
Dopravní výchova ve Světě záchranářů 

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti….. 

Toto rčení si vyzkoušeli žáci 5. a 7. ročníků v rámci přípravy na dopravní soutěž mladých 

cyklistů, která se koná každoročně v květnu v Karlových Varech. Přestože všichni hrdě hlásili, 

že umí jezdit na kole a v silničním provozu, skutečnost byla trochu jiná. 

Při výuce dopravní výchovy jsme tentokráte využili nabídky  karlovarského Světa záchranářů , 

kde jsme ve tříhodinovém bloku prošli jak teoretickou, tak i praktickou částí výuky. 

Areál tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny 

nebo hasičské stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci 

rizikových situací,včetně interaktivních simulátorů a trenažérů. Součástí areálu je také 

moderní dopravní hřiště s železničním přejezdem a další venkovní lokality pro simulaci rizik 

ve venkovním prostředí. 

Nejprve se žáci seznámili s výukovou stránkou programu - www.besip.cz, kde si každý po 

teoretickém výkladu vyzkoušel písemný test. Každý žák měl jiný test, nikdo nemohl od 

souseda opisovat, časový limit byl pro všechny stejný – 20 minut. Webové stránky jsou 

přístupné všem a každý sám si zde může vyzkoušet, jak je na tom se svými teoretickými 

znalostmi. Někteří svými výbornými výsledky v testu překvapili, někteří si budou muset 

oprášit svoje znalosti, než vyrazí na svých kolech na pozemní komunikace. 

Ve druhé části si žáci vyzkoušeli jízdu na kolech podle pravidel silničního provozu. I zde 

někteří svojí jízdou ohrožovali životy chodců, špatně odbočovali a nerespektovali výstražná 

světla. Přesto někteří dokázali, že jim jízda podle pravidel nedělá problémy a směle se 

mohou  vydat na silnice. 

Na závěr výuky vyhodnotila p. Jandová nejčastější  přestupky, kterých se děti dopouštěly při 

praktické jízdě a objasnila, co udělat, aby se již neopakovaly. Vždyť taková chyba může stát 

účastníky silničního provozu nejenom zranění, ale mnohdy i ztrátu lidského života. 

Přejeme všem cyklistům hodně najetých kilometrů bez nehody a radost z pohodové a 

bezpečné jízdy na kolech.                              J. Váňová, Mgr. A. Lišková, žáci 5. a 7. ročníků 

                                   

http://www.besip.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 


