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Dětská dopravní hřiště jsou vizitkou měst na Vysočině se zájmem o dopravní vzdělání dětí 

 

„Také jste jako děti brázdily úzké silničky dopravního hřiště? Lavička pro vás nebyla jen místem 

k sezení, ale čerpací stanicí a průjezd přes cinkající železniční přejezd jste brali naprosto vážně. Věřte, 

že i přes moderní dobu chytrých telefonů a tabletů mají dnes vaše děti na dnešních dopravních 

hřištích v očích stejné jiskřičky štěstí ze zážitků, které jim ani virtuální realita nemůže nabídnout“ říká 

o dopravní výchově Krajská koordinátorka BESIP Veronika Vošická Buráňová.  

Význam vzdělávaní dětí v předškolní a školní docházce je dnes tématem, o jehož významu nemusíme 

dlouze diskutovat. Rodiče, učitelé a hlavně řidiči se v každodenním provozu přesvědčují, jak moc je 

důležité, aby v dnešní uspěchané době, děti znaly pravidla silničního provozu. Pokud se podíváme do 

současnosti, musíme si uvědomovat dynamiku, s jakou se doprava v ČR rozvíjí. Vždyť ještě dnes žijí 

lidé, kteří pamatují naši zem bez jediného semaforu. Ten první byl instalován v Praze v roce 1930. A 

dle statistických dat víme, že řidičů starších právě 88 let, je na našich silnicích stále téměř 50 000.  

Pokud se zaměříme i na další číselné údaje víme, že s koncem roku 2017 počet registrovaných 

osobních vozidel v naší republice překročil hranici 5,5 mil. Ve chvíli, kdy do celkového součtu přidáme 

dodávkové vozy, nákladní dopravu, zemědělské stroje a vozidla ze zahraničí, není velkým 

překvapením, že na řadě míst doprava každým dnem kolabuje. Stejné situaci nejsou vystaveni jen 

řidiči, kteří každý den proklínají tu stejnou kolonu cestou do práce a z práce, ale zejména děti. Ty ve 

stejné časy chodí do školek a škol, odpoledne na kroužky a zpátky domů.  

S prvními základy dopravní výchovy by měli začínat už rodiče a dítěti do hlavy vštěpovat například 

správné přecházení přechodu pro chodce a barvy na semaforu. Velmi často tuto iniciativu přebírají 

právě paní učitelky z mateřských škol. Zároveň je však důležité, aby si děti uvědomovali i ostatní 

účastníky silničního provozu. To se nejlépe naučí kombinací vysvětlování a praktických ukázek formou 

her na dopravním hřišti.  

Aktuálně se v Kraji Vysočina nachází 18 dětských dopravních hřišť. Jejich forma, stav i provoz je různý. 

Většina z nich je klasického rázu pevného a venkovního. Pouze Chotěboř má mobilní hřiště 

z pryžových pásů, které se skládá a Havlíčkův Brod vlastní tzv. kobercové dopravní hřiště. Ke 

skutečným estetickým chloubám našeho kraje patří hřiště v Humpolci a Velkém Meziříčí, kde se 

dokonale podařilo propojit přírodní park, dostupnost zázemí a moderní dopravní hřiště včetně 

zvukové signalizace a semaforů.  

Zkušenosti z území celého kraje však velmi napovídají o tom, že sebekrásnější dopravní hřiště nebude 

fungovat bez dobrého lektora – „zapáleného“ člověka a tradice, která se v daném městě nese po 

generace. K místům, kde dopravní výchova funguje na profesionální úrovni, patří například město 

Třebíč. V loňském roce zdejší dopravní hřiště a výchova slavily 40. výročí fungování. Během soutěže 

mladých cyklistů se sešla celá řada lidí, kteří zde dopravní hřiště zakládali. Tradice dopravní výchovy 

je v tomto městě tak silná, že má velkou oporu ve vedení města a průběžně se daří zdejší hřiště 

modernizovat. Místo je vytíženo od jarních do podzimních měsíců po celé dny. Probíhá zde dopravní 



výchova dle tematického plánu, ale nad rámec i výchova dětí mateřských škol, či provoz pod dozorem 

lektora dopravní výchovy i pro veřejnost.  

Jasným důkazem, že lidské odhodlání a zájem přenáší i rozpočty měst a názory zastupitelů, je počin 

v Třešti. Zdejší dopravní hřiště vzniklo jako iniciativa paní učitelky. Nepatří k těm nejkrásnějším, 

protože je pouze nakresleno na ploše bývalého zimního stadionu, ale je obdivuhodné, že někdo našel 

to odhodlání a v dnešní uspěchané době položil základní kámen dopravní výchovy právě v tomto 

městě.   

Že krásné a reprezentativní hřiště se dá vybudovat za rozumnou částku, by mohla vyprávět Přibyslav. 

Město s méně než 3500 obyvateli v roce 2016 otevřelo prostor pro malé cyklisty – budoucí řidiče 

českých silnic. Ihned se z něj místa stal ráj zdejších maminek. Rovné silničky, herní prvky, ale i 

oplocení, nabízí dětem dostatek vyžití a hlavně bezpečné prostředí. Přibyslavské dopravní hřiště patří 

k těm nejnovějším, ale další moderní hřiště najdeme například ve Žďáru nad Sázavou, Moravských 

Budějovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou, či Světlé nad Sázavou.  

Dětská dopravní výchova je jedním z důležitých základních kamenů pro život dětí. Návyky a 

vědomosti získané hrou si děti přenáší do budoucího chování na silnicích. Kraj Vysočina se může 

pyšnit nejenom velkým množstvím krásných dopravních hřišť, ale i kvalitním systémem dopravní 

výchovy a „proučeností“ žáků 4. ročníků více než 80%, což je jedno z nejvyšších čísel v rámci naší 

země.  Krajská koordinátorka ke stávajícímu stavu dodává: „Není však snadné toto číslo udržovat, 

proti pěkným hřištím zde stojí ta, která by si skutečně velmi moc zasloužila renovaci. Táhnou je 

zkušení lektoři, ale mnohdy vyučují na prostoru “ohlodaném“ časem, nebo bez dobrého zázemí. 

Rozhodně by si pěknější dopravní hřiště se zázemím zasloužilo naše krajské město. Další 

reprezentativní hřiště si dovedu představit Telči, kde se současný výukový prostor nachází nedaleko 

kulturního centra města. Ráda bych rozvíjela snahu i v již zmiňované Třešti. Všechny tyto plány se 

však v žádném případě neobejdou bez opory ve vedení měst a obcí, proto mne vždy mrzí, když 

dokáže město investovat milionové částky do výstavby nového hřiště, ale na dopravní se peníze 

nenajdou, což je příklad Bystřice nad Pernštejnem.“ 

 

 

V Havlíčkově Brodě 20. 2. 2018 

Autor:  Krajský koordinátor dopravní výchovy BESIP pro Kraj Vysočina 

Mgr. Veronika Vošická Buráňová 


