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Tisková zpráva 
Těžko na cvičišti, lehko v boji. 

Děti se učily čelit nebezpečí na silnicích 
 

Zda dokážou projet na kole bez pádu úzkou štěrbinou mezi dvěma prkny, anebo jestli by uměli 
masáží srdce oživit zraněného člověka. To byly některé z disciplín, v nichž změřilo své síly v úterý 
12. května na Dětském dopravním hřišti na padesát školáků z Liberecka. 
 
Okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů se na libereckém dopravním hřišti zúčastnili žáci 

od 10 do 15 let. Rozdělení byli podle věku do dvou kategorií. První kategorie zahrnovala děti od 10 do 

12 let, druhá od 13 do 15 let. Bojovalo se nejen o drobné ceny, ale především o postup do krajského 

kola, které proběhne o prvním červnovém víkendu v Jablonci nad Nisou. 

 „Jsem rád, že školákům přálo počasí. Děti jsou nejohroženějšími účastníky silničního provozu, proto je 

každá dopravní soutěž, která prověří jejich orientaci a dovednosti, velice přínosná. Tady více než jinde 

platí úsloví – těžko na cvičišti, lehko v boji,“ zdůraznil při zahájení okresního kola náměstek primátora 

Tomáš Kysela. 

Školáci zdolávali na kole čtyři základní a nijak jednoduché disciplíny. Při jízdě zručnosti museli obratně 

prokličkovat mezi kužely nebo například jednou rukou za jízdy odepnout řetěz, natažený mezi dvěma 

sloupy, a po obkroužení překážky řetěz opět vrátit na původní místo. Ukázali, zda dokáží zaparkovat 

na přesně vymezeném místě či třeba projet úzkou štěrbinou mezi dvěma prkny. Jejich úkolem také 

bylo převézt pohárek s vodou z jednoho stolku na druhý, aniž by vodu z něj rozlili. 

V druhé disciplíně žáci předvedli, zda se umějí na silnicích řídit pravidly silničního provozu a jak 

rozumějí dopravním značkám. Z pravidel silničního provozu absolvovali i test. V poslední disciplíně 

potom ukázali, jak ovládají základy první pomoci, jak by ošetřili zraněného člověka a jak by oživili 

masáží srdce po dopravní nehodě někoho, kdo je v bezvědomí a nedýchá. Za všechny složené zkoušky 

sbírali body, které si při závěrečném hodnocení sčítaly. 

„Silniční provoz se rok od roku více zahušťuje. Na dopravním hřišti si děti bez hrozby opravdového 

nebezpečí vyzkoušejí situace, které je mohou potkat na silnicích,“ uvedla Daniela Bušková, tisková 

mluvčí spolupořadatele soutěže, Městské policie Liberec. 

První dvě nejúspěšnější družstva z každé kategorie postupují do krajského kola, kde budou mít ti 

nejšikovnější naději na účast v celostátním finále. V první kategorii obsadilo v okresním kole zlatou 

příčku družstvo ze ZŠ Hrádek nad Nisou, stříbrní byli školáci ze ZŠ Vratislavice nad Nisou. Bronzové 

medaile, leč nepostupové místo, vybojovaly děti ze ZŠ Frýdlant. V kategorii starších žáků se na prvním 

místě umístilo družstvo ze ZŠ Dobiášova, na druhém žáci ze ZŠ Frýdlant. Třetí příčku obsadily děti ze 

ZŠ Český Dub. 



„Soutěž se mi líbí, ale byla docela těžká. Nejtěžší bylo to sundávání řetězu,“ svěřil se desetiletý Jan 

Bernat z Křesťanské základní a mateřské školy J. A. Komenského v Liberci. „Sám na kole už po silnicích 

jezdím. Zatím jsem ale žádnou nebezpečnou situaci nezažil,“ dodal. 

Sportovní klání se uskutečnilo pod záštitou primátora Liberce Tibora Batthyányho. Soutěž každoročně 

vyhlašuje Ministerstvo dopravy České republiky – BESIP se spoluvyhlašovateli, kterými jsou 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Policejní prezidium Policie České 

republiky a Český červený kříž. S organizací pomáhali rovněž studenti oboru Záchranářství a 

bezpečnost obyvatel Středního odborného učiliště nábytkářského a střední odborné školy Kateřinky 

Liberec. 
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