
cyklista

FAKTA
Jízdní kolo
správně vybavené jízdní kolo – nutné pro bez-
pečnost cyklisty i ostatních účastníků silničního
provozu; druhy  jízdních kol – sport, rekreace
1/výbava kola povinná 
přední brzda, zadní brzda, přední odrazka bílé
barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové
odrazky na obou stranách pedálů, oranžové 
odrazky v paprscích kol
2/výbava kola doporučená
jasně znějící zvonek, blatníky, kryt řetězu
3/výbava kola za snížené viditelnosti
přední světlomet svítící bíle (je-li silnice 
osvětlena, např. ve městě, můžeme použít bílou
blikačku), zadní svítilna červené barvy (nebo 
červená blikačka), zdroj elektrického proudu;
přední bílý světlomet a zadní červená blikačka
plní i funkci odrazek

Cyklista 
účastník silničního provozu řídící nemotorové 
vozidlo
1/cyklistická přilba – povinná do 18 let věku
může zabránit nebezpečnému zranění hlavy, 
nosíme správnou velikost, nesmí být poškozená,
zapínáme správně nastavené pásky, nepůjču-
jeme si ji, použijeme při každé jízdě
2/oblečení – odpovídající délce trasy a podmín-
kám, počítáme se změnou počasí
chrániče – chrání kolena, lokty a zápěstí
cyklistické rukavice 
sluneční brýle
láhev s pitím, lékárnička, nosič na zavazadlo
3/reflexní doplňky
nevyjíždíme bez nich nikdy
umístíme je na přilbu, cyklistické rukavice, tričko
a bundu zepředu i zezadu, nohavice kalhot, boty,
zavazadlo; můžeme jet v reflexní vestě

OBSAH LEKCE
jízdní kolo, prvky výbavy jízdního kola povinné a doporučené, kdo je cyklista, prvky výbavy 
cyklisty, funkčnost výbavy, výbava za snížené viditelnosti, reflexní doplňky

MOTIVACE
dialog nebo řízená diskuse na téma jízdního kola jako dopravního prostředku u nás i ve světě
referát – o historii, současnosti a budoucnosti jízdního kola
rozhovor – lidské smysly a jejich důležitost (přilba chrání hlavu)

1. Výbava jízdního kola a cyklisty

OK!

KO!

PRIRUCKA_CYKLISTA_A4:Sestava 1  24.3.2013  22:07  Stránka 1



METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
vyprávění, dramatizace, hra
1/personifikace, dramatizace – žáci se vžijí do role jízdního kola; kolo s plnou výbavou / chybějícími
prvky / nevybavené kolo; žáci vyprávějí krátký příběh, ve kterém kladou důraz na chybějící prvky 
výbavy, jaké mají obavy z jízdy, z nefunkčních součástí kola ap.; mohou personifikovat 
i jednotlivé prvky výbavy; vyprávění lze napsat jako slohové cvičení
2/pohybová hra – předvádění jednotlivých prvků výbavy jízdního kola (např. pantomima)

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – návštěva cykloprodejny nebo si žáci přinesou do školy svoji výbavu pro jízdu 
na kole; přinesou prospekt z cykloprodejny nebo fotografii svého kola, případně popis; důraz 
na přilbu; ve výuce vytvoří společně plakáty či nástěnku, případně příspěvek na webové stránky školy
2/vícedenní – skupiny žáků – různá zadání; každá skupina je jinak ztvární – literární dílo, výtvarné
dílo, hudební dílo, výrobek, návrh nového designu; představí ostatním spolužákům a rodičům

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, tělesná výchova, výtvarné a pracovní činnosti, hudební výchova
kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů

AXIOMY
Používej jen správně vybavené jízdní kolo.
Před každou jízdou zkontroluj, zda je kolo 
v pořádku a nic mu nechybí.
Nikdy nevyjížděj bez přilby.
Používej reflexní doplňky.
Nauč se významu dopravních značek 
a respektuj je.

POJMY
odrazka
blikačka
světlomet
zdroj elektrického proudu
cyklistická přilba
chrániče
reflexní doplňky

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Český jazyk – popis, vyprávění, referát, rozhovor; Dějepis – historie dopravy, vynálezy století, vývoj
jízdního kola, Laurin a Klement;  Svět kolem nás; Nauka o společnosti; Ov – moderní doba, vynálezy,
vývoj bezpečnosti; Etická výchova – zodpovědnost, ohleduplnost; Fyzika – světlo, dopad a odraz,
akce a reakce; Chemie – nové materiály a technologie; Přírodopis – smyslové vnímání 

p o z n á m k y

cyklistaVýbava jízdního kola a cyklisty
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cyklista

FAKTA
Způsob jízdy
1/řidítka vždy držet pevně, ne křečovitě, nohy
mít na pedálech
2/brzdění – pozvolné brzdění, lépe zadní brzdou 
3/rovnováha, jistota, správné reakce
4/cyklisté jezdí vpravo co nejblíže u okraje 
silnice nebo cyklostezky
5/ve skupině cyklisté jedou vždy za sebou, 
s rozestupy nejméně na délku jízdního kola; sle-
dují provoz okolo sebe; v provozu nezávodí
6/neohrozit ostatní – tj. nezpůsobit nebezpečí,
nenarazit, neporanit
7/neomezit ostatní – tj. nepřekážet, nevadit
8/dovednosti na kole se naučíme mimo silniční
provoz, na hřišti, nejlépe na dopravním hřišti 

Předvídavá jízda
cyklista musí vnímat všemi smysly, nejvíce 
zrakem a sluchem, mění směr svého pohledu,

dívá se i daleko před sebe

Zřetelná jízda
cyklista dává včas a zřetelně najevo své úmysly,
aby ostatní účastníci mohli včas zareagovat

Vedení kola
z kola slézt – přecházení silnice, přechod 
pro chodce, stažené závory, porucha kola, 
pokyny značek, únava, nepřehledná nebo 
nebezpečná situace; vyhodnotíme-li situaci
bezpečnější pro vedení kola (pravidla chůze 
s kolem v lekci č. 4)

Nebezpečné chování
1/jízda bez držení řidítek, nohy volně, cyklisté 
se drží za ruce, jízda vedle sebe, záměrné vybo-
čování z jízdní dráhy, telefonování za jízdy, 
v uších sluchátka, vedení psa za jízdy, držení se
vozidla
2/příruční zavazadlo nevozit na řidítkách, lehký
batoh na záda – lépe na nosič

OBSAH LEKCE
technika jízdy na kole, předvídavá jízda, dovednosti na kole, zřetelná jízda, vedení kola, nebez-
pečné chování

MOTIVACE
hra „Reportér“ – pedagog rozdá žákům lístky se slovy; na tabuli je napsán nadpis dnešní lekce; každý
žák otočí lístek a ze slova vytvoří větu související s nadpisem lekce; věta by měla být vytvořena
jako součást článku, rozhovoru nebo novinové zprávy na dané téma

2. Jízda na jízdním kole
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METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
demonstrace, hra, dramatizace, skupinové vyučování, zážitkové vyučování
1/žáci ve skupinách předvádějí způsoby jízdy na kole (nemusí reálně, ale hrají si na to bez kola 
a situaci předvádějí a popisují, není-li k dispozici kolo);  jeden ze skupiny předvádí, ostatní 
předvedení komentují jako reportér v rádiu
2/žáci doma změří délku svého kola; čísla zapíšou na tabuli (nebo do sešitu) a porovnávají je; 
pak řeší, jak dlouhou řadu vytvoří 2, 3, 4 jedoucí cyklisté, dodrží-li správné rozestupy

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – hra Reportér – skupinová práce; skupina ze 2 až 4 vylosovaných slov v časovém
limitu vytvoří krátkou zprávu nebo rozhovor do novin; pantomima – žáci předvádějí jízdu; vysvětlení
pojmů neohrozit a neomezit hledají na internetu
2/vícedenní – žáci si v literatuře nebo na internetu najdou informace k jednotlivým bodům výkladu,
zajímavě je zpracují a použijí v zážitkové lekci pro mladší spolužáky

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, matematika, výtvarná výchova, pracovní činnosti, informatika
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů

AXIOMY
Neměň svoje rozhodnutí zbrkle a na poslední
chvíli.
Jenom zrak nestačí, musíš přemýšlet.
Nepřeceňuj své síly.
Lepší je z kola slézt, než být v nebezpečí.
Nejbezpečnější jízda je na stezce pro cyklisty.
Dávej znamení zřetelně a včas.

POJMY
neohrozit
neomezit
rozestupy
předvídavá jízda
zřetelná jízda

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Svět kolem nás; Nauka o společnosti; Tv; Ov – bezpečnost; Fyzika – výpočet rychlosti, šíření zvuku;
Přírodopis – člověk, smysly; Chemie – hliník a slitiny (dopravní značky), Vv – symboly; Dějepis –
historie dopravy a jízdního kola (L aurin a Klement)

p o z n á m k y

cyklistaJízda na jízdním kole
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cyklista

FAKTA
Stezky pro chodce a pro cyklisty
1/na stezkách jsou cyklista i chodec ve větším
bezpečí, než na silnici
2/stezka pro chodce a cyklisty – chodci a cyk-
listé se nesmějí vzájemně ohrozit, respektují se
3/dopravní značky stezek, začátek a konec
Stezka pro cyklisty
1/umístění – okrajové části i centra měst, sídliště,
turistické trasy; mapy stezek – infocentra, 
internet, cestovní kanceláře
2/kdo může na stezku – jedoucí cyklisté, cyklisté
vedoucí kolo, bruslaři a lyžaři

Pravidla chování na stezkách
1/jízda vpravo co nejblíže u okraje – neomezu-
jeme ostatní účastníky, bezpečnější vyhýbání
protijedoucích cyklistů (včas a bezpečně)
2/skupina cyklistů na stezce – vždy za sebou,
rozestupy nejméně na délku jízdního kola; starší
cyklista jede vždy za mladším; mladší jede mezi

dvěma staršími; ani na stezce nezávodíme
3/výjezd ze stezky – neohrozit chodce, na silnici
dát přednost všem, na přechodu slézt z kola 
a dodržet pravidla přecházení, na přejezdu 
pro cyklisty můžeme jet, nemáme přednost

Obytná zóna
1/umístění – obytné čtvrtě, centra měst
2/dopravní značka zóny – začátek a konec zóny
3/chování v zóně – jezdíme na kole, věnujeme se
hrám; máme přednost; vozidla projíždějí 
pomalu, přesto buďme opatrní
4/výjezd ze zóny – dáváme přednost vždy všem
vozidlům; neplatí zde ani přednost zprava 

Hřiště, les, louka
zřídka zde potkáme vozidla; přesto předvídáme
a chováme se bezpečně a ohleduplně; respek-
tovat ostatní; respektujeme náročný terén 
(bláto, louže, nerovnosti); i zde s přilbou
Jízdní pruh pro cyklisty
ve městě, značení na silnici, určen jen pro cyklisty

OBSAH LEKCE
druhy, určení a umístění stezek, využití stezek a jejich význam, pravidla chování na stezkách, 
obytná zóna

MOTIVACE
rozhovor – kdy používáme jízdní kolo, nejčastější cíle, jízda s kamarády, výbava kola, přilba
hra „Věty“ – řekni jednu větu o bezpečném či nebezpečném chování při jízdě na jízdním kole

3. BEZPEČNÁ CESTA PRO CYKLISTY
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METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
popis, vyprávění, demonstrace, skupinové vyučování
1/žáci popisují dopravní značku Stezka pro chodce; hledají rozdíly mezi stezkou pro chodce 
a stezkou pro chodce a cyklisty; vytvářejí věty nebo vyprávění z nalezených rozdílů; předvádějí
2/napsat „návod“ pro použití stezky pro cyklisty – žáci vymýšlejí a navrhují způsob informace 
pro všechny o umístění, využití stezek a pohybu na nich, kreslí stezky pro chodce, dopravní značky
3/najít stezku pro cyklisty ve svém okolí; jestliže není, tak navrhnout pro ni vhodné místo

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – vyhledání informací o stezkách, návštěva místního úřadu a informace o stezkách,
vycházka spojená s anketou – otázky na znalost umístění a funkce stezek, zpracování 
např. na počítači, vytvoření informačního letáku, apod.
2/vícedenní – činnosti podrobněji, propojit se zážitkovou lekcí na téma pravidla chování na stez-
kách, vycházkou dojít ke stezce a pozorovat chování lidí využívajících stezku; informovat ostatní

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, výtvarné a pracovní činnosti, nauka o společnosti, svět kolem nás, informatika
kompetence k řešení problémů
kompetence sociální a personální

AXIOMY
Používej stezky pro chodce.
Nikdy nevyjížděj bez přilby.
Na stezkách platí stejná pravidla jako na chod-
níku, dodržuj je.
Na stezkách se chovej bezpečně a ohleduplně.
V obytné zóně respektuj projíždějící vozidla.
Cyklisté jezdí vždy za sebou.

POJMY
stezka pro cyklisty
stezka pro chodce a cyklisty
obytná zóna
hřiště

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Svět kolem nás; Nauka o společnosti;  Tv; Ov – bezpečnost, okolí; Etická výchova – chování 
jedince i společnosti, vztahy mezi lidmi, krizové situace; Zeměpis – místopis, okolí školy, obec;
Fyzika – brzdná dráha

p o z n á m k y

cyklistaBEZPEČNÁ CESTA PRO CYKLISTY
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cyklista

FAKTA
Silnice
1/bílá dělicí čára – plnou nesmíme přejíždět, jen
při objíždění; přerušovanou smíme přejíždět 
při dodržení dalších pravidel
2/krajnice – okraj silnice někdy oddělený plnou
bílou čarou; krajnici můžeme použít k jízdě 
na kole; je to bezpečnější hlavně na frekvento-
vanějších úsecích; pozor na nerovnosti terénu
3/rozdílné podmínky ve městě a mimo něj – hus-
tota provozu, křižovatky, výskyt chodců, 
přechody, rozdílná rychlost vozidel 
4/jízdní pruh pro cyklisty – bývá ve městě, 
určen jen pro cyklisty, vyznačen značením 
na silnici, cyklista je zde ve větším bezpečí

Pravidla jízdy po silnici
1/jedeme vpravo, co nejblíže u okraje silnice, 
za sebou s rozestupy nejméně na délku jízdního
kola; od motorového vozidla před sebou udržu-
jeme bezpečnou (větší) vzdálenost 

2/dodržujeme dopravní značky a předpisy 
3/sledujeme provoz okolo
4/při předjíždění vozidlem nevybočujeme, 
nezrychlujeme, pevně držíme řidítka, zapřeme se
do nich; počítáme s tlakovou vlnou – tlak vzdu-
chu předjíždějícího vozidla nás může rozkolísat;
stejně tak i vozidlo v protisměru
5/při jízdě v koloně dodržujeme odstup od vo-
zidla před námi; zvážíme možnost z kola slézt 
a vést ho (nejlépe po chodníku nebo krajnici)

Chůze s jízdním kolem po silnici
jdeme co nejvíce vpravo, zpravidla po krajnici;
jdeme ve stejném směru jako bychom jeli; kolo
vedeme po levém boku; jsme velmi opatrní

Výjezd od domu
rozhlížíme se, dáváme přednost (při výjezdu 
se rozhlížíme a dáváme znamení), bezpečnější 
je kolo vést a nasednout na silnici (při rozjezdu 
se ohlédneme, dáme přednost vozidlům za námi
a dáváme znamení)

OBSAH LEKCE
jízda na kole po silnici a dovednosti cyklisty, podmínky ve městě a mimo něj, předjížděný cyklista,
tlaková vlna, jízda v koloně, chůze s kolem po silnici, výjezd od domu a z chodníku 

MOTIVACE
vycházka do okolí školy (nebo domácí práce) – pozorujeme provoz na silnici, počítáme projíždějící
osobní a nákladní vozy, autobusy, cyklisty, přecházející chodce; porovnáme zjištěná fakta

4. CYKLISTA NA SILNICI
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METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
demonstrace, dramatizace, výtvarná a pracovní činnost, zážitkové vyučování
1/žáci předvádějí konkrétní situaci: výjezd od domu – rozhlížení; vedeme jízdní kolo – správná strana;
vzdálenost mezi cyklistou a ostatními vozidly – dodržení vzdálenosti při jízdě, změření bezpečné
vzdálenosti; cyklistu předjíždí vozidlo a vozidlo v protisměru – zvládnutí tlakové vlny; žák předvádí
jízdu na kole jako pantomimu nebo kolo vyrobíme z kartonu
2/zážitková lekce na vybraná témata, předvést scénku spolužákům ve třídě 

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – projekt silnice; průzkum okolí v rámci vycházky, pozorování silnice, vzhledu a pro-
vozu na ní; skupinová práce na různá témata (viz výše), kolektivní výtvarná práce, koláž – silnice,
okolí, její využití, provoz, apod.; informovat ostatní spolužáky ze školy a rodiče
2/vícedenní – činnosti podrobněji, zážitková lekce na uvedená témata; předvedení lekce pro mladší
spolužáky; kolo nemusí být nutnou pomůckou, stačí ho „předstírat“ nebo vyrobit z kartonu

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
výtvarná výchova, pracovní činnosti, matematika,  nauka o společnosti, svět kolem nás
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní

AXIOMY
Nevyjížděj na silnici při silném provozu.
Používej stezky pro cyklisty.
Cyklisté jezdí vždy za sebou.
Odlož cestu po silnici za snížené viditelnosti 
a za zhoršených podmínek.
Nevyjížděj bez reflexních doplňků.
Dávej znamení zřetelně a včas.

POJMY
silnice
dálnice
dělicí čára
krajnice
tlaková vlna
reflexní doplňky

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Nauka o společnosti; Ov; Tv – bezpečné chování;  Vv – kreslení dopravních situací; Zeměpis – sídla,
obydlí člověka a jeho historie; Fyzika – zákony pohybu, motory, tlak, tlaková vlna, síla; Přírodopis –
vliv člověka na krajinu kolek sebe; Zeměpis – doprava u nás i ve světě

p o z n á m k y

cyklistaCYKLISTA NA SILNICI
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5. DOVEDNOSTI NA JÍZDNÍM KOLE cyklista

FAKTA
Změna směru jízdy
1/způsob: pravou či levou ruku upažíme, 
otevřeme dlaň s nataženými prsty u sebe, palec
zřetelně vztyčíme vzhůru
2/kdy dáváme znamení – vyjíždíme od krajnice
nebo kraje silnice, zastavujeme, odbočujeme,
objíždíme překážku, předjíždíme
3/jak dlouho dáváme znamení – před započetím
jízdního úkonu, ne po celou jeho dobu

Výjezd od okraje silnice (obrubníku, krajnice)
postup: sedneme na kolo – ohlédneme se 
za záda vlevo – dáme přednost projíždějícím 
vozidlům – jestliže je náš směr volný, dáme zna-
mení levou rukou – vrátíme ruku na řidítka –
rozjedeme se (při rozjezdu se můžeme ještě 
jednou pro jistotu ohlédnout za sebe)

Zastavení u okraje silnice (obrubníku, krajnice)
postup: dáme znamení pravou rukou – zajedeme
k okraji silnice – zastavíme (i při zastavování 

sledujeme provoz kolem sebe)
Odbočujeme vpravo
postup: dáme znamení pravou rukou a odbočíme;
na křižovatkách respektujeme přednost v jízdě
Odbočujeme vlevo - postup (podle obrázku)
1. ohlédneme se za záda vlevo, dáme přednost
projíždějícím vozidlům 2. jestliže je náš směr
volný, dáme znamení levou rukou, vrátíme ruku
na řidítka 3. najedeme ke středu silnice 4. dáme
přednost protijedoucím vozidlům (případně 
ze všech směrů – podle druhu křižovatky) 5. roz-
jedeme se (při rozjezdu se ještě pro jistotu rozhlí-
žíme) 6. odbočíme, dáme přednost chodcům
V odbočovacím pruhu – je-li na silnici vyzna-
čen odbočovací pruh, stojíme před odbočením 
uprostřed něj; při přejíždění mezi pruhy dodržu-
jeme stejný postup jako při odbočování vlevo 
Otáčíme se 
stejně jako při odbočování vlevo nebo slezeme 
z kola a kolo přes silnici převedeme.

OBSAH LEKCE
správný způsob dávání znamení, znamení o změně směru jízdy, výjezd od krajnice, od chodníku,
zastavení, odbočování, otáčení

MOTIVACE
hra „Řetěz příkazů“ – co myslím tímto pohybem – ve dvojici hráč pošeptá druhému, ten předvede,
ostatní hádají význam pozice nebo pohybu; pokračuje další dvojice; příkazy lze kombinovat

1 2

3 54 6
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METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
vyprávění, popis, hra, demonstrace, skupinové vyučování, zážitkové vyučování
1/popsat detailně obrázky, pak podle nich vytvořit popis celé dané situace; podle popisu pak 
žáci předvádějí situaci (doplnit o další situace z tématu, postup obdobný, lépe i podle osnovy)
2/hra – prstové nebo jiné barvy použít pro otisk ruky ve tvaru „dávám znamení o změně směru 
jízdy“; hrát hru na vyznačené silnici, kdy cyklisté mění směr jízdy; každý cyklista má nápovědu, tou
je druhý žák, který mu říká, co má dělat

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – hra na instruktory na dopravním hřišti (ve třídě, tělocvičně, venku), instruktor učí
cyklisty dovednostem; skupinová práce, každá skupina má svého instruktora; kolo nemusí být nutně
fyzicky ve výuce; zážitková lekce – předvádí skupina pod vedením svého „instruktora“
2/vícedenní – zážitkové lekce na témata dovedností, témata rozdělit do dnů a hodin, příprava 
a aktivní činnosti, nácvik a předvedení spolužákům; návštěva nejbližšího dopravního hřiště

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, výtvarné a pracovní činnosti
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence občanské

AXIOMY
Neuč se dovednostem na jízdním kole 
v silničním provozu.
Nauč se dovednostem na dopravním hřišti.
Dávej včas a zřetelně znamení o změně 
směru jízdy.
Odbočení vlevo se důkladně nauč.
Nikdy za jízdy nepoužívej sluchátka a mobil.

POJMY
změna směru jízdy
protijedoucí vozidla
odbočovací pruh
otáčení

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Svět kolem nás; Nauka o společnosti; Ov – bezpečnost; Fyzika – výpočet rychlosti, šíření zvuku;
Přírodopis – člověk, smyslové vnímání, zrak, zorné pole; Vv – symboly; Tv – dovednosti, cvičení 
na nářadí, ohebnost; Fyzika – pohyb, akcelerace

p o z n á m k y

cyklistaDOVEDNOSTI NA JÍZDNÍM KOLE

PRIRUCKA_CYKLISTA_A4:Sestava 1  24.3.2013  22:07  Stránka 10



cyklista

FAKTA
Objíždíme
1/objíždíme překážku na silnici – stojící vůz, 
výkop nebo chodce; objíždíme zleva
2/postup objíždění: ohlédneme se za záda 
vlevo – dáme přednost vozidlu, které nás před-
jíždí – jestliže je náš směr volný, dáme znamení
levou rukou – vrátíme ruku na řidítka – dáme
přednost protijedoucím vozidlům – překážku 
objedeme v dostatečné vzdálenosti – dáme 
znamení pravou rukou – vrátíme ruku na řidítka
– zařadíme se zpět do svého pruhu před pře-
kážku – pokračujeme v jízdě

Předjíždíme
1/předjíždíme pomaleji jedoucí vozidlo – traktor,
stavební vůz, cyklista; předjíždíme zleva
2/postup předjíždění: stejné jako u objíždění; 
3/při předjíždění musíme počítat s rychlostí před-
jížděného vozidla – předjíždění trvá déle než 
objíždění stojící překážky; vždy počítejme 

s rychlostí blížícího se vozidla z protisměru; 
nejsme-li si jisti, zda stihneme předjet, nepředjíž-
díme

Kdy nepředjíždíme
1/nemáme-li jistotu, že stihneme předjet
2/dává-li vozidlo před námi znamení o změně
směru jízdy
3/na nebezpečných místech: zatáčka, stoupání
4/na železničním přejezdu, na přechodu 
pro chodce a v blízkosti před nimi

Pravidla objíždění a předjíždění
1/při objíždění a předjíždění dáváme přednost
protijedoucím vozidlům
2/při objíždění a předjíždění dáváme vždy
správná znamení o změně směrů jízdy
3/při objíždění a předjíždění nesmíme ohrozit 
ani omezit ostatní účastníky provozu 
4/při objíždění a předjíždění dodržujeme dosta-
tečnou vzdálenost mezi sebou a míjejícím 
objektem (vozidlem, překážkou, chodcem) 

OBSAH LEKCE
podmínky a postupy objíždění a předjíždění, pravidla bezpečného objíždění a předjíždění, správné
signály, nebezpečné situace k předjíždění, důležitá pravidla

MOTIVACE
hra na smysly – „Poslouchej“ – hádej zvuky se zavázanýma očima; „Dívej se“ – z okna, na chodbě
– co vidíš za maličkosti; „Příkazy“ – co nejrychleji splň jednoduchý příkaz (otoč se vlevo, apod.)

6. OBJÍŽDĚNÍ A PŘEDJÍŽDĚNÍ
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METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
vyprávění, hra, demonstrace, dramatizace, zážitkové vyučování
1/podle obrázku (či jiné předlohy) vytvořit vyprávění na téma lekce; lze vyprávět i podle napsané
osnovy nebo několika klíčových slov; popis situace a její následné praktické předvedení
2/kolektivní práce – nákres silnice na velký arch papíru, dokreslovat situace cyklisty, který objíždí,
předjíždí, zastavuje, atd,; propojit s předcházejícími lekcemi, pokud už byly prezentovány
3/vzdálenost při objíždění – změřit vzdálenost od překážky; bezpečná, nebezpečná – porovnat

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – vycházka do okolí školy, zaznamenat místa, kde by cyklista musel objet překážku
a kde by předjížděl; skupinová práce ve třídě – skupiny řeší způsob objíždění a předjíždění 
na místech zaznamenaných při vycházce; schémata, nákresy, výpočty vzdáleností, apod.
2/vícedenní – hra na situace „Co se může stát“ – žáci-auta, žáci-chodci, žáci-cyklisté – bezpečné
a nebezpečné situace; zážitková lekce pro spolužáky; návštěva dopravního hřiště

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, matematika, výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti 
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence občanské

AXIOMY
Neobjížděj na poslední chvíli.
Nepředjížděj na poslední chvíli.
Předjížděj jen v případě, že protijedoucí vozidla
jsou hodně daleko a nebo lépe, když nejedou.
Vždy se pečlivě rozhlížej.
Počítej s rychlostí vozidla, které předjíždíš.
Objížděj i předjížděj v dostatečné vzdálenosti.

POJMY
objíždění (stojící překážky)
předjíždění (jedoucího objektu)

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Matematika – odhad vzdálenosti, výpočty, měření; Fyzika – rychlost, brzdná dráha; 
Přírodopis – smyslové vnímání, zorné pole; Český jazyk – popis, vyprávění, referát, rozhovor,
diskuse; Tv – modelové situace; Svět kolem nás; Nauka o společnosti; Ov – bezpečnost jedince,
ohleduplnost, vnímání okolí

p o z n á m k y

cyklistaOBJÍŽDĚNÍ A PŘEDJÍŽDĚNÍ

PRIRUCKA_CYKLISTA_A4:Sestava 1  24.3.2013  22:08  Stránka 12



cyklista

FAKTA
Přednost v jízdě
1/přednost protijedoucím vozidlům – při objíž-
dění, předjíždění, při odbočování vlevo
2/přednost zprava – přednost vozidlům přijíždě-
jícím zprava
3/přednost řízená značkami a světelnými signály

Křižovatka
projíždíme přímo nebo odbočujeme; při odbo-
čení dáváme vždy znamení o změně směru jízdy
1/křižovatka neoznačená dopravními značkami
– bývá na méně frekventovaných místech; 
dáváme přednost zprava; při odbočení vlevo, mu-
síme dát ještě přednost protijedoucím vozidlům
2/s dopravní značkou Dej přednost v jízdě – dá-
váme přednost vozidlům ze všech směrů; pokud
máme dostatečný rozhled, nemusíme zastavit
3/s dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě
– bývá na frekventovaných nebo nepřehledných
místech; dáváme přednost vozidlům ze všech
směrů; vždy musíme zastavit tak, abychom měli

výhled do všech směrů – často nestojíme 
u značky, ale až za ní, dále v křižovatce; vždy 
ale v bezpečné vzdálenosti
4/přijíždíme-li ke křižovatce po hlavní silnici –
máme přednost; odbočujeme-li vlevo, dáváme
přednost protijedoucím vozidlům
5/s jízdními pruhy – zařadíme se do pruhu 
a pokračujeme směrem, pro který je určen; 
před řazením do pruhu se ohlížíme a dáváme
zřetelně znamení o změně směru jízdy

Kruhový objezd – jízda
1/při vjezdu dáme přednost vozidlům jedoucím
po objezdu; rozhlížíme se vlevo a vjíždíme 
na objezd ve chvíli, kdy žádné vozidlo nepřijíždí
2/po objezdu jedeme co nejvíce vpravo u okraje
3/při výjezdu odbočujeme vpravo a dáme včas 
a zřetelně znamení a dále pokračujeme v jízdě 
u pravého okraje silnice
4/u výjezdu z kruhového objezdu na přechodu
pro chodce dáme přednost chodcům

OBSAH LEKCE
druhy přednosti v jízdě a křižovatek, signály o změně směru jízdy (postup odbočování vysvětlen 
v lekci č. 5), jízdní pruhy, specifikace kruhového objezdu, nebezpečné situace

MOTIVACE
návštěva z minulosti – ve dvojicích či skupinách; vysvětli návštěvníkovi z minulosti, co jsou to 
křižovatky a co se na nich děje; lze hrát jako pantomimu nebo místo mluvení kreslit

7. NA KŘIŽOVATCE A KRUHOVÉM OBJEZDU
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METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
didaktická hra, výtvarné a pracovní činnosti, dramatizace, zážitkové vyučování
1/hra Slova na niti – žáci podle zvoleného klíče říkají slova související s provozem na křižovatce; 
později místo slov říkají krátké věty, které mohou tvořit příběh
2/žáci podle rozdělených rolí (cyklista, auto, chodec, značka) předvádějí druhy předností 
na křižovatce a bezpečné a nebezpečné chování; zážitková lekce v rámci třídy
3/návod jízdy po kruhovém objezdu čte žák z tabule nebo zápisu, žák-cyklista předvádí

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – na vycházce poznat druhy křižovatek, sledovat chování všech účastníků; ve třídě
práce ve skupinách – nákresy, popis a pravidla chování; prezentace – nástěnka, webové stránky
2/vícedenní – skupinová práce – druhy křižovatek, přednosti na křižovatkách, návrh bezpečné 
křižovatky, popis způsobů odbočování, kruhový objezd vyrobit z papíru nebo jinak vyznačit a osvo-
jit si nájezd, jízdu a výjezd; návštěva dopravního hřiště; zážitková lekce pro předvedení rodičům

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů

AXIOMY
Vozidlům s právem přednosti v jízdě musíš 
dát přednost vždy – sanitka, hasiči, policie.
Při odbočování dej přednost chodcům 
na přechodu.
Sleduj dopravní značky a provoz kolem sebe.
Předností v jízdě si musíš být vždy přesně jistý.
Při vjezdu na kruhový objezd nemáš přednost.

POJMY
přednost zprava
řízená křižovatka (značkami, signály, policistou)
neřízená křižovatka
hlavní silnice
jízdní pruhy

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Tv – modelové situace přednosti v jízdě, druhy křižovatek; Matematika – odhad vzdálenosti, výpočty,
měření; Geometrie – kruhový objezd; Fyzika – rychlost, brzdná dráha, akce a reakce; Přírodopis –
smyslové vnímání, zorné pole; Český jazyk – popis, vyprávění, referát, diskuse; Svět kolem nás;
Nauka o společnosti; Ov – bezpečnost jedince; Etická výchova – ohleduplnost, vnímání okolí 

p o z n á m k y

cyklistaNA KŘIŽOVATCE A KRUHOVÉM OBJEZDU
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cyklista

FAKTA
Pokyny světelných signálů
1/červená: když řidiči svítí červená – řidič stojí;
chodec má zelenou a přechází
2/zelená: když řidiči svítí zelená – řidič jede; 
chodec má červenou a čeká u přechodu
3/červená se žlutou – připrav se k jízdě
4/žlutá – zastav, nevjížděj do křižovatky

Řazení před křižovatkou
1/s jedním jízdním pruhem: odbočuješ vpravo
nebo jedeš rovně – stojíš vpravo; odbočuješ 
vlevo – stojíš spíše vlevo, ne zcela u dělicí čáry
2/se dvěma jízdními pruhy: zařadíš se do pruhu,
který označuje tvůj směr; rozhlížíš se a dáváš
znamení o změně směru jízdy

Jízda přes křižovatku
1/jedeme na zelenou přímo nebo odbočujeme;
dáváme znamení o změně směru jízdy

2/odbočujeme-li vlevo, dáváme přednost proti-
jedoucím vozidlům – najedeme do křižovatky 
a počkáme, až protijedoucí vozidla projedou; 
je-li směr volný, odbočíme
3/při odbočení křižujeme přechod pro chodce,
kteří mají zelenou – musíme jim dát přednost
4/přídavný semafor se žlutým panáčkem upozor-
ňuje, že ve směru našeho odbočení mají chodci
na přechodu zelenou, dáme jim přednost

Signály na železničním přejezdu
1/svítí-li (blikají) červená signální světla – zasta-
víme, nevjíždíme na přejezd, nepřecházíme 
přes něj
2/svítí-li bílé světlo – přejezd přejedeme

Na křižovatce se světelnými signály
nespoléháme na to, že nám svítí zelená; jsme 
ostražití a rozhlížíme se; jsme zranitelnější 
než ostatní řidiči

OBSAH LEKCE
křižovatka se světelnými signály, řazení a odbočení na signály řízené křižovatce, pravidla překonání
železničního přejezdu

MOTIVACE
hra „Červená stůj“ – pohybová hra; hráči chodí po třídě, chodbě, hřišti a poslouchají vyprávění; 
vyprávět může učitel i žák; hráči sledují výskyt slov: červená, žlutá, zelená; reagují podle nich tak,
jak to odpovídá semaforům pro řidiče (pozor, zastaví i na žlutou)

8. SVĚTELNÉ SIGNÁLY NA KŘIŽOVATCE
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METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
vyprávění, hra, demonstrace, výtvarné činnosti
1/vyprávět příběh podle obrázků, porovnat situace na obrázcích, podle hesel na tabuli, apod.
2/předvádět chování před přecházením a při něm, fáze přecházení, co dělat v které situaci; 
žáci-chodci, cyklisté i auta – ukazují bezpečné i nebezpečné situace; předvedení spolužákům 
3/žáci vyrobí semafory pro řidiče, chodce a železniční přejezd z kartonu; použijí je jako pomůcku
pro předvedení při hře – chodci a řidiči hrají scénky na křižovatce a u železničního přejezdu

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – vycházka, objevit místa v okolí školy vhodná pro přecházení bez přechodu, po pře-
chodu a se světelnými signály; ve třídě práce ve skupinách; zážitková lekce v rámci třídy a školy
2/vícedenní – propojit s lekcemi 5 a 7; při vycházce sledovat provoz na světelné křižovatce; 
navrhnout z blízké křižovatky její změnu na světelnou; navrhnout nové semafory; popsat postupy
přecházení; seznámit spolužáky krátkým vstupem do vyučování ve třídách, rozhlasem, rodičům

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, výtvarná výchova, nauka o společnosti, svět kolem nás
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence občanské

AXIOMY
Nevjížděj do křižovatky na žlutou, jsi 
pomalý, nestihneš bezpečně projet.
I když máš zelenou, rozhlížej se.
Při odbočování dej přednost chodcům 
na přechodu.
Nevstupuj na železniční přejezd, jestliže 
bliká červené světlo.

POJMY
světelné signály
železniční přejezd
červený/zelený signál
přídavný signál (žlutý panáček)
tlačítko pro přivolání zelené

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Matematika – odhad a výpočty vzdálenosti; Fyzika – rychlost a její veličiny, světlo a jeho šíření;
Přírodopis – stavba oka, smyslové vnímání; Vv – barvy a jejich význam; Dějepis – historie  dopravy,
první semafor; Český jazyk – popis, referát, rozhovor, diskuse; Tv – chůze v útvaru; Svět kolem nás;
Nauka o společnosti; Ov – bezpečnost jedince; Etická výchova – ohleduplnost, bezpečné chování

p o z n á m k y

cyklistaSVĚTELNÉ SIGNÁLY NA KŘIŽOVATCE
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cyklista

FAKTA
Pravidla přecházení s jízdním kolem
1/přecházíme z chodníku či okraje silnice –
zastavíme se, rozhlédneme se vlevo, vpravo 
a vlevo; rozhlížíme se v bezpečné vzdálenosti,
kolo ani my nesmíme vyčnívat do silnice, 
aby nás nezachytilo projíždějící vozidlo
2/přecházíme, až když vozidla zcela zastavila
nebo žádné nejede; když řidič zcela nezastaví,
necháme ho projet
3/navážeme oční kontakt s řidičem – naše po-
hledy se setkají; řidič pozná, že chceme přejít
4/po celou dobu přecházení se rozhlížíme –
situace se může změnit; přecházíme přímo,
kolmo, nejkratší cestou; kolo vedeme, neopí-
ráme se o něj, nejedeme na pedálu

Bez přechodu
silnici bez přechodu přecházíme jen tehdy, 
není-li to jinak možné; lépe je vyhledat blízký
přechod, podchod nebo nadchod 

Po přechodu
1/respektujeme pravidla přecházení, rozhlížíme se
před přecházením i při něm, jdeme s kolem
vpravo, bereme ohled na chodce
2/po přechodu kolo vždy vedeme
3/nepočítáme s předností, vždy se rozhlížíme
4/přecházíme-li přes silnici s více jízdními pruhy,
jsme velmi opatrní, rozhlížíme se v každém pruhu
a přecházíme, až vozidla v obou pruzích stojí

Po přechodu se světelnými signály
respektujeme význam světelných signálů; 
přestože nám svítí zelená, rozhlížíme se, vozidla
z bočních směrů mají také zelenou

Přejezd pro cyklisty
1/označen dopravní značkou, bývá na místech,
kde silnice křižuje cyklostezku
2/cyklista smí na kole jet; cyklista zde nemá
přednost

OBSAH LEKCE
způsob přecházení s jízdním kolem, přecházení po přechodu a bez něj, přecházení po přejezdu
pro cyklisty a pravidla bezpečnosti

MOTIVACE
hra na správného chodce – bezpečné a nebezpečné chování; role – pan Pomalý, paní Uspěchaná,
pan Zbrklý, paní Nerozhlížená, pan Ukázněný, apod.

9. PŘECHÁZENÍ S JÍZDNÍM KOLEM
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METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
demonstrace, dramatizace, zážitkové vyučování
1/fotograf – popiš fotografii, kterou pořídil fotograf před tímto snímkem a po něm; vyprávěj celý 
příběh; příběh zahraj pro ostatní spolužáky – skupinová práce
2/zpráva z tisku – vymysli titulek a zprávu do novin pod tuto fotografii
3/ve třídě nebo venku – nakreslíme nebo jinak vyznačíme přechod pro chodce; žáci jako chodci 
a cyklisté předvádějí bezpečné a nebezpečné přecházení; zážitková lekce pro spolužáky

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – vycházka do okolí školy, sledovat chování chodců na přechodu; na hřišti vyznačit
přechod a předvádět bezpečné a nebezpečné chování; podle hesel na tabuli vše zopakovat
2/vícedenní – propojit s lekcemi 7 a 8, také s lekcemi pro chodce; společná práce – obraz křižo-
vatky s přechodem a prvky provozu – auta, chodci, cyklisté jedoucí i na přechodu, apod.; obraz 
vystavit v prostorách školy a na webové stránky; zážitková lekce pro mladší spolužáky

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, tělesná výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova
kompetence k řešení problémů
kompetence sociální a personální
kompetence občanské

AXIOMY
Po přechodu pro chodce vždy kolo veď.
Řidič nemůže vždy zastavit hned.
Rozhlížej se před přechodem i na něm.
Přecházej rychle, ale ne zbrkle a neutíkej.
Přecházej, až když vozidla zastavila.
Počítej s tím, že vozidla se blíží k tobě rychle.
Nepočítej s předností na přechodu.

Tramvaj, sanitka, policie a hasiči mají na pře-
chodu vždy přednost.
Při přecházení více jízdních pruhů se před kaž-
dým zastav a rozhlédni.

POJMY
přechod pro chodce
oční kontakt
přejezd pro cyklisty

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Matematika – šířka, délka (cyklista s kolem), výpočty; Fyzika – rychlost a vzdálenost, výpočty; Český
jazyk – popis, vyprávění, referát, rozhovor, diskuse; Tv – chůze v útvaru; Svět kolem nás; Nauka 
o společnosti; Ov – bezpečnost jedince a společnosti; Etická výchova – ohleduplnost, pomoc 
ostatním, bezpečné chování

p o z n á m k y

cyklistaPŘECHÁZENÍ S JÍZDNÍM KOLEM
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cyklista

FAKTA
Snížená viditelnost
1/snížená viditelnost je soumrak, šero, mlha,
déšť, sněžení, svítání, tma
2/vzdálenost, na kterou řidič vidí se zkracuje, 
řidič vidí chodce na silnici později a nemusí mít
čas zareagovat, vyhnout se, objet, bezpečně 
zastavit 
3/řidič potřebuje při rychlosti 75 km/h nejméně
31 m na to, aby si uvědomil situaci a zareagoval

Výbava jízdního kola 
přední světlomet svítící bíle nebo bílá blikačka,
zadní svítilna červené barvy nebo červená 
blikačka, zdroj elektrického proudu, odrazky 
v paprscích kol a na šlapkách

Oblečení a reflexní doplňky
1/pestré oblečení, nejlépe je vidět barva bílá,
žlutá a nejhůře červená a modrá
2/reflexní doplňky – materiál, který odráží světlo,
viditelný až na 200 metrů, nášivky, doplňky 

na oblečení, přívěsky, samolepky, pásky, 
„nažehlovačky“
3/reflexní doplňky jsou v noci vidět na 3krát větší
vzdálenost než bílé oblečení a 10krát větší 
vzdálenost než modré

Reflexní doplňky
1/umisťujeme – na okraje rukávů a nohavic, 
ke kolenům, do úrovně pasu, na záda trička 
či bundy, na přilbu, rukavice, boty
2/na přední i zadní část oblečení – i protijedoucí
řidič nás musí vidět
3/dobré je používat reflexní vestu 

Zhoršené podmínky k jízdě
1/déšť, sníh, mráz, bláto, silný vítr, vysoké letní
teploty – mohou vést k nehodě
2/horší viditelnost, stabilita, brzdění, obtížnější 
ovládání kola – může dojít k nehodě
3/zvážíme možnost odložení cesty
4/za zhoršených podmínek mají stejné problémy
i ostatní účastníci silničního provozu

OBSAH LEKCE
co je snížená viditelnost, pravidla chování účastníků silničního provozu za snížené viditelnosti, 
výbava kola a cyklisty, zvýšení viditelnosti, reflexní doplňky, zhoršené podmínky pro jízdu

MOTIVACE
rozhovor – o barvách, ročních a denních obdobích, módě, pohodlnosti a viditelnosti
pokus – až se setmí, nerozsvěcej a zjisti, jak se změnily barvy (jen na odstíny šedé po černou)

10. SNÍŽENÁ VIDITELNOST
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METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
demonstrace, dramatizace, pokus, výtvarná a pracovní činnost, zážitkové vyučování
1/pokus – žáci si přinesou reflexní doplňky a oblečení s reflexními prvky, dále baterku; 
při zatemnění oken svítí z dálky baterkou a sledují, jak se odráží světlo
2/skupinová práce – podle zadání vytvářejí skupiny příběh (viditelnost, zhoršené podmínky, atd.)
3/společná práce – na arch papíru nakreslit jednoduchý nákres jízdního kola a plně ho vybavit 
i výbavou pro sníženou viditelnost; prvky výbavy vyrábějí skupiny žáků a na kolo je přilepují

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – každý žák zjistí, jak má vybavené jízdní kolo; hra na prodejce kol – kupující si jde
dokoupit danou výbavu a popisuje její funkci; totéž s výbavou cyklisty; z různých materiálů vyrobit
trojrozměrné modely a s popisem prezentovat spolužákům; využití práce na počítači
2/vícedenní – návštěva cykloprodejny, seznámení se s výbavou kola a cyklisty; anketa ve škole 
i okolí na téma viditelnost a vyhodnocení; zážitková lekce s reflexními doplňky a baterkou

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, tělesná výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova, informatika
kompetence k řešení problémů
kompetence sociální a personální
kompetence občanské

AXIOMY
Nevyjížděj za zhoršených podmínek.
Zvaž odklad cesty, lepší je přijet pozdě, 
než nikdy.
Používej reflexní doplňky.
Jezdi na plně vybaveném kole.
Zvaž trasu výletu předem a naplánuj si cestu
tak, abys byl do stmívání zpátky.

Nepřeceňuj síly. Nestyď se odpočívat. 

POJMY
snížená viditelnost
bezpečně zastavit
pestré oblečení
reflexní doplňky
reflexní vesta

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Svět kolem nás; Nauka o společnosti; Ov – bezpečnost; Zeměpis, Fyzika – otáčení Země, atmos-
féra; Přírodopis – smysly a vnímání, ovlivnění smyslů; Fyzika – výpočet rychlosti a vzdálenosti, šíření
a rychlost světla; Chemie – odraz světla, nové materiály a technologie

p o z n á m k y

cyklistaSNÍŽENÁ VIDITELNOST
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cyklista

FAKTA
Plánování trasy a výbava
1/trasu plánujeme s ohledem na věk a schop-
nosti účastníků výletu
2/využijeme ověřených cest – informace z inter-
netu, cykloklubů, informačních center, apod.
3/předem si domluvíme signály pro zastavení –
nelze se domlouvat za jízdy
4/při zhoršených podmínkách a nepříznivém 
počasí výlet odložíme

Bezpečná cesta
1/trasu plánujeme co nejvíce mimo silnice, 
nejlépe po cyklostezkách
2/zopakujeme si všechna pravidla bezpečné jízdy
po cyklostezkách a po silnici; dále pravidla 
zřetelné jízdy, předností, vedení kola, přecházení

Pravidla jízdy ve skupině
platí na silnici i stezkách pro cyklisty
1/jedeme vpravo nebo po krajnici
2/udržujeme rozestupy mezi cyklisty nejméně 

na šířku jízdního kola
3/bráníme se velkým mezerám mezi cyklisty –
na silnici znemožňují vozidlům skupinu předjet
4/starší cyklista jede na konci skupiny
5/mladší cyklista jede mezi dvěma staršími; 
nikdy nejede první
6/nepřeceňujeme síly, odpočíváme 
Výbava na cestu
1/plně vybavené kolo, přilba a odpovídající 
oblečení s reflexními doplňky
2/mapa, svačina, tekutiny, pláštěnka, mikina 
pro případnou změnu počasí, peníze
3/zavazadla máme na nosiči nebo máme 
cyklistické brašny; ne na řidítkách ani zádech
Dopravními prostředky s kolem
1/cestujeme zvláštními linkami – spojují turis-
tické oblasti se zaměřením na cyklistiku
2/vlakem, autobusem – zjistíme předem jízdní
řád, s platnou jízdenkou, dodržujeme pravidla
pro cestování dopravními prostředky, zvýšíme
ohleduplnost k ostatním

OBSAH LEKCE
příprava výletu, pravidla pro účastníky, bezpečná cesta, způsob jízdy ve skupině (po silnici i stez-
kách), výbava na cestu, zavazadla na kole, cestování dopravními prostředky s jízdním kolem 

MOTIVACE
práce s mapou – rozhovor, kam jezdíš na kole, s kým, jak jezdíš v partě, ve dvou apod.; měření 
vzdálenosti –   vyber cíl a cestu k němu, spočítej vzdálenost

11. CYKLISTICKÝ VÝLET, JÍZDA VE SKUPINĚ
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METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
demonstrace, vyprávění, matematika, výtvarné a pracovní činnosti
1/práce s mapou – rozhovor, kam jezdíš na kole, s kým, jak jezdíte v partě, ve dvou apod.; měření
vzdálenosti; vybrat cíl a cestu k němu, spočítat vzdálenost, odhalit problémová místa, apod.
2/vlastní mapa výletu – zahrnout místní specifika, stezky a podmínky včetně zhoršených
3/skupinová práce – vypracovat detail z trasy výletu, použít příručku a související témata i s chod-
cem; detaily i trasy spolu s mapkami vystavit v prostorách školy, na webových stránkách, apod.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – příprava výletu po okolí školy, vycházka, vytipování trasy, zjištění problematických
a méně bezpečných míst, praktický nácvik bezpečného chování, výstava prací
2/vícedenní –  návštěva dopravního hřiště, vyhledání stezek pro cyklisty, plánování podle přinesených
turistických a cyklistických map, práce s internetem; vytvořit konkrétní trasu výletu s popisem 
pravidel bezpečného chování; seznámit ostatní, výstava, prezentace, webové stránky školy

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
pracovní činnosti, matematika, český jazyk, výtvarná výchova,  nauka o společnosti, svět kolem
nás, informatika
kompetence komunikativní
kompetence sociální a personální

AXIOMY
Používej cyklostezky, vyhýbej se silničnímu 
provozu.
Zvaž trasu výletu předem a naplánuj si cestu tak,
abys byl do stmívání zpátky.
Počítej s chybami druhých.
Nevydávej se do silného silničního provozu, 
vyhýbej se tzv. dopravním špičkám.

Používej stezky pro chodce a cyklisty.
Nauč se bezpečné jízdě ve skupině.

POJMY
zhoršené podmínky pro jízdu
rozestupy
pořadí cyklistů ve skupině

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Svět kolem nás; Nauka o společnosti; Tv; Ov; Zeměpis – místopis okolí, prázdninové cesty, 
geografie – práce s mapou; Matematika – šířka, délka (cyklisté za sebou), výpočty; Fyzika – rychlost 
a vzdálenost, výpočty; Etická výchova – chování jedince, ohleduplnost, sociální vztahy; Přírodopis
– orientace v prostoru, pohybové hry; Český jazyk – vyprávění, referát, rozhovor, diskuse

p o z n á m k y

cyklistaCYKLISTICKÝ VÝLET, JÍZDA VE SKUPINĚ
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cyklista12. DOPRAVNÍ ZNAČKY, POLICISTA
OBSAH LEKCE – dopravní značky a jejich význam, signály policisty (viz. poslední list příručky)
MOTIVACE – vycházka do okolí – hledáme dopravní značky a sledování chování podle nich

Stezka pro chodce 
a cyklisty

Může se tu jít pěšky, 
jet na kole, bruslích 
i koloběžce. Dávám

pozor a jsem 
ohleduplný
k ostatním.

Stezka pro cyklisty
Tady můžu jet 

na kole, koloběžce 
a bruslích. 

Chodci sem 
nesmějí. 

Jsem ohleduplný 
k ostatním.

Cyklisto, sesedni 
z kola

Musím slézt z kola 
a vést ho. Značka 

je na nebezpečných
místech, třeba tam,
kde stezka křižuje 

silnici.

Kruhový objezd
Značka je před 

křižovatkou kruhový
objezd. Musím 
dát přednost

vozidlům jedoucím 
po kruhovém 

objezdu.

Jednosměrný 
provoz

Provoz je povolen 
jen jedním směrem.
Odtud vjet do ulice

můžu, zpátky 
vjet nesmím.

11 12 13 14 15

Zákaz vjezdu 
všech vozidel

Sem nesmí vjet žádné
vozidlo, ani kolo.

Z opačné strany vjet
smí. Vjezd mi může

dovolit tabulka s kolem
pod značkou.

Zákaz vjezdu
jízdních kol

Sem  cyklista 
na jízdním kole 

nesmí vjet.
Musí jet jinudy 
nebo kolo vést.

Zákaz odbočení
vpravo

Mám zákaz odbočit
vpravo. Značka 
se šipkou vlevo 

zakazuje odbočit 
vlevo. Do směru šipky

nesmím odbočit.

Pozor, přechod 
pro chodce

Díky této značce 
řidič ví, že přes silnici 

povede přechod 
pro chodce,
kterým dává 

přednost.

Přejezd pro cyklisty
Místo, kde můžu 

přejet silnici 
na kole. Přejíždím 

silnici na kole, 
rozhlížím se 

a počítám s tím, že 
nemám přednost.

6 7 8 9 10

Dej přednost 
v jízdě

Musím dát přednost
všem ostatním vozid-

lům. Jestliže mám 
dobrý výhled a nic 
nejede, nemusím 

zastavit.

Stůj, dej přednost 
v jízdě

Musím vždy zastavit 
a dát přednost vozid-
lům. I když nic nejede.

Když nemám dobrý
rozhled, zastavím 

až za značkou.  

Hlavní pozemní
komunikace

Silnice, po které 
jedu, je hlavní 
a na nejbližší 

křižovatce 
mám přednost

v jízdě.

Křižovatka s vedlejší
komunikací

Blíží se křižovatka 
a já jedu po hlavní 

silnici. Mám 
přednost, silnici 
křižuje vedlejší 

silnice.   

Zákaz vjezdu 
všech vozidel

(v obou směrech)
Žádná vozidla
za tuto značku 

nesmějí vjet tam 
ani zpátky. 

Ani cyklista.

1 2 3 4 5

dodatková tabulka
Bývá umístěna pod dopravní značkou a upřesňuje a doplňuje její význam.  
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METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
didaktická hra, zážitkové vyučování, výtvarné a pracovní činnosti, dramatizace a demonstrace
1/dopravní značky mohou být samostatnou lekcí, ale je vhodné odpovídající značky zařadit 
do probírané lekce; odpovídající značky jsou uvedeny u lekcí v rámečku s odkazy
2/výroba dopravních značek a předvedení jejich významu, personifikace
3/předvedení značek v zážitkové lekci mladším spolužákům třeba i v mateřské škole
4/zážitkové vyučování – signály policisty na křižovatce; zahrát s žáky-chodci a žáky-vozidly

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – žáci vyrobí jednoduché makety dopravních značek a zahrají jejich funkci; žáci bez
značek hrají vozidla, cyklisty a chodce a značky jim radí, jak se chovat; historie značek (internet)
2/vícedenní – propojit s vybranou lekcí a předvádět značky lekci odpovídající; návštěva dopravního
hřiště; zážitkovou lekci předvést mladším spolužákům a pomocí „mluvících značek“ je jejich 
významu naučit; záznam z lekce, texty, fotografie prezentovat a umístit na webové stránky školy

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, nauka o společnosti, svět kolem nás, matematika, výtvarná výchova, tělesná výchova,
pracovní činnosti, informatika
kompetence k učení
kompetence sociální a personální, kompetence občanské

AXIOMY
Nauč se základní dopravní značky, nauč se
podle nich chovat.
Řiď se dopravními značkami.
Počítej s chybami druhých.
Nespoléhej se na to, že ostatní účastníci sil-
ničního provozu se chovají správně, bezpečně.
Buď vždy opatrný a ohleduplný.

Neměň svoje rozhodnutí na poslední chvíli.
Dívej se, poslouchej a přemýšlej.

POJMY
pokyny policisty (viz poslední list příručky)
řízená křižovatka
neřízená křižovatka

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Vytváření projektů ve spolupráci s ostatními ročníky. Tvorba zážitkových lekcí pro mladší spolužáky
a žáky blízké mateřské školy. Výroba dopravních značek pro zážitkové lekce a samostatné předve-
dení v rámci školy ostatním spolužákům. Samostatné představení pro žáky a rodiče na vybrané
téma s výběrem dopravních značek.

p o z n á m k y

cyklistaDOPRAVNÍ ZNAČKY, POLICISTA
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cyklista13. NEBEZPEČÍ V SILNIČNÍM PROVOZU

FAKTA
Nebezpečné situace
1/auto v protisměru
2/na přechodu pro chodce
3/výjezd na silnici bez rozhlížení
4/nedodržení pravidel
5/snížená viditelnost
6/telefonování za jízdy
7/vybočení z jízdní dráhy (bez rozhlížení, 
bez znamení o změně směru jízdy)
8/nebezpečí při objíždění
9/předjíždí mě vozidlo
10/jízda v koloně
11/ztráta rovnováhy
12/náhlý vstup chodce do jízdní dráhy cyklisty
13/závada na kole
14/silný provoz na silnici
15/přednost protijedoucímu vozidlu
16/objíždím chodce

17/zavazadlo na jízdním kole
18/kolo vedu po silnici vpravo
19/přejezd pro cyklisty
20/technika jízdy

Pomoc v nouzi
1/nejsme lhostejní k ostatním
2/naučíme se základním pravidlům první pomoci
4/známe důležitá telefonní čísla pro případ nouze

Důležitá telefonní čísla

POLICIE 158

SANITKA 155

HASIČI 150

TÍSŇOVÁ LINKA 112

OBSAH LEKCE
nebezpečné situace v provozu, vysvětlení situací, míry nebezpečí, osvojit si bezpečné chování 
v nebezpečných situacích, srovnání účastníků podle míry ohrožení, přivolání pomoci

MOTIVACE
uvedené nebo vlastní obrázky z učebnice, časopisů, články a fotografie z tisku

1 2 3 4

5 6 7 8
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METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
didaktická hra, zážitkové vyučování, výtvarné a pracovní činnosti, dramatizace a demonstrace
1/neprobírat tuto lekci najednou, ale vracet se k ní z jiných lekcí a při opakování a upevňování
2/podle obrázků popsat a vyprávět, vytvořit příběh s důrazem na bezpečné chování
3/situace podle obrázků nebo dalšího zadání zahrát; v zážitkové lekci předvést ostatním spolužá-
kům třídy a školy; prezentovat např. dohodnutým vstupem do vyučování ostatních ročníků
4/vytvořit básničku či jiný literární útvar na dané téma a kontaktní čísla v nouzi (158, 155, 150, 112)

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/pro vytváření projektů spojit nebezpečné situace s lekcemi, do kterých situace patří
2/nezahltit žáky informacemi na téma nebezpečí, vždy uvádět v souvislostech s tématy
3/ukazovat situace nebezpečné a uvádět vzápětí jim odpovídající situace správné, bezpečné, 
aby si žáci uvědomili správnost chování; zážitková lekce pro spolužáky a rodiče
4/návštěva policisty nebo záchranáře, seznámit se základy první pomoci; prezentovat ve škole

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, nauka o společnosti, svět kolem nás, matematika, výtvarná výchova, tělesná výchova,
pracovní činnosti, informatika
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence 
sociální a personální, kompetence občanské

AXIOMY
Počítej s chybami druhých.
Neměň svoje rozhodnutí na poslední chvíli.
Buď předvídavý.
Ne každý účastník silničního provozu 
je ukázněný.
Za všech okolností zachovej klid, jednej 
s rozvahou a chovej se bezpečně.

Nebuď lhostejný k ostatním.
Nauč se poskytnout první pomoc.
Vždy musíš vědět, na co stačíš, nepřeceňuj 
síly, nepředváděj se! 
Nedělej naschvály!
Odpočívat není ostuda.

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Vytváření projektů ve spolupráci s ostatními ročníky. Tvorba zážitkových lekcí pro mladší spolužáky
a žáky blízké mateřské školy s důrazem na místní podmínky a jejich zohlednění do možných
nebezpečných situací. Samostatná představení pro žáky a rodiče na vybrané téma s výběrem témat
možných nebezpečí.

p o z n á m k y

cyklistaNEBEZPEČÍ V SILNIČNÍM PROVOZU
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