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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

JÍZDNÍ KOLO

Jezdíte rádi na kole? A kdo se vám o n j stará? Vy sami, nebo to d lají rodi e? Um li byste si t eba 
se ídit brzdy? Nebo zalepit kolo? Poj me si to vyzkoušet.

Motivace:

Jízdní kolo (každý své), sada ná adí, hustilka a hustom r, obrázek s popisem jízdního kola, test ze 
znalostí dopravních pravidel, pom cky na p ekážkovou dráhu, mapy s ozna enými body pro cyklistický výlet.

Doporu ená pom cka: kniha Kolo pro d ti a jejich rodi e, Ji í Šafránek, vydalo nakladatelství Portál.

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list T13A.

Pot eby:

S jízdním kolem se v tšina d tí seznámí už v útlém v ku. Nejprve na n m jezdí v doprovodu rodi , 
pozd ji se na n m prohán jí samy po sídlištích a klidných cestách. Doménou zejména starších kluk  je p edvád ní 
r zných akrobatických kousk  nebo cyklokros na lesních cestách. ím víc adrenalinu, tím líp. 

Za azením aktivit s jízdním kolem do programu našich sch zek m žeme rozší it své obzory, zaujmout op t širší 
spektrum d tí. Chce to jen mít odvahu. A nejen to. D ti by m ly znát základní pravidla silni ního provozu, ale m ly 
by rovn ž um t p ipravit a zkontrolovat své kolo p ed cestou, znát povinnou výbavu, um t si poradit s malou závadou 
(nap . nahodit et z, dohustit kolo), používat ochranné prost edky (p ilba, chráni e apod.).

Pokud si nejsite jisti, že tohle všechno dokážte d tem p edat, musíte nejprve sami n co nastudovat a doma vyzkoušet. 
Výborný pomocník v tomto p ípad  bude knížka z nakladatelství Portál „Kolo pro d ti a jejich rodi e“ autora Ji ího 
Šafránka. V téhle knize najdete plno informací d ležitých p i výb ru vhodného kola a jeho vybavení, o základní údržb  
a opravách v domácí díln  i na cestách. Je zde p ehled o historii kola, o cyklistické výstroji, o tom, jak jezdit bezpe n . 
Navíc je vše popsáno srozumiteln  i pro laika. A dokonce n co navíc, co možná v praxi využijete nej ast ji – jsou 
zde nám ty pro hry, které lze využít pro postupný výcvik techniky jízdy a pomocí nichž se d ti (od p edškolních 
po -náctileté) nau í zábavnou formou cyklistickým dovednostem a znalostem nutným v silni ním provozu.

Samoz ejm , že pokud máte známého i kamaráda, který kol m rozumí, m žete ho pozvat na sch zku, aby sám n co 
d tem pov d l a prakticky p edvedl.

D ti si vezmou na sch zku svá kola a prakticky si vyzkoušejí:
• nastavení výše sedla;
• utažení všech šroubk ;
• m ení hustoty a dohušt ní kola;
• demontáž a montáž kola;
• kontrola a se ízení brzd;
• nahození spadlého et zu apod.

Pokud n které dít  kolo nemá, necháme je pracovat s n kým ve dvojici nebo mu vedoucí p j í své. Po základním 
nácviku m žeme uvedené aktivity p ipravit jako sout ž na as.

Povinná výbava jízdního kola

P ipravíme si obrázek jízdního kola s popisem jednotlivých ástí. Spole n  probereme jednotlivé ásti, upozorníme 
na ty, které jsou ve výbav  kola povinné. Pokud mají d ti kola na sch zce, m žeme rovnou provád t kontrolu, jak je 
mají vybavená.

Dopravní výchova

P ipravíme pro d ti test ze znalostí silni ních p edpis  – zna ky, otázky, situace, k ižovatky. D ti mají dopravní 
výchovu zpravidla ve škole, takže pro žáky 2. stupn  ZŠ by to m lo být jen opakování.

Provedení:

as p ípravy

120 minut

as realizace

2x45 minut

Prostor

klubovna, h išt

Ro ní období

jaro, léto

Po et ú astník

5–10

V ková kategorie

od 6. t ídy/12 let

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, k ešení problém , k u ení. 

Nau it se provád t základní i složit jší údržbu a opravy jízdního kola, zkontrolovat a p ipravit 
jízdní kolo p ed jízdou. Zopakovat a procvi it pravidla silni ního provozu. Procvi it a zdokonalit techniku jízdy na kole.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Varianta: P jdeme s d tmi na procházku po m st . Zastavíme vždy u k ižovatky, ekneme si, kdo má p ednost, kdo 
musí ekat a pro , sledujeme provoz, upozorníme na nebezpe nou situaci, která m že nastat. 

Jízda zru nosti

P ipravíme p ekážkovou dráhu – slalom, p ejezd prkna (houpa ky), nájezd na obrubník, pr jezd brankou, podjezd 
p ekážky, sjezd ze schod  apod. Hrá i musí projet dráhou co nejrychleji.

P evez pohárek

Obtížn jší varianta p ekážkové dráhy – hrá  má v ruce kelímek s vodou, k asu se po ítá i množství vody, které p evezl 
(nevyšplíchal). Samoz ejm  v obou p ípadech obtížnost dráhy volíme podle v ku a schopností d tí.

Šlapej jednou nohou

Vhodná hra pro nácvik situace, když se n kde na cest  cyklistovi utrhne šlapka. Úkolem je projet co nejrychleji 
ur enou dráhu, ale smí se šlapat pouze jednou nohou. Je dobré funk ní nohu ke šlapce p ivázat, aby byla „v záb ru“ 
i p i pohybu vzh ru, nejen p i došlápnutí.

Sbírej kuželky

Nácvik ízení kola jednou rukou. Úkolem hrá e je p i pr jezdu daným úsekem sbírat ur enou rukou kuželky. Sebrané 
kuželky hází do koše, který má na zadním nosi i. Ve druhém kole m žeme ruce vyst ídat. Vít zí samoz ejm  ten 
nejrychlejší.

Tla ení do zad

Sout ží dvojice, každý na svém kole. Jeden hrá  nesmí šlapat, druhý hrá  s ním pohybuje po vyzna ené dráze tak, že 
ho p i jízd  zezadu tla í do zad. Vhodné je ást trasy vést do kopce. Vít zí nejrychlejší dvojice.

Varianta: Tuto disciplínu m žeme p ipravit jako štafetu – hrá i si na vyzna eném okruhu p edávají nešlapajícího 
spoluhrá e jako štafetový kolík. Vít zí nejrychlejší tým.

Cyklistický výlet

Rozd líme hrá e do družstev, v každém bude p ítomen jeden vedoucí, instruktor, m žeme využít i n kterého 
z rodi -cyklist . Každý tým má pro p ípad nouze aspo  jeden telefon a lékárni ku. Je vhodné mít k dispozici jednoho 
dosp lého s vozidlem (zdravotníka), který by v p ípad  pot eby dojel na ur ené místo.

Každý tým dostane mapu s vyzna enými body v okolí a papír s kontrolními otázkami (množství a vzdálenost bod  
p izp sobíme v ku, schopnostem d tí, náro nosti terénu). Kontrolní místa mají r zné bodové ohodnocení – ím 
vzdálen jší, tím cenn jší. Ur í se asový limit. Úkolem tým  je získat co nejvíc bod  za pr jezd ozna enými místy 
a zodpov zení kontrolních otázek. Je jen na nich, jestli rad ji projedou 10 míst s nižším bodovým ohodnocením, nebo 
risknou krkolomnou dalekou cestu do nejcenn jšího místa. Kontrolní otázky slouží k ov ení, že tým ur eného místa 
dosáhl, tzn. nelze na n  odpov d t na míst  (p íklad: Jakou barvu má fasáda domu p. 10 na návsi v Horní Lhot ?). 
Tým se nesmí rozd lit, celou cestu absolvuje spole n . V ur ený as se všichni sejdou v cíli (p edem dáno) a sout ž 
se vyhodnotí. 

Varianta pro 15+ a dosp lé hrá e: Ú astní se každý sám za sebe (nebo ve dvojicích). Trasu m žeme volit náro n jším 
terénem (lesní cesty atd.). 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P átelství, P ekonání.

U této aktivity mohou být znevýhodn né d ti s t lesným postižením 
nebo narušenou pohybovou dovedností (obtíže s rovnováhou, 

neobratnost). Dále u d tí úzkostných a bojácných m že tato aktivita p estavovat bariéru, strach z nového, neznámého 
– p ejezdy p es prkno, strach pustit se ídítek jednou rukou apod. Je vhodné jim upravit tra , umožnit a podporovat 
trénink. P i jízd  m stem pozor na možné potíže s pravolevou orientací. Je t eba dbát zvýšené pozornosti u d tí 
zbrklých, hyperaktivních, s poruchou pozornosti, zejména p i jízd  m stem nebo na rušné silnici. U d tí ze sociáln  
znevýhodn ného prost edí je pot ebné myslet na to, že nemusí mít k dispozici kolo, nebo že bude staré. Pozor 
na narážky druhých. Zajistit n jaké jiné kolo, hledat cesty, kde je možné si takové v ci vyp j it nebo levn  po ídit.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


