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PŘEDMLUVA

Téměř veškerá energie využívaná v dopravě pochází v Evropě z fosilních paliv. Postupující 
 změna klimatu však vyžaduje zásadní změnu našeho chování. To znamená, že bychom měli 
více využívat pěší chůzi, jízdu na kole, veřejnou dopravu a alternativní pohony, jako jsou 
hybridní motory či elektromotory. Volba dopravního prostředku představuje konkrétní 
 možnost, jak omezit klimatické změny. Zároveň se jedná o rozhodnutí, které se netýká 
jen dospělých. V každodenním životě jsou mobilní i děti, když se dopravují do školy a za 
volnočasovými aktivitami. 

Zatímco dříve děti do školy zpravidla chodily pěšky, dnes je v mnoha případech vozí každý 
den rodiče autem. I proto roste hustota provozu v okolí škol, v důsledku čehož vznikají 
nebezpečné situace, zvyšuje se hladina hluku a množství emisí škodlivých pro lidské zdraví  
i klima. Této problematice se chtějí města Pirna (Německo) a Písek (Česká republika),  
partnerská města projektu BEACON, věnovat i v této příručce. 

Existuje totiž řada možností, jak mohou děti zvládnout cestu do školy samostatně  
a bezpečně, aniž by je museli vozit rodiče. Přitom se naučí přebírat odpovědnost, uvědomí si 
svou roli, lépe poznají okolí a současně přispějí ke snižování emisí. 

Tato příručka vznikla jako pomůcka pro místní samosprávy, školy, učitele, rodiče a žáky.  
Obsahuje přehled konkrétních příkladů a nápady, jak se mohou děti a mladí lidé dopravovat 
do školy udržitelně a bezpečně.   
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Projekt BEACON je financován Evropskou  iniciativou na ochranu klimatu (EUKI). EUKI představuje finanční 
nástroj německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). 
Základním cílem EUKI je posílení přeshraničního dialogu a sdílení vědomostí a zkušeností v Evropské unii s cílem 
přispět k naplnění Pařížské dohody.

Názory obsažené v této publikaci jsou plně v odpovědnosti autorů a nemusí vždy odpovídat stanovisku  
Spolkového ministerstva životního prostředí.



OPATŘENÍ
(Participativní) evidence a mapování tras vedoucích do školy, které mohou děti samostatně 
absolvovat na kole. Mělo by se pokud možno jednat o cyklostezky nebo málo frekventované 
komunikace a trasa by neměla obsahovat mnoho míst, kde je třeba přejíždět vozovku.  
 

AKTÉŘI 
Spolek rodičů a přátel školy, starosta, městská správa, vedení školy, žáci

CÍLE
• Bezpečná cesta do školy na kole
• Doporučení vhodných cyklostezek pro děti a mládež 
• Jízdní kolo jako alternativní dopravní prostředek 
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Školní cyklotrasy

POSTUP
K dosažení těchto cílů je vhodné v rámci úvodního průzkumu zjistit informace o mobilitě 
žáků a studentů. Na základě tohoto průzkumu můžeme v témže školním roce uspořádat 
druhou anketu, která bude zjišťovat, jaké cyklotrasy žáci při cestě do školy využívají, jaká 
potenciální nebezpečná místa se na nich vyskytují a co by se dalo vylepšit.

Na základě výsledků těchto dvou průzkumů pak může pracovní skupina složená ze zástupců 
města, rodičů a učitelů společně vypracovat plán cyklistických tras vedoucích do  
jednotlivých škol. Následně jsou ve spolupráci mezi městem, školou, žáky a rodiči  
naplánovány a realizovány kroky, které pomohou zlepšit stav těchto cyklotras.

VÝHODY
• Prezentace školních cyklotras doporučených dopravním úřadem
• Upozornění na nebezpečná místa
• Východisko pro plánování s cílem odstranit nebezpečná místa
• Východisko pro státní, zejména komunální opatření, např. při zřizování stavenišť či 

přípravě plánů pro zimní údržbu cest
• Východisko pro další akce na podporu cyklistiky, např. cyklovýlet pro nové žáky na 

začátku školního roku nebo zlepšení možností pro parkování jízdních kol

ZDROJE A PODOBNÉ PROJEKTY
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1 https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/
2 http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/?section=radschulwegplan
3 https://www.karl-brachat-realschule.de/hier-sind-wir/radschulwegplan/
4 https://www.rheinfelden.de/de/lebenswert/Kinder-Familie/Schulen/Schulwegplaene

Bezpečné cesty
do školy

Bietigheim- 
Bissingen 

Villingen- 
Schwenningen

Rheinfelden

https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/
http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/?section=radschulwegplan
https://www.karl-brachat-realschule.de/hier-sind-wir/radschulwegplan/
https://www.rheinfelden.de/de/lebenswert/Kinder-Familie/Schulen/Schulwegplaene
https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/
https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/
http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/?section=radschulwegplan
http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/?section=radschulwegplan
https://www.karl-brachat-realschule.de/hier-sind-wir/radschulwegplan/
https://www.karl-brachat-realschule.de/hier-sind-wir/radschulwegplan/
https://www.rheinfelden.de/de/lebenswert/Kinder-Familie/Schulen/Schulwegplaene


OPATŘENÍ: 

V prvních dvou až třech týdnech školního roku doprovázejí proškolení žáci devátých ročníků 
mladší děti, které jedou do školy na kole. Děti si osvojí bezpečnou cestu z domova do školy, 
kterou pak po zbytek školního roku zvládnou na kole samostatně a bez doprovodu.
 

AKTÉŘI: 
Žáci devátých ročníků, vedení školy, mladší děti (např. žáci 4.-6. ročníků), příp. město

CÍLE:
• Bezpečná a samostatná cesta do školy
• Podpora kontaktů mezi žáky 
• Jízdní kolo jako alternativní dopravní prostředek 
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Průvodci na cestu do školy: Žáci 
devátých ročníků doprovázejí mladší děti

POSTUP
Tento projekt by měl probíhat pravidelně na začátku nového školního roku, což znamená, že 
veškeré organizační úkoly je třeba zvládnout před letními prázdninami.  

Potenciální zájemci jsou oslovováni na třídních schůzkách, na dnech otevřených dveří nebo 
prostřednictvím informačních dopisů, průvodci z řad žáků devátých ročníků jsou vybíráni  
v rámci školy. Průvodci absolvují školení týkající se podstatných témat, jako jsou zásady 
chování cyklistů v silničním provozu, jízda na kole ve skupině, chování v případě nehody apod. 
Takové školení může proběhnout interně nebo ho může zajistit externí partner. Sestavíme  
skupiny (např. 10 + 2) a definujeme trasy s vhodnými zastávkami tak, aby se k nim mohly  
snadno a bezpečně dostat všechny děti. Všichni účastníci obdrží nejméně týden před  
koncem prázdnin informační materiál, aby se mohli seznámit s trasou a projektovým plánem. 
Vybraní deváťáci po dobu dvou týdnů doprovázejí mladší děti (např. žáky 5. tříd, kteří začínají 
samostatně jezdit na kole).

VÝHODY
• Děti jsou vedeny k samostatnosti
• Mladší děti se seznámí se staršími kamarády 
• Možnost procvičit si jízdu na kole v silničním provozu 
• Dobrovolnická činnost starších žáků podporuje jejich sociální dovednosti
• Děti se seznámí s ekologickými alternativami, které lze využít při pohybu v každodenním 

životě

ZDROJE A PODOBNÉ PROJEKTY
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Filderstadt

https://www.agfk-bw.de/blog/news-single/schueler-paten-bringen-fuenftklaessler-sicher-zur-schule/vom/1/10/2015/

https://www.agfk-bw.de/blog/news-single/schueler-paten-bringen-fuenftklaessler-sicher-zur-schule/vom/1/10/2015/
https://www.agfk-bw.de/blog/news-single/schueler-paten-bringen-fuenftklaessler-sicher-zur-schule/vom/1/10/2015/


OPATŘENÍ
Děti utvoří skupinu a absolvují cestu do školy společně. Při výběru trasy a určení zastávek 
pomůže dětem dospělý, který je také doprovází během prvních cest. Trasa by měla vést po 
málo frekventovaných komunikacích a měla by mít zastávky, které budou pro děti snadno 
přístupné. Jakmile skupina získá pocit jistoty, začne chodit do školy a zpátky bez doprovodu.  
 

AKTÉŘI 
Rodiče, prarodiče, angažovaní dobrovolníci, městská správa (městská policie), žáci školy

CÍLE
• Organizovaná, společná, samostatná a bezpečná pěší cesta do školy
• Rozvoj pohybu, komunity a podpora sounáležitosti s okolím 
• Omezení automobilové dopravy před školou

PĚŠKY8
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Chodící autobus – společná cesta do školy

POSTUP
Myšlenku chodícího autobusu představíme na třídní schůzce. Je třeba oslovit zájemce  
a zajistit dobrovolníky, kteří se ujmou organizace. Následně je naplánována bezpečná trasa  
s malým počtem křižovatek, po přehledných a hojně využívaných komunikacích a se  
zastávkami na snadno přístupných místech. Je připraven plán trasy a proběhne praktická 
zkouška s cílem ověřit rychlost chůze, umístění zastávek a dobu chůze. Následně proběhnou 
první zkoušky trasy s dětmi a jsou stanoveny zastávky. Je důležité, aby se jednalo o místa, 
kde bude možné počkat na další děti, aniž by docházelo k narušení obvyklého provozu. 
Místa zastávek jsou ve spolupráci s městským úřadem opatřena značkami, které na chodící 
autobus upozorní ostatní účastníky silničního provozu. Chodící autobus má určenou trasu, 
kterou absolvuje v doprovodu 1-2 dobrovolníků tak dlouho, až skupina získá jistotu  
a zvládne trasu samostatně. 

VÝHODY
• Počáteční úsilí, které je spojené s přípravou, rodičům následně ušetří čas,  

protože nemusí děti do školy vozit
• Žáci mají každodenní pohyb
• Děti se osamostatňují
• Sociální interakce s kamarády před vyučováním
• Příležitost lépe poznat okolí a zlepšit schopnost prostorové orientace
• Pohyb, který je uhlíkově neutrální, má nejen přímý pozitivní dopad na životní prostředí, 

ale zároveň motivuje k praktikování udržitelného chování v jiných oblastech života

ZDROJE A PODOBNÉ PROJEKTY
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VCD Laufbus Barienrode

1 https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/
2 https://cdn.website-editor.net/2b0236b73c7946d4a000f31a49968d58/files/uploaded/Laufbus.pdf

https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/
https://cdn.website-editor.net/2b0236b73c7946d4a000f31a49968d58/files/uploaded/Laufbus.pdf
https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/
https://cdn.website-editor.net/2b0236b73c7946d4a000f31a49968d58/files/uploaded/Laufbus.pdf


VEŘEJNÁ DOPRAVA10

OPATŘENÍ
Proškolení žáci třetích a čtvrtých tříd zajišťují bezpečnou a bezkonfliktní jízdu autobusem na 
cestě do školy a zpět. 
 

AKTÉŘI 
Žáci, dopravní policie, místní dopravce 

CÍLE
• Zajištění bezpečného a ohleduplného chování při nastupování,  

vystupování a během jízdy 
• Prevence konfliktních situací v autobusech 
• Rozvoj pocitu odpovědnosti, angažovanosti a komunikačních dovedností dobrovolníků  

z řad žáků 
• Podpora využívání MHD 
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Autobusový asistent

POSTUP
Žáci 3. a 4. ročníků absolvují na začátku nového školního roku školení pro „autobusové 
asistenty“.  Osvojují si přitom znalosti týkající se chování v konfliktních situacích, aktivního 
naslouchání, komunikačních technik, slušného a bezpečného chování. Svou přítomností a 
vystupováním při používání autobusu by měli jít příkladem ostatním žákům. Dále dbají na 
to, aby se děti u vstupních dveří netlačily a nestrkaly, aby se během jízdy přidržovaly,  
a pomáhají řešit konfliktní situace.

VÝHODY
• Bezpečná jízda a způsobilé nastupování a vystupování na příslušných zastávkách
• Děti jdou ohleduplným a bezpečným chováním v provozu příkladem
• Probíhá reflexe s ohledem na typické rizikové situace při cestě autobusem,  

přičemž „asistenti“ pomáhají s jejich řešením

ZDROJE A PODOBNÉ PROJEKTY
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Wenden Schulbus-
projekte

1 https://www.gv-wendener-land.de/schulprog/
verkehrserziehung?showall=1

2 https://www.verkehrssicherheitsprogramme.de/
site/detail.aspx?id=118

https://www.gv-wendener-land.de/schulprog/verkehrserziehung?showall=1
https://www.verkehrssicherheitsprogramme.de/site/detail.aspx?id=118
https://www.verkehrssicherheitsprogramme.de/site/detail.aspx?id=118
https://www.gv-wendener-land.de/schulprog/verkehrserziehung?showall=1
https://www.gv-wendener-land.de/schulprog/verkehrserziehung?showall=1
https://www.verkehrssicherheitsprogramme.de/site/detail.aspx?id=118
https://www.verkehrssicherheitsprogramme.de/site/detail.aspx?id=118


OPATŘENÍ 
Pověřená projekční společnost prochází společně s žáky pěší trasy do školy a zjišťuje jejich 
kvalitu a bezpečnost. Důraz je kladen na křižovatky, bezbariérový přístup a celkové  
hodnocení kvality komunikace.
 

AKTÉŘI
Žáci, rodiče, vedení školy, učitelé, město, starosta, projekční společnost, občané 

CÍLE
• Identifikace problematických, resp. nebezpečných míst
• Zvyšování povědomí o nebezpečných místech v provozu
• Zvyšování bezpečnosti provozu

POSTUP
Měsíc před vlastní prohlídkou by se měl uskutečnit úvodní informační workshop, na kterém 
budou probrány zvolené trasy a jednotlivé potřebné kroky. Vybrané trasy odpovídají cestám 
do příslušné školy. Doporučuje se, aby se učitelé a žáci třetích a čtvrtých ročníků (např.  

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ12

St
ud

io
 P

ea
ce

/S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



Analýza pěších tras

celkem 8 dětí) na prohlídku tras přihlásili předem, protože je třeba, aby rodiče nejprve 
obdrželi o projektu informace od školy a také příslušný dotazník projekční společnosti. 

Zúčastněné děti jsou rozděleny do skupin a dostanou různé role: ministr pro viditelnost 
a hlučnost, ministr bezpečnosti, ministr pro přestávky, ministr pro koloběžky. Jak už tato 
označení naznačují, cílem je podrobnější analýza různých míst na trase do školy. Každý 
„ministr“ obdrží potřebný materiál (slepeckou hůl, metr, mechanické počítadlo, brýle 
simulující zrakové postižení atd.). Následně jsou identifikovány problematické body a místa, 
která vyžadují zlepšení, např. místa, kde brání ve výhledu keře, místa, která jsou obtížně 
překonatelná pro osoby se sníženou pohyblivostí atd. Výsledky zaznamená projekční 
společnost nebo zástupce města.

Na závěr může proběhnout prezentace a otevřená pódiová diskuse o hlavních navrhovaných 
opatřeních, která z prohlídky tras vyplynou. Město by mělo informovat o realizaci opatření 
např. na svých internetových stránkách. 

VÝHODY
• Prostřednictvím fyzické prohlídky přímo zjistíme, jaká je situace z pohledu chodců,  

a získáme cenné informace pro územní plánování vycházející ze skutečných potřeb
• Jsou identifikovány a redukovány problematické body a nebezpečná místa na cestě do 

školy z pohledu dětí

ZDROJE A PODOBNÉ PROJEKTY
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Freudenberg 
am Main

https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_
Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf

https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf
https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf
https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf
https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf


OPATŘENÍ
Seznámení s ekologickými aspekty různých dopravních prostředků na základě vlastních návyků 
v oblasti mobility
 

AKTÉŘI 
Učitelé, žáci 

CÍLE
• Reflexe (nejen) vlastních zvyklostí v oblasti mobility 
• Seznámení se základními charakteristikami různých dopravních prostředků
• Rozvoj argumentačních dovedností na téma udržitelné mobility

DOPRAVNÍ VÝCHOVA14
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Výukový materiál:  
„Bylo by naše okolí lepší bez aut?“

POSTUP
Nejprve jsou probrány trasy a dopravní situace, které žáci dobře znají, a na jejich základě 
ilustrovány příklady neudržitelné mobility, např. rušné silnice na cestě do školy, ranní  
dopravní zácpy před školou kvůli rodičům, kteří vozí děti autem, trasy, které nejsou  
obsluhovány veřejnou dopravou atd. O těchto příkladech lze diskutovat na základě 
připravených obrázků nebo fotografií problematických dopravních situací, které pořídí  
sami žáci. Všechna uvedená místa jsou zaznamenána do plánu nebo náčrtku města.

Na základě uvedených příkladů probíhá diskuse o vlivu jednotlivých dopravních prostředků 
na životní prostředí. Přitom lze vyjít z následujících otázek: Jakými vlastnostmi se vyznačují 
dopravní prostředky šetrné k životnímu prostředí? Jakým způsobem ovlivňuje doprava  
zdraví? Které dopravní prostředky zabírají nejvíce místa a kterými se lze rychle dopravit? 
Jaké dopravní prostředky mohou přepravit velký počet lidí?   

VÝHODY
• Děti získávají lepší povědomí o strategiích udržitelné mobility, zejména alternativách  

k automobilové dopravě

ZDROJE A PODOBNÉ PROJEKTY
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Umwelt im Unterricht: 
Unsere Umgebung – 
besser ohne Autos?

https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/
unsere-umgebung-besser-ohne-autos/

https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/


OPATŘENÍ
Vnímání dopadů provozu vlastními smysly 
 

AKTÉŘI 
Žáci, učitelé 

CÍLE
• Prožitek a reflexe různých dopadů silničního provozu, např. hluku, znečištěného ovzduší 

apod. na základě vlastního smyslového vnímání okolních zvuků
• Zvyšování povědomí o každodenních problémech silničního provozu, s nimiž se potýkají 

lidé se zrakovým postižením, jako je například obtížné rozlišování různých zvuků nebo 
rozpoznání určitých dopravních prostředků, např. jízdních kol, pomocí sluchu

DOPRAVNÍ VÝCHOVA16
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Výukový materiál: Sluchová procházka 

POSTUP
Nejprve si vybereme bezpečnou trasu s velkým množstvím rozmanitých zvuků. Žáky 
rozdělíme do dvojic. Jedno dítě má zavázané oči a vede ho druhý z dvojice. Na zpáteční 
cestě si děti vymění role. 

Po návratu do školy proběhne společná diskuse o zkušenostech z cesty. Přitom je možné 
probírat a zapisovat, co by přispělo ke snížení hlučnosti silničního provozu.

VÝHODY
• Zvýšení povědomí o hlučnosti silničního provozu
• Žáci si uvědomují různé zvuky a související potenciální zdroje nebezpečí 

ZDROJE A PODOBNÉ PROJEKTY
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Hörspaziergang

https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/ 
2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit

https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit
https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit
https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit


OPATŘENÍ
Hravé poznávání dopravy 
 

AKTÉŘI
Učitel, žáci 

CÍLE
• Předávání poznatků o dopadech dopravy na životní prostředí a zdraví a reflexe chování  

v provozu
• Podpora sociálních dovedností a spolupráce

DOPRAVNÍ VÝCHOVA18
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Výukový materiál: Dopravní kvíz

POSTUP
Hra probíhá 60-90 minut podle úrovně znalostí žáků.

Žáci jsou rozděleni do několika stejně početných skupin, každá skupina si zvolí svůj název. 
Kvízové otázky ze čtyř oblastí (životní prostředí, nebezpečí, pravidla silničního provozu, 
drogy v provozu) jsou rozděleny podle úrovně obtížnosti, označeny příslušnou bodovou 
hodnotou a viditelně rozmístěny. 

Jednotlivé skupiny si postupně vybírají otázky podle kategorie a stupně obtížnosti, na které 
po krátké poradě odpoví týmový mluvčí.

Kromě běžných otázek jsou ve hře i akce, např. sehrání scénky, zakreslení místa pro auta  
a autobusy v dopravě, a „šťastné otázky“ („Outburst“), za které lze získat více bodů.  
„Outburst“ je hra, ve které jde o to, najít co nejvíce pojmů souvisejících s určitým 
předmětem nebo tématem. Započítávají se pouze pojmy, které jsou uvedeny na hracích 
kartách.    

Za každou správnou odpověď obdrží skupina příslušnou bodovou hodnotu. Vyhrává skupina 
s nejvyšším počtem bodů. 

VÝHODY
• Učení formou kvízu je zábavné a umožňuje zaměřit se na konkrétní dopravní téma, např. 

jízdu na kole (cyklokvíz)

ZDROJE A PODOBNÉ PROJEKTY
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Lübbecke

http://www.schule.provinz.bz.it/verkehrserziehung/Verkehrszeichen/ 
MobilmitallenSinnenVCD.pdf 

http://www.schule.provinz.bz.it/verkehrserziehung/Verkehrszeichen/MobilmitallenSinnenVCD.pdf
http://www.schule.provinz.bz.it/verkehrserziehung/Verkehrszeichen/MobilmitallenSinnenVCD.pdf
http://www.schule.provinz.bz.it/verkehrserziehung/Verkehrszeichen/MobilmitallenSinnenVCD.pdf


OPATŘENÍ
Praktický kurz zaměřený na bezpečné chování chodců v provozu 
 

AKTÉŘI 
Žáci prvních a druhých tříd, městská policie, místní dopravci 

CÍLE
• Osvojení teoretických, ale především praktických znalostí o chování chodců v provozu, 

např. vidět a být viděn, přecházení vozovky, nebezpečná místa atd.
• Seznámení s dopravními značkami a pravidly, resp. vizuálními a akustickými signály
• Samostatné zvládnutí cesty do školy
• Posílení sociálních kompetencí

DOPRAVNÍ VÝCHOVA20
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Výukový materiál: Diplom pro chodce

POSTUP
Výukový program zahrnuje bloky v rozsahu 2 x 45 minut, které se konají po dobu pěti dní. 
Program je zakončen teoretickou a praktickou zkouškou a certifikátem.  

VÝHODY
• Děti se učí, jak se mají jako chodci bezpečně chovat v provozu, a získávají jistotu

ZDROJE A PODOBNÉ PROJEKTY
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Wolfsburg

https://www.verkehrswacht-wolfsburg.de/files/angebotfuszgaengerdiplom.pdf

https://www.verkehrswacht-wolfsburg.de/files/angebotfuszgaengerdiplom.pdf
https://www.verkehrswacht-wolfsburg.de/files/angebotfuszgaengerdiplom.pdf


OPATŘENÍ
Děti a mládež se v jednotlivých týmech snaží zvýšit každodenní využití jízdních kol a soutěží 
přitom o ceny.    
 

AKTÉŘI
Žáci, děti, mládež, učitelé, rodiče, vychovatelky, příp. vedení školy

CÍLE
• Motivovat děti a mládež k využívání jízdních kol v každodenním životě
• Informovat o souvislosti mezi udržitelnou mobilitou a úsporami CO2 
• Rozvíjet pochopení vlastní odpovědnosti ve vztahu k otázkám životního prostředí 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA22
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Kampaň: Virtuální klimatická jízda –  
„Na kolo! Jízda pro klima“

POSTUP
Skupiny zájemců z řad žáků, celé třídy nebo mladí lidé z jednotlivých rodin utvoří týmy. 
Každý tým vede jeden dospělý – učitel, vedoucí kroužku, rodič. Jednotlivé týmy se  
zaregistrují na webových stránkách projektu. Cílem je absolvovat v daném období  
(5 měsíců), resp. od okamžiku registrace, každodenní cesty, např. cestu do školy, na  
kroužky nebo za kamarády, na kole. 

Každý člen skupiny si zapíše ujeté kilometry, tým je sečte a vedoucí skupiny je pravidelně 
zapisuje na webové stránky. S každým ujetým kilometrem se tým „posouvá“ na mapě  
virtuální jízdy na kole, která vede po Německu a po Evropě, což znamená, že se příslušná 
trasa na mapě zabarví. Zobrazí se také ušetřené množství CO2. 

Tým s nejvyšším počtem ujetých kilometrů získá odměnu 500 eur. Kromě toho jsou 
udělovány drobné ceny, např. batohy, bundy do deště, stojany na jízdní kola apod.   

VÝHODY
• Rozvoj samostatnosti (nejen) na cestě do školy

ZDROJE A PODOBNÉ PROJEKTY
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FahrRad! Fürs  
Klima auf Tour

Stadtradeln Kindermeilen

1 https://www.klima-tour.de/wie-funktionierts
2 https://www.stadtradeln.de/home
3 http://www.kindermeilen.de

https://www.klima-tour.de/wie-funktionierts
https://www.klima-tour.de/wie-funktionierts
https://www.stadtradeln.de/home
http://www.kindermeilen.de
https://www.klima-tour.de/wie-funktionierts
https://www.stadtradeln.de/home
http://www.kindermeilen.de


OPATŘENÍ
Třídy nebo celé školy soutěží s cílem zvýšit počet dětí, které se rozhodnou pro udržitelnou 
cestu do školy.   
 

AKTÉŘI
Žáci, děti

CÍLE
• Motivace dětí a mládeže, aby na cestě do školy využívaly ekologičtější dopravní prostředky
• Motivace formou soutěže
• Procvičování bezpečného chování v dopravě jako cyklista, chodec a uživatel MHD  
• Posílení pocitu vlastní odpovědnosti vůči životnímu prostředí 

POSTUP
Před zahájením kampaně učitelé ve svých třídách zjišťují, jak se děti obvykle dopravují do 
školy (učitel se ptá, děti se hlásí). Na základě výsledků si každá škola stanoví svůj vlastní 
relativní cíl: snížení podílu žáků přijíždějících do školy autem ve srovnání s počtem dětí, které 
se do školy dopravují pěšky, na kole, veřejnou dopravou nebo pomocí sdílených automobilů 
(„carsharing“).

DOPRAVNÍ VÝCHOVA24
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Kampaň: Hra Traffic Snake

Pokroky při plnění školního cíle se zaznamenávají na velkém banneru s obrázkem hada, 
který je vyvěšen na viditelném místě ve škole. V jednotlivých třídách obdrží žáci  
nálepku (bod), pokud se dopraví do školy udržitelnými dopravními prostředky nebo pěšky. 
Po dosažení určitého počtu bodů ve třídě se všechny získané nálepky umístí na jednu velkou 
samolepku. Žáci získají odměnu a velká samolepka se umístí na banner s obrázkem hada. 
Odměna může být různá, např. děti nedostanou jeden den domácí úkoly, mohou získat  
15 minut volna / času na hraní navíc apod. 

Poté, co kampaň skončí a škola splní stanovený cíl (pokrok je vidět na banneru s hadem, 
který se časem zcela zaplní velkými samolepkami), obdrží žáci větší odměnu. Může se jednat 
např. o stojan na kola, pěší nebo cyklistický výlet apod. Zároveň se shromažďují a analyzují 
údaje získané před zahájením kampaně, v jejím průběhu a po skončení.

Pokud chceme zvolit modernější způsob, jak sledovat plnění cílů (Hra Traffic Snake 2.0), 
využijeme on-line chytrou tabuli. 

VÝHODY
• Úbytek automobilové dopravy před školou 
• Hmatatelné pozitivní dopady udržitelné mobility – každodenní pohyb, samostatnost, 

poznávání okolí

ZDROJE A PODOBNÉ PROJEKTY
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ŠKOLY – 
soutěž o třídu, 

která nejvíce chodí 

Traffic Snake
Game 

1 https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/souteze/
2 http://www.trafficsnakegame.eu/game/how-it-works/

https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/souteze/
https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/souteze/
https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/souteze/
http://www.trafficsnakegame.eu/game/how-it-works/
http://www.trafficsnakegame.eu/game/how-it-works/
https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/souteze/
http://www.trafficsnakegame.eu/game/how-it-works/
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