Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Shrnutí – dopravní výchova (I. stupeň ZŠ)

Všichni jsme účastníci silničního provozu, jako chodci, jako cyklisté nebo jako řidiči. Je důležité,
abychom dodržovali pravidla silničního provozu, abychom se chovali ohleduplně, zodpovědně a hlavně
bezpečně.
Jako chodci musíme dodržovat pravidla týkající se zejména bezpečného přecházení a bezpečného
pohybu v silničním provozu.
Pro přecházení přes silnici si musíme zvolit bezpečné místo. Pokud je přechod pro chodce, budu
přecházet zde. Pokud přechod není, přecházet určitě mohu, nicméně si musím vybrat místo, kde budu
mít dobrý rozhled na obě dvě strany, kde mi nebude ve výhledu nic překážet (vozidlo, keř, zatáčka…).
Poté musím dodržet všechny zásady bezpečného přecházení. To znamená rozhlédnout se na obě dvě
strany. Nejprve vlevo, poté vpravo a poté ještě jednou vlevo. Pokud nejede žádné auto, mohu
přecházet přímo na druhou stranu, středně rychle po pravé straně. Přes silnici se neloudám, ale ani
neběhám, protože by se mi mohlo stát, že zakopnu, spadnu a to by bylo velmi nebezpečné. Stejně tak
pokud běžím, může se stát, že přehlédnu nějaké jedoucí vozidlo a vběhl bych rovnou pod auto.
Přecházím po pravé straně, aby chodci jdoucí z druhé strany měli svoji půlku a nemuseli jsme se složitě
vyhýbat a zbytečně dlouho se na silnici nezdržovali.
Pokud však jede auto, naváži s řidičem oční kontakt, abych se ujistil, že řidič o mně ví. Pokud zastaví,
přecházím, středně rychle, přímo na druhou stranu, s tím, že v průběhu samotného přecházení se
neustále rozhlížím na obě strany. Pokud se stane, že auto nezastaví, určitě se nebudu vrhat za každou
cenu do silnice, ale pro svoji bezpečnost počkám, až přejede.
Ve větších městech, kde jsou semafory, se řídím světelným signálem. Červený panáček stojím, zelený
panáček přecházím. I zde platí, že se musím před začátkem přecházení rozhlédnout na obě dvě strany
a poté přecházet přímo, středně rychle na druhou stranu. Může se stát, že mi v půlce přecházení
nejednou skočí červený panáček. Určitě se nevyděsím a dokončím přecházení. Nebudu se rozbíhat ani
se vracet a už vůbec ne se zastavovat a čekat na zeleného panáčka.
Jako chodec musím myslet také na to, abych byl dobře vidět. Budu volit nějaké pestré barvy svého
oblečení anebo budu využívat reflexní doplňky.

DODRŽUJTE VŠECHNA PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU A POHYBUJTE SE BEZPEČNĚ!

