovány na 

2 % HDP státu EU, což p�edstavuje ztráty kolem 180 miliard EURO
- krom� toho je t�eba si uv�domit, že ke ztrátám musíme p�ipo�ítat také cenu 

za ovlivn�ní zdravotního stavu zne�išt�ním ovzduší, hlukem apod.

Pro muže ve v�kové kategorii 14 – 44 let je dopravní nehodovost v celosv�-
tovém m��ítku druhou nej�ast�jší p�í�inou hospitalizace a úmrtí.

Celkov� jsou dopravní nehody v celosv�tovém m��ítku 10. nej�ast�jší p�í�i-
nou smrti v celé populaci.

V roce 2000 zem�elo na sv�t� v d�sledku dopravních nehod 1.26 milionu osob. 
Pro rok 2020 se p�i sou�asném trendu o�ekává ve sv�t� v d�sledku doprav-

ních nehod úmrtí 2.3 milionu osob.
�asto si lidé neuv�domují, že auto je také nebezpe�ná zbra� a že touto zbraní 

je usmrceno daleko více lidí než skute�nými zbran�mi (25 % × 6 %).
Kdo je nej�ast�ji viníkem dopravních nehod? Samoz�ejm� �idi� motorového 

vozidla (tém�� v 92 % p�ípad�). Na druhém míst� je p�ekvapiv� lesní, resp. domácí 
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zv�� (4,3 %) a �idi� nemotorového vozidla 1,4 %. Jinak je to s po�tem usmrce-
ných – první z�stává �idi� motorového vozidla (91 %), na druhém míst� je chodec 
(4,0 %) a �idi� nemotorového vozidla je na míst� t�etím – 3,7 %.

Hlavními p�í�inami nehod zavin�ných �idi�i motorových vozidel jsou:
a) nep�im��ená rychlost
b) nesprávný zp�sob jízdy
c) nedání p�ednosti v jízd�
d) nesprávné p�edjížd�ní

Z deseti nej�ast�jších p�í�in nehod �idi�� motorových vozidel uvádíme �ty�i:
a) �idi� se pln� nev�noval �ízení vozidla
b) nedodržení bezpe�né vzdálenosti za vozidlem
c) nesprávné otá�ení nebo couvání
d) nep�izp�sobení rychlosti stavu vozovky

Záv	r
Jaké jsou úkoly zdravotnického sektoru v oblasti prevence dopravních nehod?

- stát se hnacím motorem v oblasti bezpe�nosti silni�ního provozu formou pro-
pagace bezpe�ných dopravních systém�, které p�edcházejí usmrcením a váž-
ným zran�ním – podpora užívání bezpe�nostních pás� a d�tských seda�ek
(zádržných systém�), opat�ení proti alkoholu za volantem

- poskytovat pr�kazné informace a data o úrazech, v�etn� informací o ekono-
mických dopadech dopravní úrazovosti

- zajistit formou prohlídek zdravotní zp�sobilost �idi��
- zajistit pé�i na míst� dopravní nehody a následnou kvalifi kovanou léka�skou

pé�i
- provád�t a vést výzkum v akcidentologii
- prosazovat bezpe�nost silni�ního provozu do agendy ve�ejného zdravotnictví 

stejn� jako i do práce ostatních resort� (viz mezirezortní pracovní skupina 
pro prevenci úraz� u d�tí na MZ �R).

Tab. 1
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Tab. 2
Ambulantn� ošet�ené úrazy d�tí (0–14 let), absolutní po�ty

Graf 1. Struktura ambulantn� ošet�ených úraz� podle druhu úrazu d�tí
(0–14) let a ostatních  (v %)
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Tab. 4
Hospitalizace osob 0–19 let (trvale bydlící v �R) pro poran�ní v d�sledku vn�jší
p�í�iny, 2006

Tab. 5

Tab. 3
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Tab. 7
Zem�elí na vn�jší p�í�iny podle v�ku, 2006

Graf 2: Struktura zem�elých podle vn�jší p�í�iny, 0–14 let

Tab. 6
Po�et hospitalizací a úmrtí d�tí (0–14 let) podle vn�jší p�í�iny
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Komplexní systém dopravní výchovy d�tí a mládeže školního v�ku
jako jeden z pilí�� ochrany zdraví a prevence úraz�

Využití znalostí dopravního psychologa 
pro aplikaci dopravní výchovy

Dopravní psychologie je aplikovaná psychologická disciplína s dlouholetou 
tradicí. Vyvíjí se v našich zemích již od po�átku 20. století, kdy byla ovlivn�na
zkušenostmi vojenských psycholog� z Ameriky a Anglie, a také psychotechnikou 
v tehdejším N�mecku. V sou�asné dob� se zabývá p�edevším zkoumáním psychic-
kých proces� p�i r�zných �innostech osob �ídících dopravní prost�edky a jiných 
ú�astník� dopravy, zjiš�ováním jejich závislostí na individuálních vlastnostech 
�lov�ka, na metodách výuky, výcviku a výchovy, na dopravní technice. Hlavním 
p�edm�tem zájmu dopravní psychologie je systém �lov�k – dopravní prost�edek
– dopravní prost�edí (Štikar et al. 2003)1.

Je zajímavé, že v sou�asné dob� dopravní psychologové existují a kona-
jí svoji práci, nicmén� pojem dopravní psycholog a vymezení jeho �innosti není 
zakotveno v legislativ� �R. Dopravním psychologem m�žeme nazvat osobu, kte-
rá vystudovala p�tiletý obor psychologie na univerzit�, pracuje v oblasti dopravy 
minimáln� dva roky a k tomu absolvovala dvouleté postgraduální studium dopravní 
psychologie, které organizuje Asociace dopravních psycholog� ve spolupráci s uni-
verzitou Palackého v Olomouci. 

Asociace dopravních psycholog� (ADP �R) byla založena v roce 1990 a té-
hož roku zaregistrována jako profesní sdružení odborník� – dopravních psycholog�
– p�sobících �adu let p�i dopravních podnicích, na armádních pracovištích nebo 
ve výzkumu v �eské a Slovenské republice. V roce 1993 po rozd�lení �eskoslo-
venska došlo i v této instituci k rozd�lení na dva samostatné subjekty – ADP �R
a ADP SR. Posláním Asociace dopravních psycholog� je sdružovat kvalifi kované 
dopravní psychology, kte�í se profesionáln� zabývají vyšet�ováním a posuzováním 
psychické zp�sobilosti k výkonu �innosti �ízení motorových vozidel, a to jak �idi-
�� z povolání, tak amatér�, dále pracovník� ve vybraných profesích železni�ní
i m�stské dopravy a u�itel� autoškol. Tito psychologové se uplat�ují i ve výzkumu 
dopravní bezpe�nosti, p�i návrhu nových metod výuky a výcviku, jsou p�ibíráni
jako experti k �ešení širokého spektra problém� dopravy z hlediska lidského �initele
a provádí poradenskou a osv�tovou �innost.

Psychologie je v�da, která se podrobn� a detailn� zabývá chováním a pro-
žíváním jakéhokoli �lov�ka, tedy i v doprav�. Mezi hlavní cíle dopravního vzd�-
lávání – dopravní výchovy pat�í p�edevším nau�it d�ti a mládež bezpe�nému cho-
vání v dopravním prost�edí, nau�it je p�edvídat rizika, správn� hodnotit vzniklé 
1 Štikar, J.; Hoskovec, J.; Štikarová, J. Psychologie v doprav�. Praha: Univerzita Karlova, 2003.
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situace a vhodn� na n� reagovat. Když dopravní výchova tyto cíle splní, vytvo�í se 
u d�tí a mládeže žádoucí a správné návyky, ze kterých budou mít užitek v budoucnu 
v dosp�lém v�ku. Zabrání se tak množství dopravních úraz� a lidé si budou více 
v�domi ceny a k�ehkosti života svého i ostatních. 

V naší zemi je nezbytné provád�t dopravní výchovu již od útlého v�ku. 
Rodi�e nejsou pro d�ti dobrým vzorem, nebo� v minulosti se dopravní výchova 
zam��ovala zejména na rozpoznávání dopravních prost�edk�, dopravního zna�ení 
a na znalost silni�ního zákona. Nezam��ovala se na dovednosti, které by m�ly být 
klí�ové pro p�ežití ve zdraví v dopravním prost�edí. A tak v�tšina dosp�lých ví, 
co je to semafor, a co znamená fakt že svítí �ervené sv�tlo pro chodce, nicmén�
i se svým dít�tem p�ebíhají vozovku. To je pouze jeden p�ípad nebezpe�né situ-
ace z mnoha. Není divu, že statistika dopravních úraz� a úmrtí je neradostná, až 
40% d�tských úraz� tvo�í úrazy dopravní. Ke zran�ní d�tí dochází �asto p�i h�e
u silnice, u zaparkovaných aut, u h�iš�, p�i jízd� na kole, p�i ch�zi po nesprávné
stran� vozovky apod.

D�ti neprožívají situaci v dopravním prost�edí jako dosp�lí. Jejich o�i jsou 
postaveny níže než o�i dosp�lých, proto nemohou vše správn� zahlédnout, barvy 
d�ti spolehliv� rozeznají až okolo pátého roku života, neumí ješt� spolehliv� roz-
lišovat zvuky v silni�ním provozu ani ur�it správn� sm�r odkud p�icházejí, geo-
metrické tvary, které jsou podstatou dopravních zna�ek pochopí až dosáhnou v�ku
okolo �ty� let apod. Svoje specifi ka má i v�ková skupina mladistvých. Jsou snadno 
ovlivnitelní mín�ním p�átel a vrstevník�, ve skupin� �ast�ji projevují emoce nave-
nek, mají �asté výkyvy nálad. Mnohdy se pokoušejí vymanit z dohledu dosp�lých,
experimentují se „zakázaným“ – jízda pod vlivem alkoholu pop�. drog. Podce�ují
skute�nost (ano, nehody se stávají, ale ne mn�) a zárove� p�ece�ují svoji výbavu 
(schopnosti a dovednosti).

Nejvhodn�jší pro dopravní výchovu se jeví takzvaný pyramidový systém, 
kdy hlavní a podstatná �ást dopravní výchovy by m�la probíhat v raném d�tství,
u p�edškolních d�tí a na poznatcích dále stav�t v pozd�jším v�ku až do období ado-
lescence, kdy mladiství vstupují do silni�ního provozu jako za�ínající �idi�i (vrchol 
pyramidy). V období mladé dosp�losti by už m�li mít poznatky osvojené a zažité. 

Obr. 1. Pyramidový systém dopravního vzd�lávání v 	R

Z behaviorálního hlediska je pro nau�ení a zpevn�ní maxima žádoucích návy-
k� nejvhodn�jší období do 7–8 let, lze �íci, že co se nenau�í d�ti do této doby, pak si 
nemusí osvojit prakticky v�bec nebo s mnohonásobn� vynaloženým úsilím a pé�í. 

P�edškolní d�ti

Žáci I. stupn� ZŠ

Žáci II. stupn� ZŠ

Mládež
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Podle stanoviska Ministerstva dopravy (odd�lení BESIP)2 „je v �eské repub-
lice v sou�asné dob� dopravní výchova realizována v mate�ských školách a na prv-
ním stupni základních škol (prvouka), a to se zam��ením na problematiku bezpe�né
ch�ze a orientace v provozu na pozemních komunikacích. Starší d�ti mají mož-
nost nau�it se dob�e a bezpe�n� jezdit na kole a získat d�ležité �idi�ské návyky 
p�evážn� jen díky ob�tavosti u�itel� vedoucích v dob� mimo vyu�ování speciální 
kroužky a kursy, pop�. díky systému práce dopravních h�iš� v ur�itých oblastech. 
To je ovšem stav, který v žádném p�ípad� neodpovídá požadavk�m a pot�ebám naší 
spole�nosti. Sv�d�í o tom i stále nep�íznivá statistika dopravní nehodovosti.“

Mnoho škol se snaží provád�t dopravní výchovu, ale ve v�tšin� z nich to 
nakonec dopadne jako na ZŠ v Beroun�3, kde „všichni prv�á�kové dostali bonbo-
nek s logem Policie �R, pexeso s dopravními zna�kami a mohli si vyzkoušet, jak 
by jim slušela policejní �epice. Nejv�tší úsp�ch m�l obraz jízdního kola, na které 
spole�n� nalepovali chyb�jící povinné vybavení cyklisty. Mimochodem, m�lo i své 
nedostatky, usoudily d�ti, chyb�l nap�íklad držák na láhev a d�ležitý košík, ale vzá-
p�tí se dov�d�ly, že tyto v�ci k povinnému vybavení nepat�í.“ D�ti si z takových 
hodin dopravní výchovy odnesou:

Daniel: Líbil se mi obraz kola a dopravní zna�ky.
Patrik: Policie má dobré bonbony a kolo bylo taky p�kný.
Katka, Terezka K. a Terezka Z.: Nám se líbila celá hodina.
Daniela: Hezký obrázek kola, líbilo se mi nalepování a taky zna�ky.
Denisa V.: Dobrý bylo, jak jsme si zkoušeli �epice, moc jsme se nasmáli, byly všem velké.
Jirka: Jsem spokojený, všechno se mi líbilo - �epice, bonbony i kolo.
Denisa �.: Bonbonek mi chutnal a p�kné �epice.
Renatka: Hezký povídání, kolo, �epice i zna�ky.
Vítek: Dov�d�l jsem se i nové v�ci a nejhez�í byly zna�ky.
Honzík K.: To jak jsme si zkoušeli �epice, mn� byla velká. A to kolo bylo p�kný.
Vojta: Bezva povídání, zajímalo mn� všechno, nejlepší bylo nalepování na kolo a policejní 
�epice.
Honzík R.: Možná taky budu policista, líbila se mi �epice i kolo.
Jakub: Hezký zna�ky a obraz kola.
Ruda: Mn� se to líbilo všechno

Bohužel se tyto d�ti p�i dopravní výchov� nenau�ily poznatky, které jim 
mohou zachránit život nebo které mohou zamezit jejich úrazu – neosvojily si jak 
p�edvídat, vyhodnocovat, rozhodnout se a správn� jednat – neodnesly si ani infor-
mace o preventivních opat�eních – nap�. význam používání ochranné p�ilby p�i jíz-
d� na kole. 

Psycholog respektive dopravní psycholog je zvyklý pracovat s lidmi, pracuje 
s jejich názory, myšlenkami, postoji i chováním a zná techniky, kterými je m�že
ovlivnit zdrav�jším, vhodn�jším a efektivn�jším sm�rem. Vzhledem k jeho širo-
ké bázi znalostí z oblastí psychologie obecné, vývojové, sociální i psychopatologie 
2  www.ibesip.cz
3  ZŠ Beroun- http://www.zavodi.cz/view.php?cisloclanku=2006041402
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m�že dopravní psycholog posloužit jako poradce lektorovi dopravní výchovy (p�i
návrhu bezpe�nostních opat�ení, pro minimalizace rizika, p�i analýze nebezpe�ných
situací i nevhodného chování v dopravním prost�edí…).

Z obecné psychologie lze p�i praktické aplikaci dopravní výchovy využít 
znalostí dopravního psychologa o kognitivních procesech (zejména problematika 
zrakového vnímání, nebo� 90% informací vnímá �lov�k v dopravním prost�edí
zrakem). Další d�ležitou oblastí je oblast myšlení, rozhodování a tvorba úsudk�.
Dopravní psycholog ví, jak tyto procesy probíhají, jakým zákonitostem podléhají 
a jak je lze zefektivnit. Stejn� tak je schopen pomoci s nácvikem správného reago-
vání ve vzniklých situacích, minimalizovat výskyt chyb a tedy i rizika. Do obecné 
psychologie též pat�í oblast emo�ních a volních proces� a motivace. Chovaní �íze-
né p�evahou emocionální složky nad složkou racionální je neadaptivní, rizikové 
a m�že vyvolat nebezpe�nou situaci nebo tzv. „skoronehodu“. Stejn� tak je t�eba
v�novat zvýšenou pé�i d�tem s poruchami v pozornostní složce (ADHD, ADD), 
nebo� vyžadují speciální p�ístup p�i osvojování si nových poznatk�. Dopravní psy-
cholog je schopen diagnostikovat stav jednotlivých kognitivních proces�, možnosti 
a meze jejich rozvoje a vhodné postupy pro praktické nácviky správného a žádoucí-
ho chování v dopravním prost�edí.

Dalším okruhem znalostí dopravního psychologa jsou znalosti z vývojové 
psychologie. Psycholog si je v�dom vývojových specifi k, zvláštností a zákonitostí 
u jednotlivých v�kových skupin ú�astník� silni�ního provozu (p�edškolní a školní 
d�ti, mládež/za�ínající �idi�i, dosp�lí, senio�i) a také jejich pot�eb, o kterých m�že
pou�it lektora dopravní výchovy v takové mí�e, že bude schopen p�edávat poznatky 
formou p�im��enou možnostem a v�ku poslucha��.

Ú�astníci silni�ního provozu tvo�í v dopravním prost�edí tzv. sociální sí�, ve 
které probíhá velké množství vzájemných interakcí. Z tohoto úhlu pohledu se nabízí 
možnost využít znalosti z oblasti sociální psychologie. Neustále totiž probíhá mezi 
ú�astníky provozu komunikace – verbální i neverbální, zám�rná i necht�ná. Ana-
lýzou zp�sob� komunikace mezi ú�astníky provozu získáme cenné informace, ze 
kterých se mohou d�ti i mladiství pou�it, a na kterých lze ukázat vhodné/nevhodné, 
ofenzivní/defenzivní, bezpe�né/nebezpe�né chování. Z projev� sociálního chování 
v dopravním prost�edí lze usuzovat u jednotlivce na dosaženou míru socializace 
a interiorizace spole�enských norem a pravidel/zákon�, podle kterých bychom se 
m�li všichni �ídit. Komunikaci a interakce lze nacvi�ovat formou her, což je metoda 
p�irozená a p�íjemná pro d�ti i mládež. M�žeme využít i rozd�lení rolí (�idi�, cyk-
lista, motocyklista, brusla�...) a práci ve skupinách.

D�ležitou sou�ástí psychologie je psychopatologie. Psychopatologie je nau-
ka o poruchách jednotlivých psychických proces�, funkcí a stav�, opisuje abnor-
mality duševních d�j�, osobnosti a chování. V této oblasti se dopravní psycholog 
zam��uje na rozbor p�í�in nebezpe�ných/nehodových situací zp�sobených lidským 
chováním, zkoumá zp�soby jak se vyrovnávají ú�astníci provozu se zát�ží a frustra-
cí a jakým �eší problémové situace. Tato analýza m�že pomoci lektor�m dopravní 
výchovy v p�ípad�, že mají mezi svými poslucha�i problémové jedince. Zvyšování 
odolnosti v��i stresovým vliv�m lze zabezpe�it jak p�ímou spoluprací s psycholo-
gem, tak nácviky správného a žádoucího chování v modelových situacích.
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Každý psycholog, tedy i dopravní, disponuje repertoárem nástroj� a metod, 
které lze také využít pro zefektivn�ní dopravního vzd�lávání. Mezi tyto nástroje 
pat�í p�edevším pozorování (nap�. d�tí p�i h�e), experimenty v terénu, rozbor d�t-
ské kresby, r�zné projektivní techniky, m��ení, dotazníky a škály. Tyto metody lze 
využít pro celý proces evaluace procesu vedení dopravní výchovy anebo jako díl�í
nástroje pro danou problematiku.

Do procesu efektivního dopravního vzd�lávání lze zapojit aplikaci poznatk�
psychologa z teorií u�ení s cílem maximalizovat výskyt žádoucího chování (ovliv-
n�ní návyk�, názor�, postoj� sm�rem k bezpe�nému pohybu v dopravním prost�e-
dí). Lektor dopravní výchovy m�že s psychologem zkonzultovat sv�j styl interakce 
s poslucha�i, vhodný zp�sob kladení požadavk� a zp�sob optimální kontroly jejich 
pln�ní, formu využívání odm�n (v nezbytných p�ípadech i trest�) i zp�sob práce 
s problémovými poslucha�i. Lektor dopravní výchovy by m�l klást d�raz na p�átel-
ské a kooperativní klima ve t�íd� a motivovat poslucha�e k provád�ní trvale žádou-
cího bezpe�ného chování i mimo výchovnou instituci, k �emuž mu op�t m�že být 
nápomocen psycholog. 

Záv	r
Pokud se dopravní výchova bude provád�t kvalitn� a nau�í d�ti a mladist-

vé správnému a bezpe�nému chování, p�edvídání a hodnocení dopravních situací, 
pak budou v budoucnu sloužit svým d�tem jako pozitivní vzor – model správného 
a žádoucího chování, výsledný efekt dopravního vzd�lávání se znásobí a s velkou 
pravd�podobností se vylepší celková bilance dopravních úraz� u d�tí a mládeže. 
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Komplexní systém dopravní výchovy d�tí a mládeže školního v�ku
jako jeden z pilí�� ochrany zdraví a prevence úraz�

Prevence úraz� d	tí v doprav	

Z rozvoje motorismu bylo již v minulých letech z�ejmé, že se i zde brzy 
projeví i negativní stránky. K tomuto zjišt�ní vedly i varující výsledky poli-
cejních statistik, které už ve t�icátých letech minulého století byly plné nehod 
a úraz� zp�sobených vozidly. Kup�íkladu v Praze v roce 1931 utrp�lo lehké 
zran�ní t�i tisíce dv� st� šedesát t�i osob, t�žké jeden tisíc jedno sto dvacet dva 
osob a �ty�icet osm lidí na silnicích hlavního m�sta zahynulo, a� jako �idi�i, 
spolujezdci �i chodci. 

Tehdejší spole�nost se za�ala o problematiku více zajímat i z d�vodu ná-
r�stu nehodovosti o 6 % oproti roku 1931. I tato skute�nost byla podn�tem 
k tomu, že v zá�í roku 1932 uspo�ádal Národní komitét pro v�deckou organizaci 
v Praze „týden bezpe�nosti“ spojený s ochranou p�ed úrazem a požárem. Pro 
toto seznámení ve�ejnosti v co nejv�tším m��ítku byl týden obohacen o po�á-
dání výstavy, které se v té dob� u nás t�šily obrovské popularit�. Dopravní 
výchovou se zabývala expozice Autoklubu republiky �eskoslovenské. V expo-
zici byl prezentován bohatý materiál týkající se práce s cílem zvýšit pov�domí 
o bezpe�nosti na silnicích a ukázka všech druh� výstražných zna�ek. Expozi-
ci s obdobnou tematikou po�ádaly i další organizace, nap�. Policejní �editel-
ství v Moravské Ostrav�, Elektrické dráhy a autobusy, Svaz �idi�� automobil�
v �SR. 

Na „Výstav� dopravní bezpe�nosti“, která byla otev�ena o t�i roky pozd�ji,
bylo p�edvedeno, jak byla v uplynulém období uskute��ována dopravní výchova 
d�tí a mládeže na školách a v kurzech p�ímo v budov� Autoklubu, v tzv. „hodin-
kách bezpe�nosti“, kde i mimo jiné poprvé použil F. A. Elstner v roce 1935 termín 
dopravní výchova. V Praze bylo proškoleno patnáct tisíc d�tí ze t�inácti obecných 
škol, v ostatních m�stech potom dvacet tisíc. Pro venkov byly tyto „hodinky“ ved-
le p�ímých kurz� vysílány i rozhlasem pro školy. I na této výstav� byla rozsáhlá 
zahrani�ní ú�ast, expozice zde m�ly státy zvu�ných jmen, nap�. USA, Velké Brita-
nie, Kanady, Rakouska, Švédska, Finska, Francie, Švýcarska, Indie, Iráku, Alžíru 
a Jugoslávie. Postupující snahy školství o bezpe�nost mládeže v dopravním pro-
st�edí je dob�e patrná i z „Podrobných u�ebních osnov obecných škol pražských“ 
pro 1. až 5. ro�ník z roku 1934. V první a druhé t�íd� byly prvky dopravní výchovy 
soust�ed�ny do obsahu prvouky, ve t�etí t�íd� do vlastiv�dy, ve �tvrté t�íd� do ob�an-
ské nauky a kreslení. 

Kdyby bylo možné pokra�ovat v tomto p�edvále�ném snažení, možná by-
chom dnes nemuseli stát p�ed tak tíživou dopravní situací.
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Funkce školy
Nezodpov�dnost, bezohlednost, neznalost pravidel, neúcta k životu, špatný 

technický stav pozemních komunikací �i dopravních prost�edk� nebo r�zné kom-
binace t�chto p�í�in, stojí za vznikem dopravních nehod. Mnohdy dopravní nehoda 
spo�ívá v selhání nebo kombinaci n�kterého z prvk� dopravního systému. Dopra-
va, zejména ve velkých m�stech, je místem, kde ú�astníci silni�ního provozu bez 
ohledu na svoji roli, mohou i za malé chyby platit závažnými d�sledky a kde každé 
p�ecen�ní vlastních schopností a nedocen�ní nebezpe�í m�že být tím posledním 
omylem v život�.

Mobilita (bez rozdílu toho, jakým druhem dopravy je zajiš�ována) je sou�ástí
celkové sociální aktivity. Riziko dopravních nehod pramení z mnoha individuál-
ních rozhodnutí, p�ijímaných jako odpov�	 na mnohonásobnou interakci na stále se 
m�nící situaci. Dopravní výchova proto není jenom o um�ní vyu�ovat, je to sou�ást
socializa�ního procesu. Proto je nutno žádat školy, aby se do t�chto aktivit zapojily 
a aktivn� se jich ú�astnily. Snahou všech je prostý cíl: podporovat nutnost sociál-
ní pozornosti k technickému a sociálnímu prost�edí pomocí výchovy ve�ejnosti.
Výchova celé populace potom funguje jako katalyzátor. Ti z nás, kte�í se zú�astnili
ve výchovném procesu dopravních program� ví, že vyu�ovat rodi�e d�tmi p�ináší
zlepšení výsledk�.

Základním momentem je však alespo� minimum spole�ných znalostí, kte-
ré možno p�edávat. Informování a spole�né znalosti, kterými se zabýváme, nesmí 
postrádat i dobré chování. Cílem aktivit vzd�lání je docílení u d�tí a jejich rodi��
úcty k zákon�m, úcty ke svým vlastním omezením a k omezením druhých, úcty 
k ostatním.

Ohrožení v	kových skupin
U každé ze skupin je ohrožení specifi cké, ale jedno mají spole�né – provoz 

na našich ulicích a silnicích je �ím dál hustší, a tedy i nebezpe�n�jší! Nejprve se 
musíme ujistit, zda si je každý v�dom:

1. Biologických zákon� vid�ní: 90 % informací pot�ebných v silni�ním provo-
zu jsou informace vizuální, ú�innost vid�ní se liší v závislosti na v�ku, místu, 
druhu (rychlosti) �ízení atd. Ú�inek alkoholu, únavy, pozornosti (nebo jejího 
nedostatku), reak�ní doby, znát vlastní omezení.

2. Fyzikálních zákon�, mechanických sil, kinetických efekt� tak, jak platí pro 
rizika a následky kolizí. 

3. Zákon� spole�nosti (obecných pravidel zajiš�ujících prevenci) pravidla sil-
ni�ního provozu, pomoc osobám v nebezpe�í, zákazy, povinnosti atd.
Ranné d�tství a kontinuita ve výchov�: I velmi malé d�ti mohou utrp�t zran�-

ní p�i dopravních nehodách a z tohoto d�vodu je správné upozornit i nejmladší d�ti
na nebezpe�í na silnicích. V d�tském vývoji jsou i období, která nesmí být zanedbá-
na pro výuku psychomotorických a sociálních dovedností (Konference CEMT).
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Specifi ka v	kových skupin
V�ková skupina d�tí od t�í do patnácti let má široké, nejen v�kové složení, 

ale p�edevším poskytuje mnoho možností, kde d�ti a mládež získají kladné návyky 
pro chování budoucích �idi�� a vlastn� všech uživatel� pozemních komunikacích 
v celém jejich spektru. 

Ve v�ku do t�í let je p�edevším rozhodující pro výchovu d�tí p�íklad rodi��,
nebo� d�ti se v tomto v�ku u�í p�edevším nápodobou vzoru (rodi�e).

Od t�í let je do výchovy a vzd�lávání již ve v�tšin� p�ípad� zapojeno i škol-
ství, které má za úkol prohlubovat získané kladné návyky a dovednosti d�tí, sezna-
movat je s novými v�domostmi a p�ípadn� se snažit i o odstran�ní negativních prv-
k� nejen v chování na pozemních komunikacích. 

V mate�ské škole a v prvních ro�nících základní školy se tak d�je p�edevším
formou her, sout�ží a �ešením nejr�zn�jších zábavných kvíz�. Cílem je nenásilnou 
formou seznamovat d�ti s jejich úlohou v doprav� a získat základní dovednosti pro 
správné chování. 

Ve v�ku deseti let je do výuky za�azeno další téma: Cyklista na dopravních 
h�ištích, ve škole a p�ímo v praxi, na silnici, se d�ti u�í dodržovat základní p�edpisy
o provozu na pozemních komunikacích, jako jeho plnoprávní ú�astníci se všemi 
právy, ale také povinnostmi. 

Pro mládež od patnácti let, kdy už zákon povoluje získat �idi�ské oprávn�ní 
pro �idi�e „malých motocykl�“ a od osmnácti let i �idi�ské oprávn�ní pro skupinu 
B, v�tšina škol nabízí nejen možnost výuky k obdržení �idi�ského oprávn�ní, ale 
i poskytuje komplexní informace a vzd�lání o doprav� v celém jejím dopadu na 
spole�nost a životní prost�edí. Dopravní výchova se promítá do školních vzd�lá-
vacích program� a do nejr�zn�jších zájmových oblastí mladých. 

P�esto jedno mají spole�né – chyby, které se nej�ast�ji vyskytují.

Nej�ast	jší chyby d	tí
- P�echázejí na jakýchkoliv místech a ne vždy nejkratším sm�rem.
- N�kdy se rozhlédnou v opa�ném po�adí, tedy nejprve vpravo a teprve pak vlevo.
- P�ebíhají vozovku za vozidlem, které p�ejelo, aniž by se p�esv�d�ily, zda 

v protism�ru nep�ijíždí jiné vozidlo.
- P�echázejí v místech, kde jsou zakryté stojícími vozidly (p�ed autobusem 

z n�hož vystoupily).
- P�es vozovku nej�ast�ji b�ží, a tím ztrácejí p�ehled.
- D�ti, které se v blízkosti vozovky strkají, mohou spadnout do jízdní dráhy.
- P�i jízd� na kole�kových bruslích nebo skateboardu po chodníku mohou ne-

o�ekávan� zm�nit sm�r jízdy a vjet i do jízdní dráhy.
- Jako cyklisté vyjížd�jí z okraje vozovky, odbo�ují, objížd�jí p�ekážky

a podobn� bez ohlédnutí a znamení.
- Zejména na mén� frekventovaných komunikacích z neznalosti nebo v zápa-

lu hry nerespektuji pravidla o p�ednosti v jízd� jak na k�ižovatce, tak p�i
vyjížd�ní na silnici ze h�iš�, polních cest atd.
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- Mén� zdatný cyklista p�i pomalé jízd� – nap�íklad do kopce – �asto rozkýve 
kolo do stran a jeho jízda je klikat�jší.

- Dít� na kole n�kdy bez znamení a bez zjevného d�vodu neo�ekávan� zm�ní
sm�r jízdy, nap�íklad odbo�í, vyhýbá se výmolu, za�ne se otá�et nebo náhle 
zastaví.

- P�i snížené viditelnosti – p�edevším za soumraku – jezdí mnoho cyklist� bez 
osv�tlení.

- Jízdní kolo, na kterém dít� veze na rámu, �ídítkách, nosi�i a podobn� svého 
kamaráda, je velmi málo stabilní a m�že se proto snadno vychýlit ze sm�ru
své jízdy.
Protipólem m�že být stru�ný p�ehled zásad prevence dopravních úraz�, které 

mohou svojí m�rou p�isp�t ke snížení d�tské dopravní nehodovosti.

Stru�né zásady prevence dopravních úraz�
- Poskytnutí dobrého p�íkladu dosp�lými – respektování sv�telné signaliza-

ce, správné p�echázení na zna�ených p�echodech, opatrná jízda, vyhýbání se 
rizikovým míst�m a situacím.

- Pou�ení d�tí o možnosti vzniku nehody.
- Potla�ení rizikového chování vedoucího ke kolizi.
- D�sledné nošení prvk� pasivní bezpe�nosti (cyklistické helmy, pestré oble-

�ení, antirefl exní prvky, atd.).
- Používání autoseda�ek pro d�ti mladší 12 let a menší 150 cm a s hmotností 

pod 36 kg.
- Povinné používání bezpe�nostních pás� dosp�lých.
- Rychlost vozidel1

Na vzniku dopravní nehody a míry její závažnosti má nemalý význam i rych-
lost vozidla. 

Jak udává WHO EUROPE (viz literatura)
- pr�m�rné zvýšení rychlosti o 1 km/h zvyšuje riziko dopravní nehody s újmou 

na zdraví o 3 %, 
- u vážných dopravních nehod zvýšení rychlosti o 1 km/h zvyšuje riziko usmr-

cení nebo t�žkého zran�ní o 5 %, 
- již jízda o 5 km/h nad rychlostní limit 60 km/h vyústí ve zvýšení relativního 

rizika nehody s újmou na zdraví takovým zp�sobem, jako je �ízení s alkoho-
lem v krvi ve výši 0,05 g/dl, 

- p�i rychlosti 80 km/h je pro spolujezdce v osobním automobilu pravd�podob-
nost usmrcení 20x vyšší než p�i jízd� rychlostí 32 km/h, 

- pravd�podobnost být usmrcen jako chodec se 8x zvyšuje v závislosti na zvy-
šující se rychlost vozidla ze 30 na 50 km/h, 

- chodec má 90 % šanci p�ežít st�et s vozidlem jedoucím rychlostí 30 km/h 
a menší, ale jeho šance p�ežít se p�i rychlosti vozidla 45 km/h a vyšší snižuje 
na polovinu.

1 Vý�et preventivních opat�ení není kone�ný
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Snížení úrazovosti d�tí p�edškolního i školního v�ku je otázka dlouhodobá. 
Ú�inným prost�edkem je vždy prevence a aktivní znalosti dít�te. D�ležitá je zde 
aktivita d�tí, nebo� ze zkušeností víme, že co se sami nau�í (nap�. rozpoznávat 
nebezpe�né situace nebo získávat znalosti pro� jsou situace nebezpe�né), pak ví, jak 
úraz�m p�edcházet. Každoro�n� se zvyšuje po�et dopravních nehod i po�et osob p�i
nehodách postižených. Poslední dobou se kolem sebe setkáváme s bezohledností, 
agresivitou a riskováním všech ú�astník� silni�ního provozu, ale i zvyšujícím se 
podílem ú�asti alkoholu na nehodách.

Záv	r
Výrazný podíl na zavin�ní dopravních nehod má lidský faktor: tento prvek se 

podílí �i spolupodílí na tém�� 95 % všech nehod. Z vývoje v posledních letech a �a-
dy studií vyplývá, že zejména bezohlednost a agresivní chování ú�astník� silni�ního
provozu je nar�stajícím problémem.

Cílem prevence úraz� d�tí v doprav� je ovlivnit d�ti, jako ú�astníky silni�ní-
ho provozu tak, aby se nau�ili v dopravním prost�edí chovat bezpe�n� a neohrozili 
sv�j život ani životy ostatních. Zam��ena je p�edevším na rizikové chování, vnímá-
ní rizikových faktor� a vliv interpersonálních a situa�ních faktor�.

Jednou z možností je v�asná aplikace dopravní výchovy d�tí, od nejútlej-
šího v�ku, kdy je možnost nejvíce ovlivnit jejich další sociální chování. Dopravní 
výchova má vést k jednání, které zabrání vystavit sebe nebo své okolí riziku nehody. 
Mimo to by m�la nabádat k uv�dom�ní si faktu, jak doprava ovliv�uje život, zdraví, 
p�írodu i životní prost�edí v našich m�stech.
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Komplexní systém dopravní výchovy d�tí a mládeže školního v�ku
jako jeden z pilí�� ochrany zdraví a prevence úraz�

 Osobnost „nehodá�e“ a prevence nehod 
ve školním v	ku: psychologické otázky

Psychologie má v doprav� nejen dlouhou tradici, ale stále v�tší úkoly. Mohou 
to být úkoly pro skoro každou oblast psychologie: psychofyziologie se m�že zabý-
vat vlivem psychofyziologických stav� (nap�. únavy) na chování v dopravní situ-
aci, vývojová psychologie m�že zkoumat zvláštnosti v�kových skupin v doprav�,
každého mohou napadnout úkoly pro sociální psychologii, pedagogickou psycholo-
gii, inženýrskou psychologii, psychopatologii atd.

Velmi zajímavou otázkou, která má v dopravní psychologii tradici a zvláštní 
místo, je studium osobnosti tzv. „nehodá�e“, tedy �lov�ka, který má mimo�ádn� �as-
to nehody �i úrazy, a� již je zap�í�i�uje nebo se do jejich situace dostává. Toto téma 
je živé hlavn� v doprav�, ale psychologické studium t�chto otázek p�ekra�uje hrani-
ce psychologie dopravy a obecn�ji m�že být studováno pod ozna�ením náchylnosti 
k chybnému jednání �i k rizikovému chování. Stru�n� bychom zde cht�li tuto pro-
blematiku nastínit pro pot�eby základní dopravní výchovy s d�razem na prevenci 
a výchovu p�edevším školní mládeže.

Na základní otázku, existuje-li v�bec „nehodá�“ („smola�“), tedy �lov�k, který 
má významn� v�tší p�edpoklad pro nehodu nedává sou�asná psychologie jednozna�nou 
odpov�	 a spíše pracuje s domn�nkou, že lidé se liší mírou své náchylnostik nehod�,
nikoli p�esným odlišením „nehodá��“ od „normálních“. P�itom zkoumání tzv. „neho-
dá��“ má v psychologii dlouhou tradici. Z. Bureš (1979) uvádí výzkum Greenwooda 
a Woodse z roku 1919, kte�í dokázali, že rozložení po�tu úraz� v pracovní skupin� je 
reprezentováno Poissonovou distribucí, která nap�. uvádí, že 9 % pracovník� m�že 
na sebe soust�edit až 40 % všech úraz�. Psychologický obsah „sklonu k nehodám, 
úraz�m, chybnému jednání atp.“ podle Z. Bureše (1979) nebyl vlastn� nikdy vy�ešen 
a autor ho dodnes považuje za nevy�ešený. P�esto ale se v této oblasti nachází již velké 
množství poznatk�, na nichž m�žeme budovat ur�ité zásady prevence.

Jedním ze základních pojm� této problematiky je nehodové jednání, které 
vede k nehod�. Obecn� m�že být nehodové jednání chápáno jako selhání aktivní 
adaptace �lov�ka, p�i�emž dopravní nehodu defi nují Štikar, Hoskovec a Štikarová 
(2003) jako „událost, p�i níž vznikne smrt nebo zran�ní anebo škoda na v�cech
v p�ímé souvislosti s dopravním provozem. Dopravní nehoda vzniká v d�sledku
okolností, obvykle náhlých a nep�edvídaných, které porušily správný a bezpe�ný
chod dopravy“. Podle t�chto autor� pro nehody platí ur�ité charakteristiky:

1. Nehody jsou d�sledkem nep�edvídaných událostí.
2. Nehoda má sv�j vlastní pr�b�h.
3. Ne všechny nehodové situace vedou k nehodám.
4. N�kdy vedou k vážným nehodám i zdánliv� bezvýznamné situace. 
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Pro studium nehod a následn� pro jejich prevenci mají význam tzv. skoro-
nehody, která bývají defi novány jako nehodové chování se všemi atributy, které 
náhodou nevedlo k nehod�. Jejich studium je výhodné proto, že nedošlo k žádným 
ekonomickým nebo zdravotním poškozením a že zpravidla nemají právní d�sledky, 
takže se p�i jejich rozboru m�žeme zabývat je nehodovým chováním. Uvádí se, že 
300 skoronehod p�ipadá na 1 nehodu.

Z psychologického hlediska je d�ležité rozlišovat nehodu
a) jako výsledek chybného jednání (s nehodou se v zásad� nepo�ítá)
b) jako výsledek rizikového jednání (s nehodou se v zásad� po�ítá)

N�kte�í lidé, zvlášt� nezralí, mají sklon k rizikovému chování a �asto bývají 
charakterizováni

• malým pocitem odpov�dnosti v��i druhým
• nedostate�n� rozvinutou schopností anticipace
• vyhledáváním situa�ního vzrušení a sklony k dobrodružství
• snahou o sociální exhibici
• nereálnou sebejistotou
• kompenzací pocitu mén�cennosti

U d�tí n�kdy obtížn� m�žeme rozeznávat mezi rizikovým a chybným cho-
váním. Než k t�mto analýzám p�ikro�íme, musíme si uv�domit n�které zvláštnosti 
d�tí, jako ú�astník� dopravního provozu, nej�ast�ji tedy jako chodc�, ale i jako ces-
tujících nap�. v hromadné m�stské doprav�. Podívejme se, na jaké psychologické 
zvláštnosti u d�tí jako chodc� upozor�ují Štikar, Hoskovec, Štikarová (2005):

• mén� kontrolované emoce ve vztahu k chování
• ve smyslovém vjemu dokáže dít� mén� propojovat jednotlivosti
• pravidla silni�ního provozu jsou pro dít� abstraktní
• malá postava dít�te vede k vytvá�ení jiných vjem�
• vnímání dít�te se vyvíjí, nap�. zrak 
• potíže s lokalizací zvuku
• obtíže s rozlišováním levé a pravé strany
• obtíže s rozd�lováním pozornosti
• dít� nedokáže dob�e p�edpov�d�t chování druhých (nap�. ú�astník� dopravy)
• dít� nedokáže dob�e zhodnotit rychlost
• je zde podstatný rozdíl mezi znalostmi správného chování a skute�ným cho-

váním
Už z t�chto charakteristik je patrné, že d�ti jsou jako ú�astníci dopravy poten-

cionáln� ohroženou skupinou. Z této skupiny bychom potom m�li zam��it pozor-
nost zejména na d�ti, které jsou:

• d�ti menšího vzr�stu
• d�ti se smyslovými vadami (malými!)
• d�ti s malými zkušenostmi s dopravní situací, ve které se musí pohybovat
• d�ti s odlišnými zkušenostmi s dopravní situací,ve které se musí pohybovat
• d�ti s nedostate�nými v�domostmi a dovednostmi pro dopravní situaci

Problém�m d�tí v dopravní situaci lze p�edejít dodržováním jednoduchých 
výchovných opat�ení, které jsou �asto podce�ovány. Uvedli bychom jen dv� nej-
znám�jší zásady:
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a) nácvik (nap�. projít s d�tmi, t�eba i n�kolikrát, cestu do školy, ukázat jim, 
jak je možno se zmýlit v odhadech vzdálenosti, rychlosti, nau�it je správn�
se rozhlížet na p�echodech, d�kladn� je seznámit s cestováním v dopravních 
prost�edcích atd.)

b) vzorové chování (dít� musí vid�t, že dosp�lí správné zásady v dopravní situa-
ci sami dodržují, že nep�echázejí na �ervenou, že neriskují, že nedávají naje-
vo, že není nutno respektovat p�edpisy a že je to výraz obratnosti a šikovnosti 
atd.)
Domníváme se, že metodologie i metodiky dopravní výchovy jsou dob�e

propracovány a že je možno je s efektem využívat. Škola, rodi�e a spole�nost nyní 
mají za povinnost tyto úkoly p�ijmout.

Záv�rem chceme shrnout jen n�které okruhy preventivních opat�ení v doprav-
ní výchov�, zvlášt� tam, kde bychom mohli uvažovat o d�tech s tendencí k nehod�

• nacvi�it s d�tmi „bezpe�nou cestu do školy“
• vysv�tlit d�tem zásadu „vid�t a být vid�n“
• nacvi�it s d�tmi cestování v m�stské hromadné doprav�
• velmi d�ležitá je praktická výchova p�íkladem
• v�novat se rozbor�m skoronehod
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Komplexní systém dopravní výchovy d�tí a mládeže školního v�ku
jako jeden z pilí�� ochrany zdraví a prevence úraz�

Fyzika v dopravní výchov	

1. Vybrané problémy, související s fyzikální podstatou 
pohybu motorových vozidel

Kinematika pohybu motorových vozidel
Pr�m�rná rychlost pohybujícího se t�lesa je defi nována jako celková dráha, 

d�lená celkovou dobou pohybu. Tuto defi nici budeme dokumentovat ne jednodu-
chém p�íklad�:

P�íklad 1.: 
Cyklista jede do kopce konstantní rychlostí v1 = 10 km.h-1. Z kopce jede rovn�ž

konstantní rychlostí v2 = 50 km.h-1. Ur�ete pr�m�rnou rychlost cyklisty v km.h-1.

ešení: Protože se v obou p�ípadech jedná o pohyb rovnom�rný, bude �as t1

pohybu do kopce, resp. t2 pohybu z kopce, roven

2
2

1
1 .,

v
stresp

v
st �� , kde s je délka dráhy do kopce (z kopce).

Pr�m�rná rychlost je potom rovna

Dalším d�ležitým pojmem kinematiky v doprav� je tzv. brzdná dráha. Je to dráha, 
kterou ješt� ujede vozidlo od okamžiku, kdy �idi� spat�il nebezpe�í (tedy i s uvážením 
reak�ní doby �t). K výpo�tu brzdné dráhy používáme základních rovnic kinematiky 
p�ímo�arého pohybu rovnom�rného i zrychleného, jak ukážeme na dalším p�íkladu.

P�íklad 2: 
Ur�ete brzdnou dráhu automobilu, jedoucího po�áte�ní rychlostí v0 = 

100 km.h-1. Reak�ní doba (doba mezi spat�ením nebezpe�í a za�átkem brzd�ní) je 
0,5 s a zpomalení, umožn�né brzdami automobilu je a = 7 m.s-2.


ešení: Rychlost v0 p�evedeme do soustavy SI: v0 = 100 km.h-1 = 27,8 m.s-1.
Za �as �t automobil ujede dráhu s1 = v0.�t = 27,8.0,5 = 14 m (pohyb rovno-

m�rný).
Brzd�ní je pohyb p�ímo�arý, rovnom�rn� zpomalený. Ten je charakterizova-

ný dv�ma rovnicemi:
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V okamžiku zastavení je v = 0, takže máme 

Za tu dobu ujede dráhu 

Celková brzdná dráha tedy bude s = s1 + s2 = 55,2 + 14 = 69,2 m. To ukazuje 
na oprávn�nost omezené rychlosti ve m�stech a vesnicích.

Zákony zachování
Teoretické úvahy i praktická pozorování vedou k záv�ru, že existují veli�iny, 

které v uzav�ené soustav� z�stávají zachovány p�i všech d�jích, které v ní probíhají. 
Jedná se o energii, hybnost, moment hybnosti a náboj.

Zákon zachování energie lze formulovat následujícím zp�sobem:
V uzav�ené soustav� energie nevzniká ani nezaniká, pouze jedna její forma 

p�echází v druhou.
Podobn� lze formulovat zákon zachování hybnosti:
V uzav�ené soustav� je celková hybnost t�les konstantní.
Praktické d�sledky platnosti obou zákon� lze dokumentovat krom� jiných oblas-

tí v�dy a techniky i v doprav�. Jako p�íklad uvádíme p�ípad srážky dvou automobil�.

P�íklad 3. 
Po vodorovné silnici se proti sob� pohybují stejnou rychlostí 100 km/hod osob-

ní automobil o hmotnosti m = 1500 kg a dodávka o hmotnosti 4500 kg. Ob� vozidla se 
srazila tak, že se do sebe zaklínila (dokonale nepružná srážka). Ur�ete rychlost obou 
vozidel t�sn� po srážce a energii, spot�ebovanou na deformaci obou vozidel.


ešení: Zavedeme následující ozna�ení:
Hmotnost osobního automobilu: m = 1500 kg
Hmotnost dodávky: M = 4500 kg 
Rychlost obou vozidel: v = 100 km.h-1 = 27,8 m.s-1.
Vozidla se pohybují proti sob�, takže zákon zachování hybnosti má tvar:

kde V je rychlost do sebe zaklín�ných automobil� po srážce.
Odtud:

Znaménko „– „znamená, že oba automobily se po srážce pohybují ve sm�ru
pohybu hmotn�jšího automobilu.

Deforma�ní energii ur�íme ze zákona zachování energie:

s
a
v

t 4
7

8,270 ���

ms 2,5516.7
2
14.8,272 ���

VMmMvvm ).(. ���

2
0

0

.
2
1.

.

tatvs

tavv

��

��

11 .50.9,13
45001500

8,27).45001500(
)(

).( �� ����
�

�
�

�
�

� hkmsm
Mm

vMmV



56

kde�E je energie, spot�ebovaná na deformaci obou automobil�. Ur�íme její rela-
tivní hodnotu, tj. pom�r této energie k celkové energii obou automobil� p�ed srážkou:

Vidíme tedy, že p�i srážce obou automobil� se tém�� 90% celkové energie zm�ní na 
energii deforma�ní. Odtud plyne význam tzv. deforma�ních zón automobil�, které 
jsou významným konstruk�ním prvkem, sledovaným konstruktéry automobil�.

T�ení
Praktická zkušenost vede k poznatku, že žádný povrch (nap�. kovu) nelze 

mechanicky dokonale vyleštit tak, aby byl tvo�en jedinou atomovou rovinou. Vždy 
se dá pomocí dobrého mikroskopu ukázat, že i na zdánliv� dokonale hladkém povr-
chu existují drobné rýhy (Obr. 1). 

Posouváme-li potom po sob� dv� taková t�lesa, vždy dojde ke vzniku t�ení, 
které brzdí pohyb. Teoreticky je jev t�ení objasn�n pomocí teorie mikrosvár�, tj. doko-
nalých kontakt� na atomární úrovni v místech vzájemn� se dotýkajících „vrcholk�“. 
Podle makroskopických rys� lze t�ení rozd�lit do t�í základních skupin:

a) T�ení smykové, charakterizované jednoduchým Coulombovým-Amontovým 
zákonem:

Ft = 
.N
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Obr. 1.
1500x zv	tšený povrch ložiskové oceli, 
vylešt	né do zrcadlového lesku
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kde Ft je síla t�ení, N je kolmý tlak a 
 je koefi cient t�ení, závislý na kvali-
t� sty�ných ploch, rychlosti a dokonce i na �ase (s rostoucí rychlostí mírn� klesá 
a s �asem mírn� roste). Koefi cient t�ení nabývá hodnot v intervalu od 0 do 1. Jako 
p�íklad uvádíme v Tab.1. hodnoty koefi cientu t�ení pro n�kolik dvojic materiál�.

Materiál 
 Materiál 

 D�evo – d�evo (suché)  0,40  Kov – kov (olej)  0,05
 D�evo – d�evo (namydlené)  0,20  Velmi dob�e vylešt�né plochy  0,03
 Kov – dubové d�evo (suché)  0,55  Ocel – achát (suché)  0,20
 Kov – dubové d�evo (mokré)  0,25  Ocel – achát (olej)  0,11
 K�že - dub  0,32  Ocel – k�emen (suché)  0,50
 K�že – kov (suché)  0,56  Pneumatika –beton (suché)  0,70
 K�že – kov (mokré)  0,36  Pneumatika – beton (mokré)  0,25
 K�že – kov (olej)  0,15  D�evo - kámen  0,40
 Kov – kov (suché)  0,17  Tefl on - tefl on  0,07
 Kov – kov (mokré)  0,30  Nylon - nylon  0,25

Tab. 1.  Koefi cienty smykového t�ení pro n	kolik dvojic materiál�

Z Tab. 1. plyne, že podcen�ní poklesu koefi cientu t�ení mezi pneumatikou 
a vozovkou z hodnoty 0,70 pro suchou vozovku na hodnotu 0,25 pro vozovku mok-
rou, m�že vést ke smyku, takže projedeme-li zatá�ku v suchém po�así bez nehody, 
nemusí tomu tak být p�i téže rychlosti za dešt� �i mlhy.

P�íklad 4.
Ur�ete maximální možnou rychlost vozidla v neklopené zatá�ce o polom�ru

100 m, aby ješt� nedošlo ke smyku. Porovnejte p�ípad suché a mokré vozovky.

ešení: Odst�edivá síla, p�sobící na vozidlo je v rovnováze se silou t�ení,

takže platí

Odtud máme

Po dosazení dostáváme pro suchou vozovku hodnotu kritické rychlosti, p�i
níž dojde ke smyku v = 26,2 m.s-1 (94,2 km.h-1) a pro vozovku mokrou v = 15,7 m.s-1

(56,4 km.h-1). Odtud vidíme, jak zrádný m�že být chybný odhad stavu vozovky.

b) Vazké t�ení vzniká p�i pohybu t�lesa ve vazkém prost�edí (vod�, vzduchu, 
apod.). Pro malé rychlosti je síla odporu prost�edí úm�rná rychlosti t�lesa,
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p�i v�tších rychlostech je úm�rná druhé mocnin� rychlosti. Proto není z hle-
diska úspory pohonných hmot vhodné jezdit p�íliš rychle (zejména nemá-li 
automobil dokonalý aerodynamický tvar). Kvadratický r�st odporu prost�edí
se samoz�ejm� projeví prudkým r�stem spot�eby pohonných hmot.

c) Valivé t�ení. Tam kde je to možné a pot�ebné, p�evádíme suché t�ení na t�ení
valivé, charakterizované vztahem 

Z tohoto vztahu plyne, že síla valivého t�ení závisí podobn� jako t�ení suché 
na kvalit� povrchu a na materiálu (
v ), na kolmém tlaku N a krom� toho navíc i na 
polom�ru kola r (kuli�ky, vále�ku). Je zajímavé, že síla valivého t�ení je nep�ímo
úm�rná polom�ru kola a z toho tedy plyne, že vozidla s velkými koly mají menší 
valivý odpor, než vozidla s malými koly. Za povšimnutí stojí srovnání koefi cient�
smykového (Tab. 1) a valivého t�ení (Tab. 2). 

Dvojice materiál� 
v (cm)
 Tvrdé d�evo – tvrdé d�evo  0,05
 Ocel - ocel  0,005
 Ocelové kuli�ky v ložiskách  0,0005 – 0,001

Tab. 2. Koefi cienty valivého t�ení pro n	kolik dvojic materiál�

Fyziologická optika
Viditelné sv�tlo je elektromagnetické vln�ní, jehož vlnová délka leží v inter-

valu 0,38 
m – 0,76 
m. Elektromagnetické zá�ení ostatních vlnových délek nejs-
me schopni o�ima registrovat a jsme schopni je cítit nap�. jako teplo (infra�ervené
zá�ení), nebo jako spálenou k�ži p�i opalování (ultrafi alové zá�ení). Ostatní druhy 
tohoto zá�ení (rádiové, rentgenové a �-zá�ení) registrujeme pouze pomocí p�ístroj�,
i když poslední dv� nám mohou zna�n� uškodit..

Zrakový vjem vzniká v oku (Obr. 2), které má p�ibližn� kulovitý tvar o pr�m�-
ru asi 24 mm. V p�ední �ásti oka se nachází �o�ka, která zobrazí obraz p�edm�tu na 
sítnici. V sítnici jsou uloženy dva druhy bun�k, citlivých na sv�tlo – ty�inky a �ípky. 
Ty�inky jsou velmi citlivé na sv�tlo, ale necitlivé na barvy. �ípky jsou naopak málo 
citlivé na sv�tlo, ale rozeznávají barvy. V nejcitliv�jším míst� sítnice, tzv. žluté skvrn�
se nachází nejvíce �ípk� a �ím dále od této skvrny, tím více p�evládají ty�inky. Oko 
vždy zaujme takovou polohu, aby obraz p�edm�tu padl na žlutou skvrnu.

N
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Obr. 2. Lidské oko 
(C – cévnatka, T – t�leso ciliární, D – duhovka, S – sítnice, � – �o�ka, Z – žlutá skvrna, 
N – nerv, P – slepá skvrna, M – o�ní mok, Sk – sklivec. 

Oko není stejn� citlivé ke všem barvám, nejcitliv�jší je na žlutozelené sv�tlo
o vlnové délce �=5,55 
m. Proto je barva ochranných policejních vest žlutozelená.
P�i malém osv�tlení p�estávají p�sobit �ípky a uplat�ují se více ty�inky. Tím lze 
objasnit p�ípady, kdy �idi�e p�i slabém osv�tlení zachránila rychlá reakce, vyvolaná 
díky perifernímu vid�ní.

P�i vid�ní za soumraku je maximum citlivosti oka posunuto ke kratším vlno-
vým délkám a nachází se na vlnové délce 5,1 
m (tzv. Purky��v jev – Obr 3.). Proto 
p�i rozednívání vidíme nejd�íve barvy modré a potom teprve �ervené. Podle toho jsou 
za soumraku a zhoršené viditelnosti lépe viditelná auta modrá, než auta �ervená.

Obr. 3. K�ivky pom	rné 
sv	telné ú�innosti zá�ení
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2. Záv	r
Z p�ísp�vku plyne, že dopravní výchova je typickou interdisciplinární oblastí 

mezi dopravou a fyzikou. Uvedené p�íklady využití fyzikálních poznatk� v doprav-
ní výchov� nevy�erpávají všechny možnosti. Bylo by možno uvést využití akustiky, 
termiky a zejména elekt�iny v dopravní výchov�. To je jist� dobrý nám�t pro další 
pokra�ování v této problematice.
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Komplexní systém dopravní výchovy d�tí a mládeže školního v�ku
jako jeden z pilí�� ochrany zdraví a prevence úraz�

Dopravní výchova a výuka matematiky na ZŠ

Neustálý rozvoj motorismu, stále vzr�stající po�et dopravních prost�edk�
na silnicích, kvalita dopravních komunikací, chování �idi�� i chodc�, jsou p�í-
�inou pom�rn� velkého každoro�ního po�tu dopravních nehod. Následky nehod 
jsou velmi bolestivé a mezi postiženými jsou velmi �asto d�ti a mladí lidé. Varov-
ná �ísla statistik dopravní nehodovosti vedou k zamyšlení, jak se snažit všemi 
dostupnými prost�edky p�ispívat k ochran� zdraví d�tí a mládeže. Práv� výcho-
va d�tí a mládeže k dopravní kázni a chování se v silni�ním provozu je jedním 
z motiv� k soust�ed�né pé�i jak v p�edm�tech týkajících se dopravní výchovy, tak 
v matematice. 

Ze statistiky je známo, že na v�tšin� dopravních nehod se podílí selhání �lov�-
ka. Výchovné p�sobení na �lov�ka jako na ú�astníka silni�ního provozu je složitým 
komplexem nejr�zn�jších vliv�, které zahrnují formování jeho psychických, morál-
ních, volních i sociálních vlastností. Správn� provád�ná výchova k dopravní kázni 
p�ispívá k osobnostnímu rozvoji žáka, k rozvoji jeho schopností poznávání, sebe-
poznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygieny, kreativity. 
V rámci morálního rozvoje m�že p�ispívat ke správnému chápání hodnot, postoj�,
etiky, dále pak k vytvá�ení schopnosti k �ešení problém� a rozhodovacích doved-
ností. Rozvíjí i sociální vlastnosti žák�, mezi které pat�í nap�. poznávání a chápá-
ní ostatních lidí, mezilidské vztahy, schopnost komunikace, schopnost kooperace 
apod. Tyto schopnosti a dovednosti jsou v Rámcovém vzd�lávacím programu pro 
základní vzd�lávání formulovány jako klí�ové kompetence.

Využívání prvk� dopravní výchovy ve výuce matematiky poskytuje mnoho 
nám�t� k integrované výuce, k realizaci projektové výuky, k napl�ování pr��ezových 
témat, zejména tématu Osobnostní a sociální výchova. Integrace dopravní výchovy 
a matematiky p�ispívá významnou m�rou k rozvoji klí�ových kompetencí žák�.

Vzd�lávací oblast Matematika a její aplikace a její cílové zam��ení obsahu-
je mnoho podn�t�, které mohou p�isp�t k napl�ování cíl� dopravní výchovy. Jde 
zejména o:

- využívání matematických poznatk� a dovedností v praktických �innostech,
jako jsou odhady, m��ení, orientace apod.,

- rozvoj kritického myšlení,
- modelování reálných situací v matematickém prost�edí, vyhodnocování 

modelu a jeho porovnání s reálnou skute�ností,
- �ešení problémových situací a aplikovaných úloh z b�žného života, využití 

výsledk�, �ešení úloh a problém� v reálných situacích,
- výchova k soustavné sebekontrole, rozvíjení d�v�ry ve vlastní schopnos-

ti.
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Matematika se m�že svým pojetím i svými metodami podílet velkou m�rou 
na p�stování celé �ady kompetencí pot�ebných p�i zvládání dopravních situací, 
jako jsou nap�. káze�, sebekontrola, pe�livost, p�esnost, pohotovost, d�slednost, 
odpov�dnost, koncentrace, dodržování pravidel a další. Rovn�ž m�že p�ispí-
vat k potla�ování n�kterých negativních rys�, jakou jsou zbrklost, neuváženost, 
povrchnost, nekritické sebev�domí, nekáze� aj. Dopravní výchova poskytuje 
matematice mimo jiné možnosti uplatn�ní teoretických poznatk� v praktickém 
život� a tím se realizují možnosti využití aplika�ních úloh v mnoha tématech 
matematiky základní školy. Navíc práce s �íselnými údaji získanými ze statistik 
dopravní nehodovosti p�ináší konkrétní výsledky, které mohou být pro žáky varu-
jící. �íslo je zpravidla pro žáka tím nejp�esv�d�iv�jším argumentem. 

Základní cíle, které mohou být napl�ovány p�i realizaci vzájemné kooperace 
matematiky a dopravní výchovy lze formulovat takto:

- osvojit si strategii u�ení,
- motivovat pro celoživotní u�ení,
- podn�covat k tvo�ivému myšlení, logickému uvažování, k �ešení problém�,
- vést ke komunikaci,
- uplat�ovat svá práva, plnit své povinnosti,
- chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za n� zodpov�dný,
- rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti p�i rozhodování o vlastní životní 

a profesní orientaci.

Matematika jako výukový p�edm�t základní školy poskytuje žák�m
jednak v�domosti a dovednosti, které jsou pot�ebné v reálném život� i dalším 
studiu, jednak je vybavuje specifi ckými metodami práce i osobnostními kom-
petencemi. Je založena na aktivních �innostech, které usnad�ují porozum�ní 
základním matematickým pojm�m a myšlenkovým postup�m i vzájemným vzta-
h�m mezi pojmy. Zárove� p�ispívá k rozvíjení klí�ových kompetencí každého 
žáka, které jsou konkretizovány nap�. v Rámcovém vzd�lávacím programu pro 
základní vzd�lávání a v p�íslušných Školních vzd�lávacích programech jednot-
livých škol. Jedná se zejména o rozvoj kompetencí k u�ení, kompetencí k �ešení 
problém�, kompetencí komunikativních, kompetencí ob�anských i kompetencí 
pracovních.

Okruhy u�iva matematiky, které mají vztah k dopravní 
výchov	:

Vzd�lávací obsah oboru „Matematika a její aplikace“ je v Rámcovém vzd�-
lávacím programu pro základní vzd�lávání rozd�len na �ty�i tématické okruhy: 
�íslo a prom�nná; Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovin� a v pro-
storu; Nestandardní aplika�ní úlohy a problémy. 

Každý z okruh� poskytuje dostatek matematického aparátu souvisejícího 
s �ešením reálných problém� s tématikou dopravní výchovy.
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�íslo a prom	nná: Využití údaj� o dopravní nehodovosti, tabulek a graf�:
Zápis �ísla v desítkové soustav�, porovnávání p�irozených a desetinných 

�ísel, zaokrouhlování �ísel, r�zné zp�soby kvantitativního vyjád�ení celku a �ástí,
pom�r, m��ítko plánu a mapy, po�ítání s procenty, mocniny, matematizace reálných 
situací s využitím prom�nných, operace s mnoho�leny, s lomenými výrazy, for-
mulace a �ešení reálné situace pomocí rovnic a jejich soustav, užití matematického 
aparátu k analýze a �ešení konkrétních problém� v oboru racionálních �ísel. 
ešení
optimaliza�ních úloh.

Závislosti, vztahy a práce s daty: Využití graf�, diagram� a tabulek:
Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování dat, porovnávání soubor� dat, 

statistické výpo�ty, chápání funk�ních vztah�, ur�ení jednotlivých závislostí, vyjá-
d�ení funk�ních vztah� rovnicí, tabulkou, grafem, matematizace reálných situací 
s využitím funk�ních vztah�.

Geometrie v rovin	 a v prostoru: Orientace v rovin� a v prostoru, geome-
trické útvary:

Orientace v dopravní síti – polohové a metrické vlastnosti základních geome-
trických útvar� – abstrakce reálné situace. Pojem úhlu. Obvod a obsah geometric-
kých útvar�, tvar dopravních zna�ek. Povrch a objem t�les. Analýza reálné situace 
s využitím geometrického modelu.

Nestandardní aplika�ní úlohy a problémy: Aplika�ní úlohy využívající 
nám�t� z dopravních situací:

Využití logické úvahy a kombina�ního úsudku k �ešení úloh modelujících 
konkrétní dopravní situace (nap�. p�edjížd�ní, pr�m�rná rychlost, náraz vozidla na 
p�ekážku aj.).

Metody práce: pozorování, vyhledávání dat, práce s internetem, práce 
s tabulkami, se statistickou ro�enkou.

Metody práce v matematice: analýza, syntéza, induktivní postupy, deduk-
tivní úvahy, zobec�ování.
Pr��ezová témata

Pr��ezová témata uvedená v Rámcovém vzd�lávacím programu jsou jedním 
z formativních prvk� v základním vzd�lávání, nebo�:

- reprezentují okruhy aktuálních problém� sou�asného sv�ta,
- jsou d�ležitým formativním prvkem základního vzd�lávání,
- vytvá�ejí p�íležitosti pro individuální uplatn�ní žák�,
- pomáhají rozvíjet osobnost žáka v oblasti postoj� a hodnot.

Pr��ezových témat lze je využít jako integrativní sou�ásti vzd�lávací-
ho obsahu vyu�ovacího p�edm�tu a zejména ve spojení matematiky a dopravní 
výchovy poskytují nep�eberné množství nám�t� k realizaci projekt�, seminá��,
kurz� apod., které je možné realizovat jak v p�ímé výuce, tak mimo školu.

Propojenost vzd�lávacího obsahu Matematika a její aplikace a Dopravní 
výchova je výrazná, má konkrétní napln�ní a je pro výchovu žák� nezastupitelná.

Pr��ezové téma Osobnostní a sociální výchova akcentuje formativní prvky, 
je zam��eno na žáka a má uplatn�ní v každodenním život� a p�ispívá k utvá�e-
ní dovedností pot�ebných v b�žném život� žáka. Osobnostní rozvoj žáka kte-
rým je nap�. rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegu-
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lace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita a sociální rozvoj, který zahrnuje 
nap�. poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikaci, kooperaci i morální rozvoj, 
který zahrnuje nap�. �ešení problém� a rozhodovací dovednosti, hodnoty, posto-
je, praktickou etiku se m�že napl�ovat práv� využitím propojenosti matematiky 
a dopravní výchovy. 

Co dané téma konkrétn� rozvíjí:
- ukázn�nost, chování v silni�ním provozu, ohleduplnost k ostatním ú�astní-

k�m, schopnost ovládat se,
- schopnost dodržovat dopravní p�edpisy, dodržovat zákony,
- rozvíjení post�ehu, rychlých reakcí, sledování d�ní v provozu,
- odhad vzdáleností, odhad �asových úsek�,
- odpov�dnost za svá rozhodnutí a jejich výsledky.

Statistika dopravní nehodovosti
V tabulce je uvedena statistika dopravní nehodovosti za posledních 

8 rok�. Využijte údaje v tabulce k formulování úloh. (Zdroj: Statistická ro�enka 
2007). 

Poznámka:
1. P�i získávání statistických údaj� z r�zných zdroj� se m�že stát, že se údaje 

pon�kud liší.
2. Údaje je t�eba neustále aktualizovat, vzhledem k jejich postupnému zve�ej-

�ování.

Rok

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Po�et
nehod

211 516
185 664
190 718
195 581
196 484
199 262
187 965
182 736

Usmrceno

1 486
1 419
1 314
1 447
1 382
1 286
1 063
1 123

T�žce
zran�no

5 525
5 493
5 492
5 147
4 737
4 264
3 883
3 960

Lehce
zran�no

27 044
28 297
29 013
30 391
29 517
27 947
24 231
25 382

Hmotná
škoda v mil. K�

7 095,8
8 243,9
8 891,2
9 334,3
9 687,4
9 771,3
9 116,3
8 467,3

Tab. 1

V letech 2004 a 2005 se jako nej�ast�jší p�í�iny dopravních nehod uvádí:
Nesprávný zp�sob jízdy, nedání p�ednosti v jízd�, nesprávné p�edjížd�ní,

nep�im��ená rychlost, zavin�ní chodcem, alkohol, technická závada, aj.
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Po�et nehod
 2004  % Po�et nehod

 2005  %

Nep�im��ená rychlost 20 890 16,6  31 066 16,8
Nesprávné p�edjížd�ní 4 224  2,3  4 274  2,3
Nedání p�ednosti 32 225 17,9  33 152 18,0
Nespráný zp�sob jízdy 114 063 63,6 115 975 62,9

Tab. 2

V roce 2007 bylo nesprávným zp�sobem jízdy zavin�no nejvíce nehod, a to 
63, 8%, nep�im��ená rychlost m�la za následek tém�� 50% nehod.

Viník nehody 2005 Po�et nehod % Po�et usmrcených %

idi� motorového vozidla  184 467 92,6  1 015 90,1

idi� nemotorového vozidla  2 796  1,4  51  4,5
Chodec  1 639  0,8  51  4,5
Jiný ú�astník  249  0,1  0  0
Závada komunikace  599  0,3  0  0
Technická závada vozidla  1 388  0,7  1  0
Lesní, domácí zv��  7 501  3,8  0  0
Jiné zavin�ní  623  0,3  9  0,8

Tab. 3

V roce 2006 zavinili �idi�i vozidla 18 274 nehod, chodci zavinili 1 380 nehod.
Nej�etn�jší p�í�iny nehod �idi�� motorových vozidel uvádí tabulka (prvních 

deset p�í�in):

P�í�ina nehody Po�et nehod

idi� se pln� nev�noval �ízení vozidla  32 897
Nedodržení bezpe�né vzdálenosti za vozidlem  30 680
Nesprávné otá�ení, couvání  21 615
Nep�izp�sobení rychlosti stavu vozovky  18 570
Nedání p�ednosti zna�kou „Dej p�ednost v jízd�“  10 909
Nezvládnutí �ízení vozidla  10 534
Nep�izp�sobení rychlosti stavu vozovky  6 526
Vjetí do protism�ru  6 252
Vyhýbání bez dostate�ného odstupu  5 530
Nedání p�ednosti p�i odbo�ování vlevo  4 635

Tab. 4
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Alarmující jsou také údaje, které informují o vzájemných st�etech vozidla 
s p�ekážkou:

Druh srážky Po�et nehod Po�et usmrcených
S jedoucím vozidlem 107 807  458
Se zaparkovaným vozidlem  31 780  11 
S pevnou p�ekážkou  30 837  303
S chodcem  4 362  238
Se zv��í  7 540  0
S vlakem  250  30
Havárie  11 920  75
Jiný druh nehody  4 802  12

Tab. 5

Sledujte, jak se m�ní po�ty motorových vozidel:

2003 2004 2005 2006
Osobní automobily
v�etn� dodávkových 3 706 012 3 815 547 3 958 708 4 108 610

Nákladní automobily  340 094  371 437  415 101  468 282
Silni�ní taha�e nákladní  25 652  24 769  24 060  22 622
Náv�sy nákladní  27 654  28 573  29 087 x  44 974
P�ív�sy nákladní  140 187  153 828  170 111  189 786
Autobusy a mikrobusy  20 627  19 948  20 134  20 331
Motocykly  751 634  756 559  794 000  822 703

Tab. 6 

Poznámka: x … od roku 2006 se m�nila metodika za�azování t�chto vozidel.

Formulace úloh
Statistických údaj� v tabulkách m�žeme využívat k formulaci p�íklad� a úloh 

k jednotlivým témat�m u�iva matematiky. Žáci formulují úlohy samostatn�, vyhle-
dávají aktuální informace ve sd�lovacích prost�edcích nebo na internetu. 

Porovnávání �ísel a zaokrouhlování �ísel
Po�et dopravních nehod od roku 1993 do roku 2007

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
152 157  156 242 175 520 201 697  198 431 210 138  225 690 211 516

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
185 664   190 718 195 841 196 470 199 262 187 965 182 736
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1. Z �ísel v tabulce vyberte: a) nejv�tší �íslo – v kterém roce bylo nejvíce doprav-
ních nehod

b) nejmenší �íslo – v kterém roce bylo nejmén�
dopravních nehod.

2. Daná �ísla zaokrouhlete   a) na tisíce
b) na desetitisíce.

3. Pomocí zaokrouhlených �ísel sestavte sloupkový diagram a sledujte, jak se v jed-
notlivých letech m�nil po�et dopravních nehod (nár�st, pokles).

Zápis �ísel pomocí mocnin deseti
Zapište uvedená �ísla pomocí mocnin �ísla 10, nap�. 152 157 = 1,5 . 105.

Procenta 
Od ledna do listopadu 2008 bylo na �eských silnicích usmrceno 183 chodc� a to 
bylo o 38 chodc� více než za stejné období roku 2007. Vyjád�ete tento nár�st v pro-
centech. Zjist�te a porovnejte údaje za celý rok 2008 a 2007.

Základní pojmy statistiky – výpo�ty pr�m�r�, diagramy 
1. Vypo�ítejte, kolik dopravních nehod se stalo pr�m�rn� denn� v roce 2007. Kolik 
nehod se stalo pr�m�rn� každou hodinu?

Výpo�et pr�m�rné rychlosti pohybu:

Cyklista jede do kopce rychlostí 12 h
km

, z kopce rychlostí 80 h
km

. Jaké pr�m�rné
rychlosti dosáhl?

Pr�m�rná rychlost se nepo�ítá jako aritmetický pr�m�r, ale je pr�m�rem harmonic-
kým. Po�ítá se jako celková dráha d�lená celkovým �asem:

Pr�m�rná rychlost cyklisty je 20,9 h
km

.

�ešení rovnic a nerovnic – �ešení úloh o pohybu
Pohyb vozidel „proti sob�“, pohyb vozidel „za sebou“.

Funkce – grafy funkcí znázor�ující pohyb vozidel, grafi cké �ešení úkol o pohybu 
pomocí graf� lineárních funkcí (y = kx, y = kx + q).

Lomené algebraické výrazy – výpo�et neznámé ze vzorce, využívání vztah� pro 
výpo�et dráhy a rychlosti.

8012

2
dd

dv
�

�  = 20,87 
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Vyhledávání údaj�, práce s daty, zpracovávání projekt�
Práce s internetem
Ve statistické ro�ence nebo na internetu vyhledejte údaje o dopravní síti v �eské
republice a o podílu jednotlivých druh� vozovek.
Vlastní statistická šet�ení. Pracujte s vlastními statistickými soubory a vyhodnocuj-
te je (nap�. kolik vozidel projede v ur�itou dobu kolem školy, na ur�ité k�ižovatce,
jaké typy vozidel projížd�jí, kolik osob je v každém z osobních automobil� apod.). 
Záv�ry využijte ke zlepšení dopravní situace kolem školy.

Nestandardní aplika�ní úlohy a problémy
Úlohy, které �eší problém p�edjížd�ní v silni�ním provozu, mají v u�ivu mate-

matiky adekvátní model. Matematickým modelem situace je �ešení úloh o pohybu 
(pohyb vozidel proti sob�, pohyb vozidel za sebou). Je vhodné využívat grafi ckého 
znázorn�ní jednotlivých situací. Uplatní se i prvky teorie graf�.

P�ed �ešením úloh o pohybu je t�eba zopakovat:
a) - p�evody jednotek délky

- p�evody jednotek �asu – nap�. 0,1 h = 6 minut, 0,2 h = 12 minut, 
       15 min = 0,25 h,  45 min = 0,75 h
       1, 2 h = 1 h 12 min = 72 min.

b) vztah pro výpo�et dráhy rovnom�rného pohybu: s = v . t,

c) jednotky rychlosti a jejich p�evody

d) že vozidla, která se pohybují proti sob�, mají vzájemnou rychlost rovnu 
sou�tu rychlostí obou vozidel; jestliže se vozidla pohybují stejným sm�-
rem, je jejich vzájemná rychlost rovna rozdílu rychlostí obou vozidel.

Ukázky p�íklad�

P�. 1.  Z Prahy vyjel osobní automobil pr�m�rnou rychlostí 90 h
km

 a za p�l hodiny 

vyjel za ním z Prahy jiný osobní automobil pr�m�rnou rychlostí 120 h
km

. Za jak 

dlouho bude míjet první automobil a kolik kilometr� p�itom ujede? (2 h, 180 km)

v = 
t
s ,   t = 

v
s

nap�.     36 �
h

km
s
m

s
m 10

6003
00036

�          (36 : 3,6) 
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P�. 2.  P�i rychlosti 54 h
km

 je automobil p�edjížd�n jiným automobilem, jehož rych-

lost je 72 h
km

. Jak dlouho p�edjížd�ní potrvá, jestliže za�ne 50 m a skon�í 30 m 

p�ed p�edjížd�ným vozidlem ? Jak dlouhý úsek musí �idi� p�ehlédnout, má-li být 

p�edjížd�ní bezpe�né ? (16 s, 320 m)

P�. 3.  Výpo�et brzdné dráhy

Brzdná dráha s se po�ítá podle vztahu:  s = 
f

v
.10

.
2
1 2

,

kde f je sou�initel t�ení, v je rychlost vozidla v okamžiku za�átku brzd�ní (nap�.
v okamžiku, když �idi� post�ehne nebezpe�í).


idi� malého motocyklu jede rychlostí 50 h
km

 na asfaltové vozovce. Vypo�ítej-

te brzdnou dráhu vozidla  a) na suché vozovce,  b) na mokré vozovce. [a) 19 m, 

b) 32 m].

P�. 4. Výpo�et dráhy pot�ebné k zastavení vozidla 

Dráha pot�ebná k zastavení vozidla se skládá ze dvou složek: 
- z reak�ní vzdálenosti st
- z brzdné dráhy vozidla  s1.

Reak�ní vzdálenost je dráha, kterou urazí vozidlo nezmenšenou rychlostí 
ješt� p�ed za�átkem p�sobení brzd. V praxi je známo, že od okamžiku, kdy �idi�
post�ehne nebezpe�í, do okamžiku, kdy na toto nebezpe�í reaguje sešlápnutím brz-
dového pedálu, uplyne ur�itá doba. Tato doba není u všech lidí stejná, dokonce se 
m�ní i u téhož jednotlivce. Tato doba se nazývá reak�ní doba. Závisí na r�zných
vlivech a m�že nabývat hodnot od 0,6 s do 2,4 s, b�žn� se po�ítá s 1 s.

Krom� reak�ní doby �idi�e se na velikosti dráhy nebrzd�ného vozidla podílí 
ješt� další faktor, kterým je �asový interval, jež uplyne od okamžiku sešlápnutí brz-
dového pedálu do okamžiku, kdy brzdy za�nou skute�n� p�sobit – nazývá se doba 
zpožd�ní ú�inku brzd. Závisí na technickém stavu vozidla a brzdovém systému. 
Tato doba se pohybuje v rozmezí 0,1 s – 0,6 s.

Dráha nebrzd�ného vozidla se tedy vypo�ítá podle vztahu st = v . �,
kde � je sou�et �asových interval� – reak�ní doby �idi�e a doby zpožd�ní

ú�inku brzd. 
B�hem této doby se vozidlo pohybuje toutéž rychlostí, kterou m�lo v oka-

mžiku, kdy �idi� post�ehl na vozovce nebezpe�nou situaci.
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Po dálnici jede osobní automobil pr�m�rnou rychlostí 120 h
km

. Ur�ete reak�ní

dobu �idi�e, jestliže od okamžiku pozorování p�ekážky do okamžiku, kdy se proje-
vil ú�inek brzd, ujelo auto 30 metr� (doba zpožd�ní ú�inku brzd je 0,2 s). (0,7 s).

P�. 5. Jakou rychlostí se pohyboval závodní automobil, jestliže reak�ní doba závod-
níka je 0,7 s, doba zpožd�ní ú�inku brzd je 0,1 s a ujel-li závodník dráhu 36 m od 

po�átku p�sobení brzd?  (162 h
km

)

P�. 6. M�že �idi� zabránit nehod�, jestliže do vozovky vb�hne dít� 20 metr�

p�ed vozidlem jedoucím rychlostí 50 h
km

? Vozidlo se pohybuje po suché vozovce

s pr�m�rným sou�initelem t�ení 0,5. Uvažujme reak�ní dobu �idi�e 0,8 s a dobu zpo-
žd�ní ú�inku brzd 0,2 s. (nehod� nem�že zabránit, pot�eboval by alespo� 33,2 m).

Následující tabulka uvádí dráhu a �as pot�ebné k zastavení vozidla, za velmi 
dobrých podmínek, kdy �idi� má velmi krátkou reak�ní dobu, vozovka je suchá, s 
dobrým povrchem a technický stav vozidla (brzdy, pneumatiky) je výborný.

Rychlost 
vozidla

v km za h

Dráha uražená 
za reak�ní
dobu �idi�e

Dráha
uražená za 

dobu brzd�ní

Dráha
pot�ebná

k zastavení

�as pot�ebný
k zastavení 

vozidla
        40        8,3 m       10,3 m     18,6 m       2,60 s
        50       10,3 m       16,2 m     26,5 m       3,06 s
        60       12,5 m       23,2 m     35,7 m       3,53 s
        70       14,6 m       31,4 m     46,0 m       3,99 s
        80       16,7 m       41,0 m     57,7 m       4,46 s
        90       18,7 m       52,0 m     70,7 m       4,92 s
      100       20,8 m       64,6 m     85,4 m       5,38 s
      110       22,9 m       78,1 m   101,0 m       5,84 s
      120       25,0 m       83,0 m   118,0 m       6,30 s 
      130       27,1 m      108,5 m   135,6 m       6,76 s
      140       29,2 m      123,0 m   152,2 m       7,23 s
      150       31,3 m      144,1 m   175,4 m       7,69 s
      160       33,3 m      164,3 m   197,6 m       8,15 s
      170       34,4 m      184,6 m   219,0 m       8,62 s 
      180       37,5 m      208,0 m   245,5 m       9,08 s

Tab. 7
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P�. 7.  Jaká je energie vozidla p�i nárazu do pevné p�ekážky:

Energie pohybujícího se vozidla  Wk = 2

2
1 mv

Pohybová energie tedy roste s druhou mocninou rychlosti vozidla.

Potenciální energie  Wp = mgh

Automobil v ur�ité rychlosti narazí do pevné p�ekážky; jeho pohybová energie se 
zm�ní v polohovou a tuto situaci si lze p�edstavit tak, jako kdyby automobil spadl 
z ur�ité výšky.

Nap�. p�i rychlosti  v = 90 h
km

 = 25 s
m

vypo�ítáme h = 31

Odpov�	: P�i nárazu do pevné p�ekážky p�i rychlosti 90 h
km

je situace taková, jako 
by automobil spadl z výšky 31 metr�.

P�i rychlosti  125 h
km

vypo�ítáme h = 60 m. Je to takový náraz, jako kdyby automobil 
spadl z Pet�ínské rozhledny.

P�. 8. 
idi� rozváží denní tisk do jednotlivých stánk� a prodejen ve m�st�. Nakres-
lete plánek umíst�ní stánk� a prodejen, zjist�te pot�ebné vzdálenosti mezi nimi 
a vypo�ítejte délku dráhy  optimálního rozvozu – tj. aby �idi� každou prodejnu 
navštívil práv� jednou a aby p�itom ujel minimální po�et kilometr�.

Dopravní zna�ky
Geometrické útvary
Dopravní zna�ky mají tvar kruhu, rovnostranného trojúhelníku, �tverce, obdélníku. 
Jaký je jejich význam? Které jsou zákazové, které výstražné, které p�íkazové, které 
informativní? Jaký tvar mohou mít sm�rové tabule?

Velikost geometrického útvaru, práce s údaji
1. Vyjmenuj a narýsuj n�kolik dopravních zna�ek, které mají tvar kruhu.

            Wp  =  Wk

mgh    = 2

2
1 mv

h   = 
g

v
2

2
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Pr�m�r kruhu je ____ cm. Jaký je jeho obvod a jaký je jeho obsah?
Zna�ka „Zákaz vjezdu všech vozidel“ má �ervený okraj, vnit�ní oblast kruhu je bílá. 
Ší�ka �erveného mezikruží je ____ cm. Vypo�ítej, kolik procent plochy kruhu �iní
�ást �ervená a kolik procent �ást bílá.

2. Zna�ka ozna�ující hlavní pozemní komunikace má tvar �tverce, jehož �ást vnit�ní
oblasti   je žlutý �tverec. Strana �tverce má délku ____ cm, strana žlutého �tverce
má délku ____ cm. Vypo�ítej obvody a obsahy obou �tverc� a porovnej je. 

3. Svislé výstražné zna�ky mají tvar rovnostranného trojúhelníku o délce strany 
____ cm. Vypo�ítej jeho obvod a jeho obsah.
Jak se v umíst�ní liší zna�ka „Dej p�ednost v jízd�“ od umíst�ní zna�ek výstražných? 

4. Zna�ka k ozna�ení parkovišt� má tvar obdélníku o rozm�rech ____ cm a ____ cm. 
Vypo�ítej obvod a obsah tohoto obdélníku.

V r�zných krizových situacích jsou pot�ebná �ísla: 150, 155, 158. Víš, kam se jimi 
dovoláš?

�íselné údaje z Pravidel silni�ního provozu

Údaj�  uvedených v Pravidlech silni�ního provozu lze využít k zápisu nerov-
nic, k používání kvantifi kovaných výrok� apod. Údaje je t�eba pr�b�žn� aktualizo-
vat podle zavád�ných zm�n.

Na sedadle vedle �idi�e lze p�epravovat osobu mladší 12 let nebo osobu 
mladší 18 let a menší než 150 cm pouze za použití zádržného systému.

V obci smí jet �idi� rychlostí nejvýše 50 km h-1.

idi�  motorového vozidla o maximální hmotnosti nep�evyšující 3 500 kg 

a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km h-1, na dálnici a silnici pro  
motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km h-1. 
idi� jiného motorového vozidla 
smí jet rychlostí nejvýše 80 km h-1.

Ve vzdálenosti 50 m p�ed železni�ním p�ejezdem a p�i jeho p�ejížd�ní smí 
�idi� jet rychlostí nejvýše 30 km h-1. Svítí-li p�erušované bílé sv�tlo, smí jet rych-
lostí 50 km h-1.

Je-li blíže než 50 m k�ižovatka s �ízeným provozem, p�echod pro chodce, 
nadchod nebo podchod, vyzna�ené p�íslušnými zna�kami, musí chodec p�echázet
jen na t�chto místech.

Mimo p�echod pro chodce je dovoleno p�echázet vozovku jen kolmo k její ose.
Cyklista mladší 15 let je povinen za jízdy použít ochrannou p�ilbu.
Dít� mladší 10 let smí na silnici jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby 

starší 15 let.



73

Krok za krokem na cest	 do školy 
Pr�zkum a analýza chování žák� a pedagog�

v dopravním prost�edí v okolí škol

V pr�b�hu m�síce �ervna 2008 byl proveden pr�zkum dopravního uspo�ádá-
ní okolí vybraných škol a chování žák�, u�itel� a rodi�� v jejich okolí. Analyzováno 
bylo celkem 40 škol. Dopravní uspo�ádání vykazovalo mnoho chyb, ale rizikové 
situace se vyskytovaly i v místech relativn� bezpe�ných. D�ti se navíc nepohybují 
jen v upraveném prost�edí okolí školy, ale jejich cesta do školy je v�tšinou spojena 
i s cestou nep�ehlednými úseky, zatíženými silným provozem nebo s jinými riziky. 
Zvlášt� v menších obcích jsou cesty neupravené a vykazují extravilánový charakter. 
V takovém prost�edí se zvyšuje nebezpe�í v zimním období, kdy se cesty vzhledem 
ke sn�hovým val�m zužují. Vzhledem k t�mto okolnostem je nutné klást mnohem 
v�tší d�raz na výchovu d�tí k p�edvídání rizika a na výchovu pedagog� a rodi��
k zodpov�dnému chování, které by d�ti mohly vnímat jako kladný vzor. 

Jako první p�íklad je ve studii uvedena škola, z které nás oslovilo vedení ško-
ly s prosbou o vy�ešení komplikované dopravní situace v okolí základní školy. Ces-
ta od autobusu je vedena cestou bez chodníkové úpravy. Silnice je úzká se silným 
provozem (obr. 1). Touto cestou prochází velké množství d�tí (p�evážn� v�ková
skupina odpovídající žák�m z 1. stupn� ZŠ). Podle vyjád�ení u�itelky této základní 
školy je tato bezchodníková cesta jedinou p�ístupovou cestou ke škole. Na otázku, 
zda ví o n�jakém riziku pro d�ti, odpov�d�la, že se musím zeptat vedení školy.
S touto odpov�dí jsme se setkali u všech pedagog�, s kterými jsme b�hem pr�zku-
m� hovo�ili. U�itelé zodpov�dnost za ozna�ení rizika pro žáky p�enášejí vždy na 
vedení školy.

B�hem pr�zkumu se ukázalo, že ke škole vede ješt� jedna cesta, která je 
vybavena p�echody p�es komunikace a v �ásti úseku i dopravním zna�ením Zákaz 
vjezdu. Tuto cestu n�kte�í žáci využívali. A to i v p�ípad�, kdy se jim cesta pro-
dloužila, a rizikovou cestou by m�li cestu kratší. Velké procento d�tí šlo ovšem 

Obr. 1 – Úzká a riziková p�ístupová
cesta bez chodníkové úpravy

Obr. 2 – P�ístupová cesta ozna�ená
dopravním zna�ením
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rizikovou p�ístupovou cestou. Alarmujícím byl p�ístup u�itelky, která vedla žáky na 
výlet úzkou, bezchodníkou cestou se silným provozem (obr. 3).

K využívání nebezpe�né cesty jsou d�ti vedeny i nep�ímou formou, a to úpra-
vou p�ed vchodem. Ze strany rizikové cesty je u školy nakresleno sluní�ko, ale ze 
strany bezkonfl iktní cesty tato úprava schází (obr. 4).

Rizikové je i chování rodi��. Malý prostor p�ed školou rodi�e využívají 
k zaparkování auta a d�ti zde vystupují do školy. Mnohé z nich sm�rem do vozovky. 
V dosahu školy jsou umístn�ny t�i parkovišt�. Z toho dv� jsou ze strany bezpe�n�j-
šího p�ístupu do školy.

 Analýza rizikového chování:
1. Ch�ze d�tí cestou s bezchodníkovou úpravou a silným provozem / z druhé 

strany školy cesta ozna�ená dopravním zna�ením Zákaz vjezdu.
2. Odchod t�ídy na výlet cestou s bezchodníkovou úpravou a silným provozem 

/ druhý vchod ústí do klidové zóny a cesta k autobusové zastávce je vedena 
p�es p�echody.

Obr. 5 – Parkování rodi�� p�ed vcho-
dem do školy

Obr. 6 – Parkovišt� u zastávky autobu-
su vzdálené od školy cca 100m

Obr. 3 – Odchod žák� na školní výlet 
cestou s bezchodníkovou úpravou

Obr. 4 – Úprava vchodu z ulice s bez-
chodníkovou úpravou
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3. Parkování aut s d�tmi p�ed vchodem do školy / v okolí školy je �ada vhodn�j-
ších parkoviš�.

4. Výtvarn� upraven vchod z rizikové cesty / vchod z klidné zóny bez úpravy.
Analýza na této škole vykazuje alarmující nedostatky v chování d�tí, rodi��

i u�itel�. Dopravní uspo�ádání na cest� s bezchodníkovou úpravou sice umož�uje vybu-
dování úzkého chodníku, ale pokud se nezm�ní p�ístup školy a neza�adí se do výuky 
prvky dopravní výchovy, není zaru�ené, že by d�ti tento chodník využívaly. Zkušenosti 
z jiných škol jsou takové, že i v p�ípad�, kdy d�ti mají možnost si zvolit cestu po chod-
níku, vyberou si protilehlou stranu vozovky a jdou do školy kratší cestou po krajnici.

Rizikové chování pedagog� a rodi��
Nevhodné chování dosp�lých v dopravním prost�edí je pro d�ti vzorové 

a stává se špatným p�íkladem (obr. 7 – 14). Zcela nevhodné je chování u�itelky, 
která nerespektuje legislativu a p�echází komunikaci mimo p�echod. K zastávce 
tramvaje i ke škole vede p�echod, který má možnost využívat. Místo, které u�itelka
k p�echázení zvolila je od zastávky tramvaje vzdálené do 50 m. Žáci stejné školy 
p�echázejí p�es silnici stejným zp�sobem jako jejich u�itelka (obr. 9 a 10). Stejná 
situace se vyskytovala i u jiných základních škol. 

Obr. 7, 8 – Ch�ze dosp�lých i d�tí mimo p�echod

Obr. 9, 10 – P�echázení u�itelky mimo p�echod
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Výchova d�tí k bezpe�nému pohybu v dopravním prost�edí probíhá již od 
raného v�ku. Pokud maminka s dít�tem v ko�árku volí na procházce cestu po silnici, 
je pravd�podobné, že dít� vnímá silnici jako sv�j bezpe�ný prostor (obr. 13, 14).

V mnoha p�ípadech rodi�e p�i cest� do školy vodí d�ti cestou, která je pro n�
velmi nebezpe�ná. Nap�íklad p�i p�echázení mezi auty si rodi�e neuv�domují, že 
oni sice díky své výšce p�es auto nebezpe�í vidí, ale jejich dít� nemá šanci riziko 
odhalit. V míst�, kde maminka p�evád�la dít�, jsme nafotili situaci z pohledu dít�-
te. Dít� by nem�lo šanci auto za p�ekážkou vid�t. 
idi� v �erveném aut� také dít�
nevidí v�as a nemá šanci zastavit. 
idi�ova reakce bývá zpožd�ná o dv� až �ty�i
vte�iny. V okamžiku kdy za�íná �idi� reagovat, do dít�te narazí a nestihne brzdit 
(obr. 15 – 17).  

Obr. 13, 14 – Nevyužívání chodník�

Obr. 11, 12 – P�echázení žák� mimo p�echod
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Obr. 15 - 1. vte�ina – dít� vkro�í do vozovky 
Obr. 16 - 2. vte�ina – �idi� zahlédne dít�
Obr. 17 - 3. vte�ina – �idi� za�íná brzdit.

Další rizika
Jak d�ležitá je dopravní výchova, 

dokazuje i další p�ípad, kdy je v okolí 
školy dopravní prost�edí upravené s chod-
níkovou plochou. D�ti volí cestu, která je 
kratší ale riziková (obr. 18).

 D�ti si v dopravním prost�edí rizi-
ko úraz� neuv�domují. I v p�ípad�, kdy je 
riziko zvýrazn�né zábradlím, d�ti zábradlí 
obcházejí a p�echází v místech, kde nema-
jí dostate�ný p�ehled o situaci (obr. 19, 

20). V n�kterých situacích d�ti volí silnici jako prostor ke h�e, oddychu (obr. 21) 
a komunikaci. 

P�i pr�zkumech jsme se setkali i se situací, kdy policie m��ila p�ed školou 
rychlost projížd�jících vozidel (obr. 23). P�ed školou m�ly d�ti možnost využít 
p�echod se sv�telnou signalizací. P�echod byl ozna�en dopravním zna�ením. 
Zárove� byli �idi�i upozorn�ní zna�kou D�ti na v�tší pohyb d�tí. P�esto �idi�i
nedávali d�tem na p�echodu p�ednost a nep�izp�sobili této situaci rychlost (obr. 
24, 25). P�echod d�ti využívaly (obr. 22), až na situaci, kdy dobíhaly do školy na 

Obr. 18 – Nevyužívání chodníku

Obr. 19 – Pohled z pozice dít�te p�ed
vkro�ením do vozovky

Obr. 20 – P�echázení na nevhodném 
míst� mimo p�echod
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poslední chvíli (obr. 26). V této situaci nerespektovaly ani p�echod a ani policii. 
Pro d�ti bylo mnohem d�ležit�jší p�ijít do školy v�as než ochrana zdraví a života. 
Tato situace je pravd�podobn� vyvolána stavem v našich školách, kdy se na v�as-
ný p�íchod žák� klade velký d�raz a za pozdní p�íchody jim hrozí vážné sankce.

Obr. 24, 25 – Nerespektování p�ednosti chodc� na p�echodu, �idi�i musí policii 
vid�t

Obr. 21 – Chlapec sedící na obrub-
níku

Obr. 22 – Upravený p�echod p�ed školou 
– sv�telná signalizace, dopravní zna�ení 

Obr. 23 – Kontrola dodržování rychlosti
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Záv	r
Pr�zkum prokázal �adu vážných 

nedostatk� v chování d�tí v dopravním 
prost�edí. Velmi vážné nedostatky se 
ukázaly i u chování rodi�� a pedago-
g�. Na dopravní výchovu se ve školách 
neklade d�raz. Školy si p�ejí upravit 
okolí škol tak, aby bylo pro žáky bez-
pe�né, ale na jejich výchovu zapomína-
jí a v mnoha p�ípadech se i pedagogo-
vé chovají neukázn�n� a nebezpe�n�.
Výchova všech k bezpe�nému chování 
je pro mnohé okrajové téma. Úprava 

okolí školy je nedostate�ná, protože d�ti se pohybují i mimo toto bezprost�ední
okolí. Statistika nehod d�tí dokazuje, že nej�ast�jší p�í�inou nehod d�tí je náhlý 
vstup do vozovky (graf 1). Tomu m�žeme zabránit jen kvalitní dopravní výchovou, 
protože fyzická zábrana pro dít� není dostate�nou p�ekážkou. Jedinou zábranou je 
v�domí d�tí a znalost o vzniku nehody a nebezpe�í rizika. Dopravní a protiúrazovou 
výchovu je nutné vložit do každodenní výuky a do pop�edí zájmu. Dopravní výcho-
va je d�ležitá na všech stupních škol a nesmíme zapomínat nejen na ty nejmenší, ale 
i na kvalitní p�ípravu budoucích pedagog�.

Graf 1 – Statistika Policie 	R

Obr. 26 – Dobíhání žák� do školy p�ed
osmou hodinou

náhlé vstoupení do vozovky 
z chodníku, krajnice
správné a p�im��ené

náraz do vozidla z boku

špatný odhad vzdálenosti nebo 
rychlosti p�ijížd�jícího vozidla
zmatené, zbrklé, nerozhodné jednání

žádné z uvedených

náhlá zm�na sm�ru ch�ze

náhlé vstoupení do vozovky 
z nástupního nebo d�lícího ostr�vku
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Komplexní systém dopravní výchovy d�tí a mládeže školního v�ku
jako jeden z pilí�� ochrany zdraví a prevence úraz�

Možnosti Bezpe�nostní inspekce 
pro zvýšení bezpe�nosti d	tí v provozu 

na pozemních komunikacích

Zajišt�ní co nejvyšší bezpe�nost zranitelných ú�astník� silni�ního provo-
zu je jedním z klí�ových témat všech profesionál�, kte�í se zabývají touto pro-
blematikou. Celkem p�irozen� nejvýznamn�jší pozici v t�chto aktivitách mají ti, 
kte�í jsou vzhledem ke svým zkušenostem nejvíce zranitelní, a to jsou práv� d�ti. 
Pro zvýšení bezpe�nosti d�tí se v posledních letech d�lá mnoho r�zných projekt�
s r�zným dopadem, ale v�tšina z nich je zam��ena do oblasti dopravní výchovy, 
p�ípadn� r�zných kampaní a jednorázových aktivit. P�itom z mnoha zahrani�ních 
i domácích analýz vyplývá, že opat�ení v oblasti dopravní výchovy a kampaní se 
na celkovém snížení nehodovosti promítají zcela minimálním procentem. V�t-
šinou se uvád�jí �ísla do 5% snížení nehodovosti v závislosti na zdroji t�chto 
analýz. Naopak úprava dopravního prost�edí, tedy vlastní komunikace a jejího 
bezprost�edního okolí umož�uje snížit nehodovost o 30 – 50%. Samoz�ejm� na 
rozdíl od investice do vzd�lání nebo výchovy je v�tšinou pot�eba v�tších po�áte�-
ních náklad�, ale na rozdíl od vzd�lávacích a výchovných aktivit jsou to náklady
jednorázové. 

P�i znalosti možností jednotlivých nástroj� bezpe�ného utvá�ení pozem-
ních komunikací je možno vznést hypotézu, že ke znalosti skute�ných rizik kon-
fl ikt� motorové dopravy p�edevším s p�ší a cyklistickou dopravou a p�edevším 
ke stanovení priorit nápravných akcí by mohla velmi dob�e posloužit bezpe�-
nostní inspekce základních p�ístupových tras d�tí do školy. Tato hypotéza byla 
ov��ena v roce 2008 formou pilotního projektu v Libereckém kraji, pro který 
byla vyvinuta metoda využití tzv. zkrácené bezpe�nostní inspekce. Její schéma 
je doloženo v Obr. 1.

P�i rozhodování o rozsahu a form� pilotního projektu, který byl realizován 
v roce 2008 v Libereckém kraji bylo nutno respektovat dv� navzájem si protich�dné
skute�nosti. Na jedné stran� fakt, že plošné posouzení okolí jednotlivých škol kla-
sickou bezpe�nostní inspekcí na velkém území je �asov� i fi nan�n� velmi náro�né
a na druhé stran� skute�nost, že není možné se v podobné aktivit� v�novat pouze 
n�kterým školám, i když t�eba vybraným podle následk� dopravních nehod v okolí 
školy v delším �asovém období. Stejn� tak není možné �ekat s úpravou n�jakých
chyb v dopravním prost�edí „až se tam n�co stane“, nebo se vymlouvat, že nelze 
nic d�lat kv�li nedostatku fi nan�ních prost�edk�, zvlášt� pak, když víme, že spoustu 
drobných problém� lze vy�ešit se zcela minimálními prost�edky a úsilím.

Jestliže tedy dojdeme k názoru, že je vhodné okolí škol posoudit bezpe�-
nostní inspekcí a zárove� víme, že na �ádnou bezpe�nostní inspekci okolí všech 
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škol nemáme dostatek �asu ani prost�edk�, je základní otázkou pro veškeré správce 
komunikací, jak co nejobjektivn�ji vybrat ty školy, jejichž okolí by m�lo být posou-
zeno a zjišt�né nedostatky odstran�ny co nejd�íve.

Bezpe�n	jší dopravní prost�edí v okolí školy krok za krokem
Pro odstran�ní výše uvedeného rozporu mezi nedostatkem fi nan�ních pro-

st�edk� na jedné stran� a zárove� snahou o dosažení co nejv�tšího byl v rámci pro-
jektu navržen postup n�kolika krok�, z nichž prvním je základní analýza dopravní-
ho prost�edí v okolí škol z pohledu školeného bezpe�nostního auditora a rozt�ízení
škol do jednotlivých kategoriích dle doporou�ených nápravných opat�ení metodou 
následných krok�.

Prvním krokem ke zvýšení bezpe�nosti v okolí škol je základní analýza 
bezpe�nostního auditora.

Nutným p�edpokladem pro analýzu je podrobná prohlídka okolí školy, doku-
mentace rizik z pohledu dosp�lého i pokud možno z pohledu dít�te s ohledem na 
r�zné možnosti viditelnosti, jak vyplývá z metodiky provád�ní bezpe�nostního
auditu. Prohlídka by m�la prob�hnout pokud možno v dob� výskytu d�tí u školy, 
nejlépe pak v dob� ranního p�íchodu d�tí do školy.

Obr. 1 Schéma využití bezpe�nostní inspekce pro zvýšení bezpe�nosti okolí škol



82

V kroku druhém se již školy rozd	lují na ty, kde
-�je všechno v po�ádku
-�dopravní prost�edí je sice v po�ádku, ale dochází k rizikovému chování 
-�v okolí školy existují menší, �i v�tší nedostatky v uspo�ádání, p�ípadn� vyba-

vení dopravního prostoru.

V kroku t�etím se p�ípadné nedostatky zjišt	né v kroku druhém dále 
rozd	lují dle významu.

Rizikové chování na:
-�rizikové chování dosp�lých
-�rizikové chování d�tí

Chyby a nedostatky v uspo�ádání, p�ípadn� vybavení dopravního prostoru na 
-� drobné nedostatky odstranitelné pomocí vhodné údržby
-� vážn�jší nedostatky dopravního prost�edí, které je t�eba �ešit na základ� pro-

jektové dokumentace malého rozsahu
-� kumulaci vážných nedostatk�, pro jejichž �ešení je pot�eba zpracovat p�ed

vlastním projektem úprav podrobnou dopravn� inženýrskou studii.

Z identifi kace problému v kroku t�etím, potom vyplývají doporu�ení,
která by m	la být realizována v kroku �tvrtém.

V p�ípad� rizikového chování dosp�lých je t�eba, aby škola, p�ípadn� její 
z�izovatel, vhodnými formami p�sobily na rodi�e i u�itele k náprav� tohoto stavu.

V p�ípad� dobrého chování dosp�lých, ale rizikového chování d�tí, je žádou-
cí, aby škola za�adila do školního vzd�lávacího programu (ŠVP) projekty zam��ené
na vyhledávání rizika v dopravním prost�edí a/nebo p�edcházení úraz�m (v�etn�
úraz� v doprav�).

Z hlediska profesionál� p�sobících v navrhování, výstavb� a údržb� komu-
nikací je závažn�jší zjišt�ní, že dopravní prost�edí v po�ádku není. Pro toto konsta-
tování se v praxi osv�d�uje t�ístup�ové hodnocení:

a) drobné nedostatky je možno odstranit vhodnou údržbou (v�tšinou úpravu 
zelen�, nebo menší úpravy dopravního zna�ení), p�ípadn� drobnými zm�na-
mi organizace dopravy.

b) k odstran�ní v�tších rizik je již zapot�ebí alespo� malá projektová dokumen-
tace (jedná se nap�íklad o nevhodn� umíst�né p�echody na základních p�ístu-
pových trasách, nebo o nevhodn� umíst�ná parkovací stání v rozhledových 
polích žák�). V p�ípad� kumulace více problém� tohoto rozsahu u jedné ško-
ly doporu�uji provést klasickou bezpe�nostní inspekci a navíc pro nalezení 
optimálních �ešení využít data nehodovosti d�tí od Policie �R a poznatky 
získané z mapování rizik žáky školy.

c) one�n� t�etím stupn�m je hodnoceno okolí škol s vážnými riziky, p�ípad-
n� s velmi komplikovanou dopravní situací, jejíž �ešení vyžaduje podrob-
nou dopravn� inženýrskou studii, která využije všech zdroj� informací jako 
v p�edchozím bod�, ale navíc bude dopln�na o analýzu pohybu p�ších, cyk-
list� i motorových vozidel v celém souvisejícím území, p�ípadn� o m��ení
rychlosti projížd�jících vozidel ve vybraných profi lech.
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Poznatky získané v pilotním projektu 
Pilotní projekt k využití bezpe�nostní inspekce pro zvýšení bezpe�nosti

v okolí škol pomocí vyškoleného bezpe�nostního auditora realizovalo HBH v �es-
ké republice v �ervnu 2008, kdy prob�hla základní analýza okolí 40 škol. Vzhledem 
k specifi cké problematice pohybu d�tí v okolí škol, byla �lenem týmu i u�itelka
s dlouholetou praxí s d�tmi a jejich pohybem v dopravním prost�edí a rovn�ž s dlou-
holetou praxí s projektovou výukou. Školy byly vybrány tak, aby postihly co nej-
r�zn�jší dopravní prost�edí – od škol v malých obcích až po velké m�stské školy, 
školy ve staré i nové zástavb�, v�etn� škol sídlištních, školy ležící bezprost�edn�
u komunikací s velkou intenzitou motorové dopravy, ale také školy ležící stranou 
všech významných komunikací. 

Tém�� u všech analyzovaných škol, které byly navštíveny v dob�, kdy se 
v jejím okolí vyskytovali u�itelé, d�ti, p�ípadn� jejich rodi�e, bylo zadokumentová-
no jejich rizikové chování, což je zarážející, zvlášt� v p�ípad� u�itel�.

Krom� p�echázení mimo vyzna�ený p�echod pro chodce, bylo nej�ast�jším
nedostatkem p�evážení d�tí do školy na sedadle za �idi�em a zastavování, p�ípadn�
parkování aut u�itel�, nebo rodi�� v rozhledových polích vstupu do školy, p�ípadn�
p�echodu na hlavních p�ístupových trasách d�tí.

Samoz�ejm� bylo dokumentováno i mnoho jiných vážných poru�ení zodpo-
v�dného chování d�tí i dosp�lých v bezprost�edním okolí škol. Z hlediska profesi-
onál� zodpov�dných za bezpe�né uspo�ádání dopravního prostoru jsou však mno-
hem podstatn�jší chyby v této oblasti, které, jak již bylo uvedeno výše, je možno 
rozd�lit zhruba do t�í kategorií závažnosti.

Obr. 2 P�echázení u�itelky p�ed budovou školy mezi dv�ma p�echody pro chodce 
vzdálenými navzájem cca 40m
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Nej�ast	jší rizika z hlediska uspo�ádání dopravního prostoru
Pokud se tý�e �etnosti jednotlivých nedostatk� v uspo�ádání dopravního pro-

storu, jako jednozna�n� nej�ast�jší nedostatek se ukázalo scházející dopravní zna-
�ení, nevhodn� zvolené dopravní zna�ení, nebo špatn� odstran�né staré dopravní 
zna�ení (Obr. 3).

Další nedostatky v dopravním zna�ení spo�ívaly v nadbyte�ném doprav-
ním zna�ení, nedostate�né viditelnosti dopravního zna�ení, p�edevším p�echod�,
ale také nap�. naprosto nevhodném vyzna�ení míst pro parkování v rozhledových 
polích p�echod� pro chodce. 

Absolutn� nej�ast�jší chybou potom bylo vyzna�ení obytných zón na 
komunikacích, které m�ly být správn� vyzna�eny jako zóny s jiným omezením, 
se snížením rychlosti na 30km/h kv�li zvýšenému pohybu d�tí, p�ípadn� obecn�
chodc�. Naprosto v rozporu s p�íslušnými technickými p�edpisy potom je v mnoha 
takto vyzna�ených p�ších zónách vyzna�ení p�echod� pro chodce, p�ípadn� insta-
lace zpomalovacích prah�.

Do stejné kategorie drobných rizik pat�í i drobné chyby v organizaci dopravy, 
z nichž nejkuriózn�jším, ale lehce odstranitelným rizikem je parkování turistického 
vlá�ku p�ímo na p�echodu v k�ižovatce v t�sné blízkosti školy Obr. 5. Vyv�šený
jízdní �ád sv�d�il o skute�nosti, že zastavení vlá�ku v k�ižovatce není náhodné, ale 
zcela ofi ciální.

Mezi vážn�jší nedostatky, jejichž �ešení si vyžádá alespo� drobnou pro-
jektovou dokumentaci, lze jmenovat p�edevším chyby v uspo�ádání p�echodu pro 
chodce, nebo jeho umíst�ní. Velmi �asto se p�ekvapiv� objevovalo i zcela chybné 
vyzna�ení p�echodu pro chodce, tak, že jeden, p�ípadn� oba jeho konce nekon�ily
ani na chodníku, ani na rozptylové ploše pro p�ší. V mnoha p�ípadech je z�ejmé, že 
vyzna�ení p�echodu pro chodce bylo zvoleno jako nejlevn�jší varianta �ešení pro-
blému, p�ípadn� „viditelné“ �ešení problému.

Obr. 3 Špatn� odstran�né
dopravní zna�ení

Obr. 4 Chodníky a zpomalovací prahy v obytné 
zón�.
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Dalším významným a �asto se 
opakujícím problémem jsou p�ílišné
délky p�echod� pro chodce, z nichž 
rekordním byl p�echod pro chodce ve 
Stráži Pod Ralskem, jehož celková dél-
ka je 27,0 m. 

Jako stejn� nesmyslné je mož-
no ozna�it vyzna�ování p�echodu pro 
chodce na místech, kde dochází ke 
zcela výjime�nému provozu motorové 
dopravy, tak jak je doloženo na násle-
dujícím Obr. 8.

Obr. 5 Turistický vlá�ek na p�echodu
p�ed školou

Obr. 6 Ukon�ení p�echodu pro chodce 
na vozovce

Obr. 7 Rekordní délky p�echod� pro chodce

Obr. 8 Vyzna�ený zbyte�ný p�echod pro 
chodce p�es vjezd do objektu
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Krom� výše uvedených nedostatk� bylo identifi kováno i mnoho dalších, 
jejichž pouhý vý�et je nad možnosti tohoto �lánku, zcela výjime�n� však byly nedo-
statky takového charakteru, že jejich náprava je fi nan�n� velmi náro�ná a vyžaduje 
projektovou dokumemtaci podloženou podrobnou analýzou situace. 

Záv	r
Výsledky pilotního projektu je možno shrnout do všeobecného konstatování, 

že pouze u každé desáté školy bylo shledáno všechno v po�ádku. P�ibližn� stejný 
po�et škol vykazoval takové nedostatky, že je doporu�eno zpracovat podrobn�jší
dopravn� inženýrskou studii k �ešení daných problém�.

Výše uvedená zjišt�ní potvrzují úvodní hypotézu, že i zkrácená bezpe�nostní
inspekce m�že p�inést významné zvýšení bezpe�nosti d�tí v okolí škol. U cca 75% 
sledovaných škol totiž byly zjišt�ny v podstat� drobné nedostatky, jejichž odstran�-
ním je možno významn� zvýšit bezpe�nost d�tí pouze dodržováním zcela základ-
ních technických p�edpis�, p�ípadn� �ádnou údržbou jinak správného uspo�ádání
dopravního prostoru a dopravního zna�ení vesm�s s vynaložením velmi malých 
fi nan�ních prost�edk�.

Již toto samotné poznání by m�lo být významným impulsem k podstatn�
širšímu uplatn�ní této metody. Pilotní projekt jednozna�n� potvrdil jak význam bez-
pe�nostních inspekcí pro zvýšení bezpe�nosti d�tí v okolí škol, tak i pot�ebu uplat-
n�ní bezpe�nostního auditu na všechny i drobné projekty, které jakkoliv upravují 
okolí škol. 
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Komplexní systém dopravní výchovy d�tí a mládeže školního v�ku
jako jeden z pilí�� ochrany zdraví a prevence úraz�

Dopravní výchova d	tí a udržitelná výstavba silnic 

Projek�ní fi rma HBH Projekt spol. s r.o. se podílí na výzkumném projektu 
„Aspekty životního prost�edí a udržitelného rozvoje v mostním a silni�ním stavi-
telství (GA�R 103/08127)“, jehož sou�ástí jsou, také spole�ensko-kulturní aspekty 
výstavby silnic a dálnic.

Jedná se o jeden ze t�í pilí�� trvale udržitelného rozvoje (TUR), kterým se náš 
výzkum z pohledu výstavby nových silnic jednotliv� i komplexn� v�nuje.

Spole�ensko-kulturní pilí� TUR má zna�ný tématický rozsah, ze kterého nás 
nejvíce zajímá ú�ast ve�ejnosti, respektive její zapojení do p�ípravy a realizace silni�-
ních staveb. Ve�ejnost má nástroje nejen k tomu vyjád�it sv�j souhlas, nebo nesouhlas, 
ale má také možnosti vyjad�ovat se p�ímo ke stabilizaci dopravních koridor�, umís�o-
vaní nových staveb a optimalizaci technického �ešení, což p�ispívá k v�tšímu souladu 
staveb s TUR území. Dochází tím ke snížení negativních vliv� na životní prost�edí 
a tím také ke snížení negativních dopad� na lidské zdraví, v�etn� zdraví d�tí.

Udržitelná výstavba
Silnice a dálnice se stav�ly, stav�jí a ješt� �adu let stav�t budou a cílem naše-

ho výzkumu je p�isp�t k tomu, aby p�íprava t�chto staveb, jejich realizace, provoz 
a také p�ípadné odstran�ní bylo provád�no v souladu s trvale udržitelným rozvojem 
(TUR). Odtud tedy plyne termín udržitelná výstavba.

Výzkum je zam��en na t�i oblasti – aspekty TUR, které vycházejí z jeho 
základních pilí��. Jedná se o Ekologické aspekty, Ekonomické aspekty a Spole�en-
sko-kulturní aspekty.

Ekologické aspekty �eší zejména optimalizaci uplat�ování stávajících legis-
lativních a projek�ních nástroj� (územní plánování, posuzování vliv� na životní 
prost�edí, biologické hodnocení, územní �ízení, stavební �ízení, monitoringy), aby 
p�ispívaly komplexn�ji a více koordinovan� k eliminaci negativních vliv� výstavby 
nových silnic na životní prost�edí.

Dále se v rámci Ekologických aspekt� prov��ují a optimalizují technická 
opat�ení a �ešení, která novostavby za�le�ují do krajiny a jsou jedním z typických 
znak� udržitelné výstavby (nap�.ekodukty pro migraci zv��e).

Ekonomické aspekty jsou �ešeny optimalizací ekonomické oblasti výstav-
by silnic ve smyslu stav�t nejen co nejlevn�ji a nejrychleji, ale také co nejšetrn�ji
k životnímu prost�edí.

Ve výsledku to potom znamená vyšší náklady p�i realizaci staveb, ale cel-
kový dlouhodobý p�ínos silni�ní stavby je díky tomu pozitivní (je možné �íci, že 
stavba vyjde celospole�ensky levn�ji).
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Nešetrn� postavená stavba bude p�inášet i v budoucnu �adu komplikací – 
nap�.degradace p�dy a okolních ekosystém�, nebo zvýšení nemocnosti obyvatel, 
což zp�sobí další výdaje státu a� už p�ímé (dodate�ná protihluková opat�ení), nebo 
nep�ímé (lé�ba obyvatel).

V rámci �ešení Spole�ensko-kulturních aspekt� je snaha o vytvo�ení modelu 
spole�enské p�ijatelnosti silni�ních staveb. Obyvatelé budou v tomto modelu rozd�-
leni do t�í skupin – uživatelé a ti, kte�í získávají, respektive ztrácejí a bude sledová-
no a vyhodnocováno jejich zastoupení.

Rozd�lení do t�chto skupin bude práv� velmi ovlivn�no mírou informova-
nosti a zejména vzd�lanosti laické ve�ejnosti v této oblasti.

Když si lidé budou v�domi svých možností a budou s t�mito možnostmi 
seznamováni od d�tství, bude jejich postoj a za�azení zcela jiné, než když p�ijí-
mají postoj pasivních „trpitel�“, kte�í nic nezm�žou, p�ípadn� se nechají velice 
snadno zmanipulovat odp�rci dopravních staveb (zejména ze strany nevládních 
organizací). 

Vztah dopravní výchovy d	tí k udržitelné výstavb	
Žáci by m�li dostávat již od d�tství informace o možnosti zapojit se do pro-

cesu p�ípravy a budování nových silni�ních staveb.
Tato možnost je v rámci postup� p�i po�izování a schvalování územn� plá-

novacích dokumentací (ÚPD) všech stup��, v rámci proces� posuzování vliv� kon-
cepcí a konkrétních zám�r� (zde silnic) na životní prost�edí (SEA a EIA) a dále pak 
p�i územním (Ú
) a stavebním �ízení (S
) pro jednotlivé stavby.

Obecn� velice chybí informovanost ob�an� o možnosti ú�astnit se na spolu-
utvá�ení svého okolí a je nutné posílit uv�dom�ní, že silni�ní stavby nevznikají až 
p�i své realizaci. To bývá až poslední etapa. To nejzásadn�jší – kudy silnice povede 
– její umíst�ní v krajin� – ve m�st� – v okolí sídel, se p�ipravuje, projednává a sta-
bilizuje práv� v rámci ÚPD. Po�izování a schvalování územních plán� je rozsáhlé 
a samostatné téma, na jehož detaily zde není prostor, ale jde o to, že d�ti by m�ly již 
možná v prvouce slyšet alespo� pojmy územní plán, územn� plánovací dokumenta-
ce. Co to je a k �emu slouží. A postupn� ve vyšších ro�ních by m�li být žáci sezna-
mováni s tím, že již v této dokumentaci se �eší také umíst�ní dopravních staveb a že 
se k této záležitosti mohou vyjad�ovat.

Jde skute�n� o zásadní etapu p�ípravy t�chto staveb – umíst�ní v území, kte-
rá má následn� dopady na zdraví obyvatel (v�etn� d�tí), jejich psychiku, pohodu 
a dále nap�íklad na možnosti krátkodobé rekreace.

Dále je to možnost zapojit se do p�ípravy silni�ních staveb v rámci procesu 
posuzování vliv� na životní prost�edí (EIA), kdy je již koridor pro danou silnici více 
mén� stabilizován, ale stále je �ada možností a nástroj�, jak danou stavbu vylepšit 
- upravit, aby byla co nejvíce v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Mnohdy práv� p�ipomínky ob�an� z území jsou ty nejhodnotn�jší, protože 
práv� ob�ané se svými d�tmi území využívají nejvíce (ne ú�edníci na ú�ad� – mnoh-
dy velmi vzdáleném) a je nutné, aby v�d�li o této možnosti vyjád�it se a ú�astnit se 
tak na procesu p�ípravy takto významných staveb.



89

Navazující územní a stavební �ízení potom již detailn� �eší danou stavbu 
a ú�ast ve�ejnosti zde v podstat� pokra�uje z p�edchozího procesu EIA a má zejmé-
na funkci kontrolní. Tato potom samoz�ejm� m�že pokra�ovat ve fázi realizace.

O tom všem chybí zásadní uv�dom�ní a minimáln� na druhém stupni a na 
st�edních školách by informace o t�chto skute�nostech m�ly být nedílnou sou�ástí
výuky spole�ensko v�dních disciplín.

Negativní dopady absence informací o možnostech ú�asti na 
p�íprav	 silni�ních staveb v dopravní výchov	
Pozdní zapojení do procesu p�ípravy

Vlivem neinformovanosti ve�ejnosti (již od útlého v�ku) je její �asté zapojení 
do procesu p�ípravy silni�ních staveb až ve fázi procesu posuzování vliv� na životní 
prost�edí (EIA), což bývá mnohdy zna�n� pozd�. Trasa, respektive koridor silnice je 
již územn� stabilizován v územn� plánovací dokumentaci (ÚPD) a možnosti výraz-
ných úprav sm�rového vedení silnice jsou zna�n� omezené.
Obecn	 negativní p�ístup k novým dopravním stavbám

Bez znalostí informací o smyslu a významu nových silni�ních staveb, které 
je t�eba d�tem p�edkládat již v rámci výuky na školách, je p�ístup v�tšiny ob�an�
negativní.

Ve vzd�lávacích programech chybí objektivní informace o malém rozsahu naší 
sít� zejména rychlostních silnic a dálnic a že je nutné �adu t�chto nadregionálních komu-
nikací dobudovat. Dále chybí informace o tom, že tyto stavby p�inesou do území spoustu 
pozitivních, ale i negativních vliv� a pokud o nich bude ve�ejnost již od d�tství v obecné 
rovin� informována, tak �ad� negativních vliv� bude možné p�edejít (viz níže). 
Malá ú�ast na eliminaci negativních vliv� dopravy na lidské zdraví (zdraví d	tí)

Z p�edchozích skute�ností plyne, že ob�ané se zapojují do procesu p�ípravy
silni�ních staveb pozd�, pokud v�bec, a tím neumož�ují zvýšit efektivnost elimi-
na�ních opat�ení, uplat�ovaných v rámci snižování negativních vliv�.

Místní ob�ané své okolí znají nejlépe a oni sami mohou nejvíce p�isp�t
k tomu, aby nová stavba m�la co nejmén� negativních vliv�, aby zbylé nega-
tivní vlivy byly co nejvíce sníženy a naopak, aby p�ínos stavby byl co nejvíce
pozitivní.

Záv	ry a doporu�ení
V rámci dopravní výchovy d�tí by bylo vhodné za�lenit kapitoly pojedná-

vající o možnostech ú�asti na procesu p�ípravy a �áste�n� i realizace dopravních 
staveb.

Úm�rn� v�ku a úrovni poznatk� z ostatních p�edm�t� by m�ly být žák�m
p�edkládány informace o tom, co je to územn�-plánovací dokumentace, co je 
to posuzování vliv� na životní prost�edí a navazující územní a stavební �ízení 
a jakým zp�sobem je možné se v t�chto �ízeních ú�astnit na p�íprav� nových 
silnic, rychlostních silnic a dálnic.



90

Ob�ané i jejich d�ti mají právo vyjád�it se k tomu, co se v jejich okolí p�i-
pravuje a mají celou �adu možností, jak se k p�ipravované stavb� zásadn� vyjád�it
a p�isp�t k její optimalizaci tak, aby m�la co nejmén� negativních vliv�.

Je to nedílná sou�ást udržitelné výstavby silni�ních staveb a je velmi pot�ebné, 
aby se toto pov�domí již od útlého v�ku dostávalo mezi ob�any.

D�ti by se m�ly dozv�d�t, že by m�ly dávat pozor na p�echodu p�i cest� do 
školy a v budoucnu chovat i jako �idi�i �i cestující zodpov�dn�. Ale m�ly by také 
v�d�t, že mohou mluvit do toho, kudy nové silnice povedou a že existují nástroje 
nejen do p�ípravy a výstavby nových silni�ních staveb mluvit, ale také se na základ�
nich rozhodovat nap�íklad p�i volb� svého nového bydlení.
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ABSTRAKTA / ABSTRACT

Explikace základních charakteristik dopravní výchovy v zemích EU 
pro komparativní analýzu kontaktního stavu v �R

Explication of basic characteristics of traffi c education in EU 
countries for a comparative analysis of the contact situation in the 
Czech Republic

Mojmír Stojan; Vladimír Pechánek

Abstrakta: T�žišt�m výzkumného zám�ru „Škola a zdraví pro 21. století“ 
MSM0021622421 z hlediska morbidity a mortality d�tí a mládeže p�i dopravních neho-
dách je zmapování forem jejich prevence r�zným systémem, dobou realizace, metodickou 
úrovní, materiálním zázemím a obsahovou hloubkou dopravní výchovy na základních 
a st�edních školách. N�které z t�chto aspekt� aktuální situace pedagogického terénu 
v reprezentativním regionu 	eské republiky odhalují výsledky dotazníkového šet�ení
realizovaného na PdF MU v jarním semestru 2007 a 2008.

Klí�ová slova: d�ti a mládež; prevence morbidity a mortality; dopravní nehody; 
dopravní výchova 

Abstracts: The focus of research project „School and Health for the 21st century“ 
MSM0021622421 in terms of morbidity and mortality of children and young people in 
road accidents is mapping out various forms of prevention system, the implementation 
period, the methodological level, background material and content depth traffi c educa-
tion in primary and secondary education. Some of these aspects of the current situation 
in the educational fi eld representative region of the Czech Republic reveal the results of 
a questionnaire survey carried out in the Educational Faculty of Masaryk University in 
the spring semester of 2007 and 2008.

Keywords: children and youth; prevention of morbidity and mortality; traffi c 
accidents; traffi c education
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Výsledky n	kterých pr�zkum� dopravní výchovy realizovaných 
Katedrou didaktických technologií v letech 2005 – 2006

Results of traffi c education carried out by the Department of 
Education Technology between 2005 – 2006

Karel Ouroda

Abstrakta: Dopravní výchova na základních školách má  celkem dobré podmín-
ky z hlediska aprobovanosti u�itel�. Problémy se však vyskytují v oblasti prost�edk�
– pom�cek pro dopravní výchovu. Daný pr�zkum zjistil nerovnom�rné rozložení kvality 
dopravní výchovy na ZŠ Jihomoravského kraje. Ukázalo se také, že jen asi polovina 
proškolených u�itel� je schopna vytvá�et pohotov� další kontakty v oblasti dopravní 
výchovy a ší�it dopravní výchovu na další školy v regionu. Pr�zkum zárove� prokázal, že 
seminá�e po�ádané Katedrou didaktických technologií PdF MU, p�inesly u�itel�m ZŠ 
velmi cenné opory pro jejich eduka�ní �innost v oblasti dopravní výchovy.

Klí�ová slova: dopravní výchova; základní škola; p�íprava u�itel�; specializo-
vané seminá�e pro u�itele; kvalifi kovaný u�itel

Abstracts: Transport education in primary schools has good conditions in terms 
of preparation teachers for this work on the faculty. Problems, however, occur in the re-
sources - equipment for traffi c education. The survey found the quality uneven distribu-
tion of traffi c education at the elementary school of Southern Moravia. It also appeared 
that only about half of trained teachers is more readily able to create contacts in the 
fi eld of traffi c education and traffi c education to spread to other schools in the region.
The survey also showed that the workshops organized by the Department of educational 
technology  on pedagogical faculty MU, elementary school teachers brought valuable 
support for their educational activities in the fi eld of traffi c education.

Keywords: traffi c education; primary school; preparation of teachers; special-
ized workshops for teacher; trained teacher
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Determinanty dopravní výchovy v didaktických technologiích 
na SOŠ a SOU

Determinants of transport education in educational technology 
at school of type SOŠ and SOU

Mojmír Stojan; Pavel Pecina 

Abstrakta: Úrove� dopravní výchovy na st�edních školách jako sou�ást strate-
gického p�ístupu k prevenci dopravních nehod, zran�ní a usmrcení ú�astník� silni�ní-
ho provozu a všech následných zdravotních, sociálních, ekonomických a dalších škod 
a strádání nedosahuje dosud ani zdaleka žádoucí úrovn�. Pro oblast dopravní výchovy 
obsažené v kurikulu sledovaných typ� st�edních škol jde o logickou konstrukci obsahu 
a cíl� dopravní výchovy skloubených s obligatorním u�ivem, disponování kvali
 kova-
nými a kompetentními pedagogy, kte�í si s takto vymezeným pojetím v�dí rady, kte�í 
ovládají racionální, emotivní i materiální technologie jejich prezentace, a o systém její 
soustavné evaluace ú�elu, efektu a inovace.

Klí�ová slova: Dopravní výchova na st�edních odborných školách a u�ilištích; 
obsah; cíle; technologické prost�edky

Abstracts: The level of traf
 c education in secondary schools as part of a stra-
tegic approach to the prevention of accidents, injuries and the killing of road users and 
any subsequent health, social, economic and other damage and hardship does not reach 
so far are far from desirable levels. For the area of traf
 c education in the curriculum 
of secondary schools this is the question of logical design of the content and objectives 
of traf
 c education combined with obligatory subject matter, dispose of quali
 ed and 
competent teachers, they know how rational, emotional and with material technologies 
present this problem and they know systems of evaluation of the purpose, effect and in-
novation of transport education.

Keywords: Traf
 c education at secondary technical schools and schools, the 
content, objectives, technological resources 
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Trendy v úrazovosti d	tí v souvislosti s dopravou

Trends in Child Accident Rate in Relation to Traffi c

Lubomír Kukla

Abstrakta: Tato práce p�ináší p�ehled o úrazovosti d�tí a mladých osob ve v�ku
0 – 19 let v roce 2006 a srovnání s p�edcházejícím rokem 2005. Ke zpracování této pub-
likace bylo využito dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky 	eské republiky. 
Ukazuje se, že trendy v úrazovosti jsou následující: Dopravní úrazy v d�tském a doros-
tovém v�ku mají mírn� pozitivní trend. Tím se myslí nižší úmrtnost na dopravní úrazy, 
nižší trvalé následky po dopravních úrazech i nižší nutnost hospitalizací. Z hlediska 
úrazovosti jako takové mohou �ísla absolutní svád�t k optimismu, ale �ísla relativní (p�i
p�epo�tu na 100 000 d�tí dané v�kové kategorie) již tak optimistická nejsou, protože 
po�et d�tí nám zatím dlouhodob� klesá, a to i p�i sou�asné zlepšené situaci v porodnosti. 
Tento pozitivní trend se projeví snad po n�kolika dalších letech.

Klí�ová slova: úrazovost; d�ti a dospívající; doprava; trendy v úrazovosti

Abstracts: This paper brings an overview of the child and adolescent (age 0 
– 19 years) accident rate in the year 2006 and a comparison with the previous year 
– 2005. Data from the Institute of Health Information and Statistics of the Czech 
Republic was used to elaborate this contribution. It is clearly manifested the trends 
in accident rate are the following: the traffi c injuries in the child and adolescent age 
have a slightly positive trend – with the interpretation that the mortality resulting 
from traffi c ats and injuries is decreasing, the permanent health consequences after 
a traffi c injury are decreasing as well as the lower necessity of hospitalizations. From 
the accident rate viewpoint the absolute numbers can lead to optimism, but the rela-
tive numbers (calculated to 100 000 children in the given age category) are not as 
optimistic because the number of children so far in the long-term horizon is decreas-
ing, even considering the current improved natality. This positive trend will hopefully 
manifest in a few years to follow.

Keywords: injury rate; children and adolescents; traffi c; injury rate trends 
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Využití znalostí dopravního psychologa pro aplikaci dopravní 
výchovy

Advantages of Taken Traffi c Psychologist´s Knowledges into 
a Traffi c Education Practice

Eva Šedá

 Abstrakta: P�ísp�vek se zamýšlí nad možnostmi využití odborných znalostí 
dopravních psycholog� p�i praktické aplikaci dopravní výchovy na školách. Vyme-
zuje, kdo je a �ím se dopravní psycholog zabývá, stejn� jako d�ležitý cíl doprav-
ního vzd�lávání – dopravní výchovy, kterou je t�eba provád�t již od útlého v�ku. 
P�i dopravní výchov� je nezbytné zohlednit a zužitkovat vývojová specifi ka r�zných 
v�kových skupin. P�ísp�vek se také v obecné rovin� a z pohledu psychologa zamýšlí 
nad stavem a vedením dopravní výchovy v 	R. Následn� navrhuje, jakým zp�sobem 
by bylo možné využít nástroje a znalosti dopravních psycholog� – zejména z oblastí 
psychologie obecné, vývojové, sociální i psychopatologie a nabídnout je lidem, kte�í
dopravní výchovu praktikují.

Klí�ová slova: dopravní psycholog; dopravní výchova; d�ti a mladiství

Abstracts: This paper offers the advantages of taken traffi c psychologist´s 
knowledges into a traffi c education practice at schools. Describes, who exactly is 
the traffi c psychologist and his/her scope of employment, as well as the important 
aim of traffi c education, that is necessary to practice since the early childhood. The 
developmental specifi cs of various age groups are necessary to take into account 
and utilise during traffi c education practice. From the traffi c psychologist´s point 
of view this paper also takes a think about the present situation in the area of traffi c 
education management in the Czech Republic. Sequentially it offers the way how to 
utilise the methods and knowledges of traffi c psychologists, particularly from the 
areas of general psychology, developmental psychology, social psychology and psy-
chopathology and how to offer these knowledges to people, who practice the traffi c 
education.

Keywords: traffi c psychologist; traffi c education; children and teenagers
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Prevence úraz� d	tí v doprav	

Prevention of injuries children in traffi c

Iva Provalilová

Abstrakta: Doprava je jedním z faktor�, které ovliv�ují a zasahují do živo-
ta nás všech. Krom� v�cí pozitivních s sebou nese i spoustu negativního – dopravní 
nehody, jejichž p�vod plyne z pochybení n�které ze složek dopravního systému, a cel-
kový dopad na zdraví jedince. D�ti jako chodci a cyklisté �asto �eší situace, které sil-
ni�ní provoz p�ináší, podle svého uvážení, ale mnohdy je to bohužel „chybn�“. Sv�d�í
to o tom, že d�ti dopravní výchovu chápou jako u�ení pravidel, ale mnohdy nezna-
jí význam jejich uplatn�ní v reálných situacích. Rizikovými situacemi jsou pro d�ti 
k�ižovatky, p�echázení silnic �i jízda na kole. Nej�ast�jší nehody vznikají v d�sledku 
p�ehlédnutí vozidla, vb�hnutí do provozu z nep�ehledného místa, náhlého vb�hnutí do 
silnice p�ed jedoucí auto ve chvíli, kdy by to �idi� ne�ekal. 	asté nehody také souvisejí 
s ch�zí po nesprávné stran� chodníku �i zaujatostí hrou v místech nevhodných. Tato 
situace se s vývojem psychických i fyzických schopností jednice m�ní, ale i p�esto je 
výzkum v dopravní oblasti zam��en na rizikové chování d�tí a mládeže a související 
prevenci, na vnímání rizikových faktor� a vliv interpersonálních a situa�ních faktor�
na chování zmi�ované skupiny. 

Klí�ová slova: úraz; prevence; dopravní výchova; zran�ní; úmrtí

Abstracts: Transport is one of the factors that infl uence and affect the lives of 
us all. However, it does not bring just positive issues; it also induces a lot of negative 
issues: traffi c accidents, which originate from some kind of transport system offense 
and the overall impact on the individual health. Children as pedestrians and cyclists 
often solve traffi c situations according to their judgement - which is unfortunately often 
wrong. It shows that children take the transport education as training rules, but often do 
not know the importance of their application in real situations. Children risk situations 
include: junctions, crossing roads or cycling. The most common accidents occur due 
to a vehicle oversight, running into traffi c at blind spots where driver does not expect 
children. Accidents are also often connected to walking on the wrong side of the pave-
ment or playing in inappropriate places. This situation changes with the development 
of mental and physical capabilities of individuals; however the research in the fi eld of 
transport is still focused on risk behaviour of children and teenagers and prevention, on 
the perception of risk factors and the impact of interpersonal and situational factors on 
the behaviour referred to the group.

Keywords: accident; prevention; traffi c education; injuries, death
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Osobnost „nehodá�e“ a prevence nehod ve školním v	ku:
psychologické otázky

Personality of a „schlimazel“ (accident prone person) and 
prevention of accidents in school age: psychological issues 

Evžen �ehulka

Abstrakta: V psychologii se dlouho v�nuje pozornost jedinc�m, kte�í mají význam-
n� více nehod než jiní lidé, liší se tedy od druhých v�tší mírou náchylnosti k nehod�.
Nehoda m�že být d�sledkem bu� chybného �i rizikového chování a je závažná zvlášt�
v dopravní situaci, a� již se týká �idi�� �i chodc�. Specifi cké otázky vyvolává nehodové 
chování d�tí v doprav�, kde je nutno po�ítat s v�kovými zvláštnostmi (malá postava, jiný 
horizont vnímání, nezkušenost, neznalost atd.). Ve studii jsou uvedeny a zd�vodn�ny
psychologické požadavky na dopravní výchovu ve školním v�ku.

Klí�ová slova: nehoda; nehodové chování; rizikové chování; dopravní výchova; 
prevence nehod u d�tí

Abstracts: In psychology a great attention has been paid to individuals who have 
substantially more accidents than other people, so they differ from others by a higher 
rate of predispositions to accidents. An accident can be a consequence of either a wrong 
or risky behaviour and can be serious especially in traffi c whether drivers or pedes-
trians are involved. Specifi c question are risen by accidental behaviour of children in 
traffi c because of the necessity to count with age particularities (short physique, differ-
ent horizon of perception, inexperience, ignorance, etc.). In the study are presented and 
substantiated psychological traffi c education requirements in school age.

Keywords: accident; accidental behaviour; risky behaviour; traffi c education; 
accident prevention in children
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Fyzika v dopravní výchov	

Physics in Traffi c Education

Vladislav Navrátil 

Abstrakta: Dopravu jako velmi rozsáhlou oblast techniky m�žeme z hlediska di-
daktického chápat jako interdisciplinární p�edm�t, zahrnující v sob� poznatky fyzikální, 
biologické, chemické a psychologické a to vše skloubeno matematikou. 

P�edložená práce je pokusem o p�ehled uplatn�ní n�kterých fyzikálních poznatk�
v dopravní výchov�, doprovázený n�kolika názornými p�íklady. Uvedené p�íklady využití 
fyzikálních poznatk� v dopravní výchov� nevy�erpávají všechny možnosti. Bylo by možno 
uvést využití akustiky, termiky a zeména elekt�iny v dopravní výchov�. To je jist� dobrý 
nám�t pro další pokra�ování v této problematice.

Práce m�že být využita i p�i výuce autoškol, která v sou�asné dob� probíhá na 
Pedagogické fakult� Masarykovy Univerzity.

Klí�ová slova: fyzika; doprava; motivace; škola.

Abstracts: Transport as very wide part of technology can be from the didactical 
point of view understand as interdisciplinary subject, including physical, biological, 
chemical and psychological knowledge, closely reasoned by mathematics. 

Our work is an attempt for utilization of physics in transport education, accom-
panied by some object examples. The examples of physical evidence in traffi c education 
are not complete of traffi c education. This is certainly a good topic for further continu-
ation of this issue.

The article can be also used as teaching material for teachers of driving schools 
(their tuition is going at Faculty of Education, Masaryk University).

Keywords: physics; transport; motivation; school.
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Dopravní výchova a výuka matematiky na ZŠ

Transport Education and Mathematical Education in Primary and 
Secondary School

R�žena Blažková

Abstrakta: K ochran� zdraví d�tí a mládeže p�ispívá ú�eln� vedená doprav-
ní výchova. Integrace dopravní výchovy a matematiky m�že poukazovat na p�ípadná
nebezpe�í a m�že je podpo�it �íselnými údaji, které bývají pro žáky p�esv�d�ivé.

Vzd�lávací oblast Matematika a její aplikace a její cílové zam��ení obsahuje mno-
ho podn�t�, které mohou p�isp�t k napl�ování cíl� dopravní výchovy. Jde zejména o:

- využívání matematických poznatk� a dovedností v praktických �innostech
- rozvoj kritického myšlení
- modelování reálných situací v matematickém prost�edí, vyhodnocování 

modelu a jeho porovnání s reálnou skute�ností
- �ešení problémových situací a aplikovaných úloh z b�žného života, využití 

výsledk�, �ešení úloh a problém� v reálných situacích.
V �lánku je uvedeno n�kolik p�íklad� s dopravní tématikou.
Klí�ová slova: dopravní výchova; matematické vzd�lávání; statistika dopravní 

nehodovosti; matematické úlohy s dopravní tématikou.

Abstracts: To protect the health of children and youth contributes effectively led 
traffi c education. Integration of traffi c education and mathematics may refer to the pos-
sible dangers and to promote the fi gures, which are compelling for students.

Educational mathematics and its applications and its focus target contains many 
initiatives that can contribute to the objectives of traffi c education. In particular:

-  Use of mathematical knowledge and skills in practical activities
- The development of critical thinking
- Modeling of real situations in the mathematical environment, the evaluation 

model and its comparison with the real facts
- Problem solving and applied problems of everyday life, use of, solutions to 

problems and issues in real situations.
The article gives several examples of the transport issues.
Keywords: transport education; mathematical education; statistic of road ac-

cidents; mathematical problem – solving.
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Krok za krokem na cest	 do školy 
Pr�zkum a analýza chování žák� a pedagog� v dopravním 
prost�edí v okolí škol 

Step by Step on the Way to School 
Traffi c Behaviour Analyse in the Schools Surroundings 

Jitka Heinrichová

Abstrakta: Dopravní prost�edí v okolí školy je vzhledem ke kumulaci velkého 
po�tu d�tí rizikovým místem pro vznik dopravní nehody. I v relativn� bezpe�n� upra-
veném prost�edí proto hrozí velké riziko úraz� s vážnými následky na zdraví a život�.
Pr�zkum fi rmy HBH byl zam��en na chování žák� v okolí školy a na chování u�itel�
a rodi��. V mnoha p�ípadech, kde škola upozor�ovala na rizikové faktory v doprav-
ním prost�edí v okolí školy, se u�itelé a rodi�e chovali nezodpov�dn� a tím navád�li
d�ti k rizikovému chování. Pr�zkum v mnoha p�ípadech prokázal velmi nízkou úrove�
dopravní výchovy a výchovy k prevenci úraz� na školách a poukázal na nutnost mnohem 
intenzivn�jší práce se školami a jejich u�iteli v této oblasti.

Klí�ová slova: dopravní výchova; dopravní prost�edí; chování; riziko nehody; 
škola; žáci; u�itelé

Abstracts: School surroundings are, due to the accumulation of a large number 
of children, places with a high probability of accident occurrence. A big danger of an 
accident with personal consequences occurs even in a relatively safe environment. The 
survey made by HBH was focused on the behaviour of pupils, their parents and teachers 
in the school surroundings. In many cases, where schools reported risk factors in the 
vicinity of schools, teachers and parents behaved irresponsibly and led the children to 
risk behaviour. The survey showed in many cases very low level of road safety educa-
tion and injury prevention and pinpointed importance of much more intensive work with 
schools and their teachers in this fi eld.

Keywords: road safety education; traffi c environment; behaviour; accident risk; 
school; pupils; teachers
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Možnosti Bezpe�nostní inspekce pro zvýšení bezpe�nosti d	tí
v provozu na pozemních komunikacích

Possibilities of road safety inspection for children road safety 
increasing

Jaroslav Heinrich

Abstrakta: Bezpe�nostní audit a bezpe�nostní inspekce pozemních komunikací 
jsou velmi slibná opat�ení ke zvýšení bezpe�nosti silni�ního provozu. Rovn�ž v 	eské
republice jsou používána stále více a více.Jejich použití v plošném m��ítku však vyžadu-
je mnoho �asu i pen�z. Na druhé stran� je mnoho míst, kde by bezpe�nostní inspekce 
mohla pomoci zvýšit bezpe�nost silni�ního provozu. Proto byl pro použití a testování 
v pilotním projektu vyvinut postup tzv. zkrácené bezpe�nostní inspekce. V sou�asnosti již 
bylo posouzeno v pilotním projektu více než 60 škol. Výsledky pln� prokazují užite�nost
tohoto postupu, který je blíže popsán v textu p�ísp�vku.

Klí�ová slova: bezpe�nostní audit; bezpe�nostní inspekce; bezpe�nost silni�ního
provozu; zranitelní ú�astníci silni�ní provozu; bezpe�ná infrastruktura; okolí škol

Abstracts: Road safety audit and road safety inspection are very promising meas-
ures for further increase of road safety. They are used more and more also in the Czech 
Republic. The large scale use is very time and money consuming. On the other site, there 
are many places, where road safety inspection may help to increase road safety. There-
fore so called „short road safety inpsection“ metodology was developed to be used and 
tested in pilot project. More than 60 schools have been inspected up to now. The results 
fully confi rmed usefulness of the metodology, which is desribed in this chapter.

Keywords: road safety audit; road safety inspection; road safety; vulnerable 
road users; safe infrastructure; school surroundings
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Dopravní výchova d	tí a udržitelná výstavba silnic 

Sustainable road constuction and children 
road safety education

Tomáš Šikula

Abstrakta: Sou�ástí tématu Koexistence �lov�ka s dopravou, v rámci dopravní 
výchovy d�tí, by m�lo být také získání informací, že je možné podílet se na p�ípra-
v� nových silni�ních staveb. Umož�ují to legislativn� vymezené nástroje, jako nap�í-
klad územní plánování, posuzování vliv� na životní prost�edí, územní a stavební �íze-
ní. Zefektivn�ním uplat�ování t�chto nástroj� se mimo jiné zabývá výzkumný projekt 
„Aspekty životního prost�edí a udržitelného rozvoje v mostním a silni�ním stavitelství 
(GA	R 103/08127)“, jehož sou�ástí jsou také spole�ensko-kulturní aspekty výstavby 
silnic a dálnic. Pokud se zlepší informovanost a vzd�lání ve�ejnosti v této oblasti již od 
d�tství, umožní to zmírn�ní �ady negativních jev�, dopad� a trend� ve spole�nosti souvi-
sejících s dopravou a p�isp�je to ke zkvalitn�ní udržitelné výstavby silni�ních staveb.

Klí�ová slova: udržitelná výstavba; silni�ní stavby; dopravní výchova d�tí; ú�ast
ve�ejnosti; územní plán; EIA

Abstracts: Knowledge about possibility of public participation in a road network 
planning proces should be a part of children road safety education, included in Man 
and transportation studies. Possibillity of public participation is allowed by statutory 
processes as urban planning, environmental impact assessement, planning permission 
proceedings and building permit proceedings. More efective use of these legal instru-
ments is one of the goals of a research project „Principles of sustainable development 
in bridge and road engineering (GA	R 103/08127)“, which also icludes socio-cultural 
aspects of road and motorway development. Better knowledge of possibilities how to 
participate in a planning process may help to reduce many of negative phenomenons, 
impacts and trends related to road constuction and it can also help to enhance sustain-
able road network development.

Keywords: sustainable road construction; roadworks; children road safety edu-
cation; public participation; urban planning; environmental impact assessement (EIA)



103

Seznam literatury

ADAMEC V. Doprava, zdraví a životní prost�edí. Praha: Grada Publishing, 
2008.

BLAŽKOVÁ, R. Prvky dopravní výchovy v u�ivu matematiky a fyziky. Brno:
KPÚ, 1979.

 BUREŠ, Z. Psychologie spolehlivosti výkonu. Praha: UK, 1979.
DOLEŽAL, J. et al. Stavební zákon v teorii a praxi. Praha: Linde, 2005.
FUKA, J.; HAVELKA, B.: Optika. Praha: SPN, 1961.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, F.: Fyzika. Brno: VUTIUM, 

Praha: PROMETHEUS, 2000.
HEINRICH, J.; DONT, M.; SKÁCAL, L. a kol. Projekt SENZOR: Pr�b�žná

zpráva. Brno: Centrum dopravního výzkumu, leden 2006. 
HEINRICH, J.; EKSLER, V. Vývoj Evropské a �eské observato�e bezpe�-

nosti silni�ního provozu. In Bezpe�nos� dopravy na pozemných komunikáciách, 
Vyhne, 27.–29. 9. 2006. Dom techniky ZSVTS Košice, spol. s r. o., 2006, s. 60–65. 
ISBN 80-232-0263-4.

HEINRICH, J.; SKÁCAL, L.; DONT, M. Budování �eské národní observato�e
bezpe�nosti silni�ního provozu. Praha, Hotel Extoll Inn, 12.5.2006.

HORÁK, Z.; KRUPKA, F.; ŠINDELÁ
, V. Technická fyzika. Praha: 
SNTL, 1960.

 HOSKOVEC, J.; ŠTIKAR, J. Teorie nehod a metody psychologické preven-
ce. Praha: UK, 1976.

J�VA, V.; J�VA, V. Úvod do pedagogiky. 2., rozší�ené vyd., Brno: Paido, 
1995. ISBN 80-85931-06-0.

KASALOVÁ-DAKOVÁ, Š. Vývoj úrazovosti d�tí do roku 2006. ÚZIS 
�R, Aktuální informace �.5/2008.

KOLÁ
OVÁ H. Udržitelný rozvoj: Hledání cest, které nekon�í. Praha: Cen-
trum pro otázky ŽP, UK.

OURODA, K.; FRIEDMANN, Z. Pedagogika pro zkušební komisa�e auto-
škol. Brno: ISŠA, 2007. 

PETRŽÍLEK, P. et al.: P�edpisy o posuzování vliv� na životní prost�edí
s komentá�em, Praha: ARCH, 2002. 

PLOS, J. Nový stavební zákon s komentá�em. Praha: Grada Publishing, 2007.
PR�CHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.
PR�CHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha: UK, 

1995. ISBN 80-7184-132-3.
Statistická ro�enka �eské republiky 2007. Praha: Scientia 2007.
STOJAN, M. a kol. Dopravní výchova pro u�itele 1. stupn� ZŠ. Brno: MU, 

2007.
STOJAN, M. aj. Dopravní výchova pro u�itele. Brno: MS Press, 2006. ISBN 

80-900915-3-9.



104

STOJAN, M. Dopravní výchova ve škole 21. století jako sou�ást pé�e o zdra-
ví a prevence úraz�. In Škola a zdraví 21(1) – 2. díl. Brno: Paido 2006. ISBN 80-
7315-119-7

STOJAN, M. Prevence ú�asti d�tí na dopravních nehodách v zrcadle roz-
sahu a forem dopravní výchovy d�tí a mládeže ve vybraných zemích EU, �ást 1. In 
Škola a zdraví 21(2). Brno: Paido 2006. ISBN 80-7315-119-7

STOJAN, M. Prevence ú�asti d�tí na dopravních nehodách v zrcadle roz-
sahu a forem dopravní výchovy d�tí a mládeže ve vybraných zemích EU, �ást 2. In
Škola a zdraví 21. Brno: Paido 2007. ISBN 978-80-86633-98-5.

STOJAN, M.; PECINA, P. Strukturovaný systém p�ípravy u�itel� pro doprav-
ní výchovu na školách 1., 2. a 3. stupn�. In 3. konference Škola a zdraví 21. Brno: 
MSD s PdF MU, 2007.

STOJAN, M.; PECHÁNEK, V. Etapizace procesu dopravní výchovy d�tí
v souvislosti s její realizací, evaluací a vlivu na p�ípravu pedagog�. In XXVI. mezi-
národní kolokvium o �ízení vzd�lávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta 
ekonomiky a managementu, 2008. ISBN 978-80-7231-511-6. 

ŠTIKAR, J.; HOSKOVEC, J.; ŠMOLÍKOVÁ, J. Psychologická prevence 
nehod (teorie a praxe). Praha: UK Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1096-5

ŠTIKAR, J.; HOSKOVEC, J.; ŠTIKAROVÁ, J. Psychologie v doprav�. Pra-
ha: UK, 2003.

Rámcový vzd�lávací program pro základní vzd�lávání. www.vuppraha.cz
TESA
ÍK, J.; SOBOTKA, P. Informace o nehodovosti na pozemních komu-

nikacích 	eské republiky za rok 2005. www.mvcr.cz
TOMEK, K. Dopravní výchova v kontextu kurikulární reformy. In Dopravní 

výchova pro u�itele 1. stupn� ZŠ. Brno: Masarykova univerzita 2007. ISBN 978-
80-210-4251-3.

WHO EUROPE – „Call to Action – Key Messages from the WHO Report: 
Preventing Road Traffic Injury: A Public Health Perspective for Europe“

Internetové zdroje

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ktus/autoskola.php
http://www.boskovice.cz/index.php?page=temata/mp/mp_akce_2004
http://www.ibesip.cz/cs/Dopravni_vychova/
http://www.autodromvmyto.cz/dopravni-vychova.php?PHPSESSID=e53d4

634e1f0bf1f73d7eec4370591ea
http://www.vuppraha.cz
http://www.mvcr.cz



105

Seznam autor�

RNDr. R�žena Blažková, CSc.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Po�í�í 31
603 00 Brno
e-mail: blazkova@ped.muni.cz 

Ing. Jaroslav Heinrich
HBH Projekt spol. s r.o. 
Kabátníkova 5
602 00 Brno
e-mail: j.heinrich@hbh.cz

Jitka Heinrichová
HBH Projekt spol. s r.o. 
Kabátníkova 5
602 00 Brno
e-mail: j.heinrichova@hbh.cz

Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
Léka�ská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského nám. 2
662 43 Brno
e-mail: lkukla@med.muni.cz

Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Po�í�í 7
603 00 Brno
e-mail: navratil@ped.muni.cz

Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Po�í�í 31
603 00 Brno
email: ouroda@ped.muni.cz

Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Po�í�í 31
603 00 Brno
e-mail: ppecina@ped.muni.cz

Mgr. Iva Provalilová
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Vinohrady 10
639 00 Brno
e-mail: iva.provalilova@cdv.cz

Doc. PhDr. Evžen �ehulka, CSc.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Po�í�í 31
603 00 Brno
e-mail: rehulka@ped.muni.cz

Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Po�í�í 31
603 00 Brno
e-mail: stojan@ped.muni.cz

PhDr. Vladimír Pechánek
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Po�í�í 31
603 00 Brno
e-mail: pechanek@ped.muni.cz

Mgr. Eva Šedá
Privátní psychologická poradna ALLAGI
Bayerova 24
602 00 Brno
e-mail: info@allagi.cz

Mgr. Tomáš Šikula
HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 5
602 00 Brno
e-mail: t.sikula@hbh.cz



 106 

JMENNÝ REJSTŘÍK 
 

A 
ADAMEC V.  103 
 
B 
BLAŽKOVÁ, R.  99, 103, 105 
BUREŠ, Z.   51, 103 
D 
DOLEŽAL, J.   103 
DONT, M.  103 
 
E 
EKSLER, V.   103  
 
F 
FRIEDMANN, Z.  103 
FUKA, J.  103 
 
H 
HALLIDAY, D.  103 
HAVELKA, B.  103 
HEINRICH, J.   101,103, 105 
HORÁK, Z.  103 
HOSKOVEC, J.  41, 51, 52,  

103, 104 
J 
JŮVA, V.   103 
 
K 
KASALOVÁ-DAŇKOVÁ, Š.  103 
KOLÁŘOVÁ H.   103 
KRUPKA, F.   103 
 

O 
OURODA, K.  92, 103, 105 
 
P 
PECINA, P.   6, 93, 104,  

105 
PECHÁNEK, V.   91, 104, 105 
PETRŽÍLEK, P.   103 
PLOS, J.   103 
PRŮCHA, J.   103 
 
R 
RESNICK, R.  103 
 
S 
SKÁCAL, L.   103 
SOBOTKA, P.   104 
STOJAN, M.  1, 3 - 6, 27,  

91, 93,  
103 - 105 

ŠINDELÁŘ, V.   103 
ŠMOLÍKOVÁ, J.  104 
ŠTIKAR, J.   41, 51, 52,  

103, 104 
ŠTIKAROVÁ, J.   41, 51, 52,  

103, 104 
 
T 
TESAŘÍK, J.  104 
TOMEK, K.   7, 104 
 
W 
WALKER, F.  103 



 107 

VĚCNÝ REJSTŘÍK 
 
 

B 
bezpečná infrastruktura 101

bezpečnost silničního provozu 37, 101

bezpečnostní audit 101

bezpečnostní inspekce 80, 81, 83, 86, 101

C 
cíle 5, 6, 9, 26, 28, 29, 31, 41, 42, 62, 93

D 
děti a dospívající 34, 94

děti a mládež 12, 23, 41, 48, 91

děti a mladiství 95

doprava 4, 7, 29, 30, 47, 50, 94, 96, 98, 103
dopravní nehody 14, 19, 20, 28, 29, 35 - 37, 49, 91, 

96, 100
dopravní prostředí 41, 77, 81 - 83, 100

dopravní psycholog 41, 43, 44, 95

dopravní výchova 1, 3, 4 - 6, 8 - 10, 12, 14, 17, 20 -
24, 26, 33, 42, 43, 46 - 48, 50, 60 -
63, 77, 79, 87, 91 - 93, 95 -97, 99, 
100, 102 - 104

dopravní výchova dětí 1, 46, 87, 102

dopravní výchova na středních 
odborných školách a učilištích 

93

E 
EIA (environmental impact assessement) 88, 89, 102

F 
fyzika  
 

6, 22, 27, 29, 32, 54, 98, 103



 108 

CH 
chování 5, 6, 8, 9, 22, 23, 27, 28, 31, 44, 45, 

48 - 53, 61, 64, 73 - 75, 79, 82, 83, 
96, 97, 100

K 
kvalifikovaný učitel 92

M 
matematické úlohy s dopravní 
tématikou 

99

matematické vzdělávání 99

motivace 9, 29, 44, 98

N 
nehoda 13, 30, 47, 51, 97

nehodové chování 52, 97

O 
obsah 5, 6, 8, 16, 26, 29, 51, 62, 63, 71, 

72, 93
okolí škol 73, 75, 77, 79 - 83, 86, 100, 101

P 
prevence 1, 3 - 5, 14, 24, 32, 34, 37, 46, 49, 

50, 51, 91, 96, 97, 103, 104
prevence morbidity a mortality 91

prevence nehod u dětí 97

příprava učitelů 92

R 
riziko nehody 100

rizikové chování  50, 75, 82, 83, 96, 97



 109 

S 
silniční stavby 87, 88, 102

specializované semináře pro učitele 92

statistika dopravní nehodovosti 43, 64, 99

škola 3 - 8, 13 - 15, 21 - 23, 53, 73, 82, 
91, 92, 98, 100, 104

T 
technologické prostředky 93

trendy v úrazovosti 34, 94

U 
účast veřejnosti 87, 89, 102

učitelé 5, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 27,
73, 83, 100

udržitelná výstavba 87, 102

úmrtí 35, 36, 40, 42, 96

úraz 13, 19, 96

úrazovost 36, 94

územní plán 87, 88, 102

Z 
základní škola 92

zranění 13, 26, 42, 46, 47, 49, 51, 93, 96

zranitelní účastníci silniční provozu 101

žáci 6, 8, 13, 22, 30, 33, 42, 46, 73, 75, 
88, 100

 



Dopravní výchova d	tí a mládeže jako jeden z pilí��
ochrany zdraví a prevence úraz�

Mojmír Stojan et al.

PC sazba, tisk, vydání:
MSD, spol. s r.o., Lidická 23, 602 00 Brno
tel. 541 211 383
www.msdbrno.cz

Brno 2008

ISBN 978-80-7392-078-4


