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Něco u publikaci 
 Milí žáci, milé žákyně a paní učitelky,  

tato druhá publikace je věnována dopravním prostředkům, jejich nejznámějším druhům ale 
také tomu, jak se v nich máme chovat, jak dodržovat bezpečnost při jejich provozování a také 
dopravním značkám, které bychom v rámci bezpečnosti měli všichni znát. Všichni jsme 
účastníky silničního provozu. Ať již používáme nějaký dopravní prostředek anebo jsme pouze 
chodci. Stále musíme dodržovat určitá pravidla, abychom se všichni mohli cítit na ulici 
bezpečně. 

   Tato publikace vám přiblíží některé z vám známých dopravních prostředků, s kterými se 
můžete běžně setkat na silnici i v parku. Ale i některé dopravní prostředky, s kterými se 
nepřepravujete tak často, ale přesto jsou vám známé (jako jsou lodě a letadla). Dozvíte se 
něco o jejich historii, o tom jak, kde a kým vznikly ale i o jejich současnosti.  

   Dále se seznámíte s nejběžnějšími dopravními značkami, které si podle návodu i sami 
vybarvíte tak, jak by měli vypadat. Společně s paní učitelkou si pak značky pojmenujete a 
povíte si něco o tom, proč je důležité, abychom je všichni znali. Samozřejmě jsem opět 
nezapomněla i na básničky a také hry, které si společně můžete zahrát.  

Opět doufám, že se vám publikace bude líbit, že se dozvíte něco nového a pro vás užitečného 
a věřím tomu, že se společně všichni při jejím čtení, vybarvování i hraní her, všichni společně 
pobavíte. 

Teď si něco přečteme o tom, co je to vlastně dopravní prostředek a jaké máme druhy. 
V publikaci nejsou samozřejmě podrobně vyjmenovány všechny druhy dopravních 
prostředků ale pouze ty vám nejznámější a vámi nejvíce používané. 

Dopravní prostředek je zpravidla pohyblivý hmotný objekt nebo jiný technický resp. 
technologický soubor, sloužící k dopravě materiálu a přepravě osob. Jedná se vlastně o 
mobilní součást dopravy a přepravy. 

Rozdělení strojních dopravních prostředků 

Vozidla (kupř. automobily, motocykly, vagóny, lokomotivy, jízdní kola, tramvaje, kočáry, 
traktory apod.) 

Letadla (kupř. balóny, vrtulníky, letadla s pevnými křídly, vznášedla, větroně, vírníky, padáky 
či rakety atd.) 

Plavidla (kupř. lodě, vory, ponorky, prámy, plovoucí stroje) 

Zdvihadla (kupř. výtahy, jeřáby, lanovky, eskalátory, vrátky, pásové přepravníky apod.) 

Zpracovala a vytvořila Alena Niklová – metodik primární prevence 

V publikaci bylo využito http://www.detskeomalovanky.cz/, www.wikipedie.cz, encyklopedie Malý vševěd 

http://omalovanky-pro-deti.sweb.cz/omalovanky-dopravnich-znacek.html 
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AUTOMOBIL 

 

Vznik automobilu se datuje do třetí čtvrtiny 19. stol. V počátcích se 

lidé pokoušeli sestrojit "něco", co by jim pomohlo s prací na poli a 

nahradilo zvěř, která v té době tahala pluhy a jiná hospodářská 

zařízení. 

Když se to tak vezme, "moderní" stroj, označovaný jako automobil, se 

objevil už v období mezi první a druhou světovou válkou. Je 

samozřejmé, že každý automobil musel někdo vymyslet, navrhnout a 

nakonec jej skonstruovat. V počátcích automobilového průmyslu však 

neměli lidé počítače, které jsou v dnešní době nepostradatelnou 

pomůckou při výrobě. Většina vozidel postavená v minulém a na 

začátku tohoto století, byla sestrojena jako amatérský pokus vytvořit 

automobil. 

A proto dnes máme mnoho druhů i značek automobilů. No a některé 

z nich si můžete na vedlejší stránce vybarvit. Nezapomínejte však na 

to, že i při jízdě jakýmkoliv automobilem, musíme nejenom dodržovat 

vždy bezpečnostní předpisy, abychom neohrozili zdraví své i všech 

ostatních účastníků silničního provozu. Ale také, že při řízení 

jakéhokoli automobilu musíme vlastnit řidičský průkaz. 

No a teď již honem na vybarvování. 
 

Auto                                                   

 Auto troubí tútútú,                                      Když vyjedu na dálnici, 

 já už jezdit nebudu!                                    vidím samou kukuřici. 

 Silnice je rozkopaná,                                  Kam se ztratil les? 

 kola z ní mám zablácená..                          S jízdou končím dnes!!! 

Čerpáno z wikipedie.cz a z Detskestranky.cz   
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Dopravní prostředky - auta 
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Motocykl 
  Motocykl Motocykl je dvoukolový dopravní prostředek poháněný spalovacím 

nebo elektrickým motorem. Kola jsou umístěna za sebou a pohonná jednotka 

(motor a převodovka) mezi nimi. Řidič sedí na motocyklu obkročmo a směr řídí 

řidítky. 

První motocykl poháněný petrolejem vyrobili Gottlieb Daimler a Wilhelm 

Maybach v roce 1885. 

Historie motocyklu 

První motocykl byl sestaven v roce 1869 a byl poháněn parou. Motocykl 

poháněný benzínem vyrobil v roce 1885 Gottlieb Daimler. 

První český motocykl vyrobili Václav Klement (původně knihkupec) a Václav 

Laurin (mechanik). 

Motocykly může pohánět dvoutaktní nebo čtyřtaktní motor. V dnešní 

terminologii řadíme motocykly mezi tzv. jednostopá motorová vozidla. 

Moped nebo jízdní kolo s pomocným motorkem 

Moped lze považovat za kombinaci motocyklu a jízdního kola. Často bývá 

vybaven pedály a má objem motoru typicky 50 cm³. 

Malý motocykl 

Malé motocykly tvoří přechod mezi mopedem a ostatními silničními typy. Mají 

typicky obsah 50 až 125 cm³. 

Motocykl 

Typicky určen pro jízdu po silnici bez další specializace. V prostoru kolen má 

palivovou nádrž a motor. Pro podepření nohou slouží stupačky. Další motocykly 

lze považovat za jeho nástupce či poddruhy. 

Cestovní motocykl 

Velký pohodlný motocykl, s velkou nádrží. Je určen pro jízdy na dlouhé 

vzdálenosti 
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Dopravní prostředky – motocykl 
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Dopravní prostředky – jízdní kolo 

 

Jízdní kolo (starším označením bicykl) je jednostopé vozidlo, poháněné silou lidských 

svalů. Bylo vynalezeno Karlem von Draisem v roce 1817 v Karlsruhe v dnešním 

Německu. Od roku 1992 do roku 2002 byla na světě vyrobena více než miliarda 

jízdních kol *1+a jejich produkce stále stoupá*2+. V mnoha regionech představuje 

hlavní dopravní prostředek, jinde zase slouží k rekreačním jízdám. Pozoruhodné je 

také jeho rozšíření v různých polích lidské působnosti, například slouží dětem jako 

hračka, dospělým zase pro rekreaci, závodění či jako posilovací stroj ve fitness 

(konkrétně nepohybující se varianta kola - rotoped). 

Kola v dopravě 

Jízdní kolo je krom jiného též dopravní prostředek. Jelikož je poháněno pouze lidskou 

silou neprodukuje oproti motorovým vozidlům žádné škodlivé zplodiny a má tedy 

pozitivní ekologický aspekt, navíc podporuje fyzickou kondici daného člověka a např. 

oproti automobilové dopravě má méně fatálních zranění. Může tak být dobrou 

alternativou osobní automobilové dopravě, zejména ve městech nebo obecně na 

malé vzdálenosti. Výhodu skýtá větší skladnost kola i možnost z něj kdykoli sesednout 

a pokračovat jako chodec, nevýhodou mohou být omezení co do rozměrů a 

hmotnosti případného vezeného nákladu a počasí, které je pro jízdu na kole ne vždy 

vhodné. 

V minulých desetiletích byla doprava na kole poněkud zanedbávána, v posledních 

letech vzešly na různých místech světa aktivity pro větší prosazení kol v (městské) 

dopravě. 

Cykloturistika je ježdění na kole za účelem poznání, rekreace nebo vyhlídkové jízdy, 

to znamená prosté cestování na kole bez závodění. Jedním z aspektů holandské 

populární kultury jsou rekreační jízdy na kole na venkově. Krajina je plochá a plná 

cyklostezek, na kterých nejsou cyklisté obtěžováni žádnou dopravou. Paříž-Brest-Paříž 

je nejstarší cyklistická akce, jezdí se už od roku 1891 do dnešních dob stále podle 

stejného scénáře, trasa má 1200 km po silnicích a účastníci na ní mají 90 hodinový 

limit. 

 

V oblastech obzvlášť zajímavých a vhodných pro turistiku mohou být alokovány 

půjčovny jízdních kol.  
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Jízdní kolo 

 

Jarní výlet  

 Nemusíme už jít pěšky, 

 máme nové koloběžky. 

Máme také nová kola, 

 tenhle kopec každý zdolá. 

Každý, kromě naší kočky, 

 ta prý půjde radši pěšky. 

 Autor: Dagmar Vysoká  

Rubrika: Básničky a písničky  
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Pexeso 

Na dalších dvou stranách, jsem  pro vás připravila hru Pexeso. Tentokrát s obrázky 

dopravních prostředků. S pomocí paní učitelky, si celou stranu nejprve podlepte 

tvrdým papírem a potom si jednotlivé kartičky vystřihněte. Na prázdné strany kartiček 

si můžete také nakreslit obrázky (ale pozor musejí být všechny stejné!!!) nebo ji 

nechte jednoduše prázdnou. No a pak už si společně můžete hru zahrát.  

Pravidla Pexesa 

Cíl hry: Najít co nejvyšší počet obrázkových dvojic. 

Průběh hry: Karty se promíchají a rozdají na stůl do čtverce 8×8 rubovou stranou 

navrch. Hráč, který začíná, otočí libovolné dvě karty lícem navrch. Jestli-že jsou karty 

shodné, získává bod a může pokračovat ve hře otočením další dvojice karet. Jestli-že 

jsou karty rozdílné, otočí je rubem navrch a ve hře pokračuje další hráč. Pokaždé, když 

někdo odhalí dvojici shodných karet, otáčí ihned další dvojici karet. Hraje se tak 

dlouho, dokud nejsou odhaleny všechny dvojice. 

Alternativní pravidla: Nalezené dvojice hráč ze čtverce odebere a položí k sobě na 

hromádku. Ostatní karty zůstávají ležet na svých původních místech. Někdy se 

poslední dvojice karet nepočítá žádnému hráči. 
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Vlak 
První stroj, který využíval hnací motor, byl vlak. Od roku 1830 se kolejnice 

rozšířily do všech končin světa. Lokomotivy byly zpočátku poháněny silou páry. 

Dnes jsou již téměř všechny tratě elektrifikované. Vlaky mohou převážet 

mimořádně objemné a těžké náklady i velké množství lidí. Rychlovlak T. G. V. je 

stejně rychlý jako závodní automobil. 

Vlak je jedno nebo několik pevně spojených vozidel, která se společně pohybují 

po železniční trati nebo jiné pevné dráze. Někdy se však slovo používá i pro 

mimodrážní jízdní soupravy, které délkou nebo vzhledem kolejový vlak připomínají 

(silniční vlak, silniční vláček). 

Hnací vozidla 

První vlaky byly obvykle tažené koňmi (Důlní železnice, koňská dráha). Později 

nastoupila parní lokomotiva. Ta byla v průběhu 20. 

století vytlačována dieselovými a elektrickými lokomotivami. 

]Druhy železničních vlaků 

Podle druhu železniční dopravy se vlaky rozdělují na: 

 osobní; vlaky osobní přepravy zajišťují dopravu cestujících, zavazadel a spěšnin. 

 nákladní 

 smíšené; vlaky nákladní dopravy, které zajišťují také přepravu osob 

 lokomotivní 

 vojenské 

 Nákladní vlak je vlak, který slouží k přepravě zboží po železnici. Skládá se ze 

soupravy nákladních vozů (bez ohledu na to, zda jsou prázdné nebo ložené) a 

z jedné či více lokomotiv, které zajišťují pohyb vlaku. Nákladní vlak může 

zajišťovat také dopravu osobních vozů či speciálních vozidel. 

 Historicky příslušela role provozovatele nákladních vlaků unitárním železnicím, 

ať už v majetku státu, tak v soukromém vlastnictví, v současnosti je však tato 

praxe v různých částech světa různá. V rámci Evropské unie i některých 

dalších evropských státech mimo EU se nákladní dopravou zabývají většinou 

specializovaní nákladní dopravci. 
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Dopravní prostředky – lokomotiva a vlak 
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 Dopravní prostředky – tramvaj -metro 

Autor: Dagmar Vysoká  
Rubrika: Básničky a písničky  

Metro 
Ukončete výstup a nástup, 
dveře se zavírají! 
Lidí čeká celý zástup, 
do vozu se namačkají. 
 
Pak vlak vjede do tunelu, 
sviští jako drak. 
Nebojím se, na mou věru, 
metrem jezdím rád. 
 
Ve velkých městech jezdí pod zemí elektrický vlak – metro. Každý den přepravuje 

velké množství cestujících. Ve městě zajišťují osobní přepravu také autobusy, tramvaje a 
trolejbusy. Na vesnici jezdí autobusy nebo vlaky.  

Dnes se můžeme snadno dostat na jakékoli místo na planetě, 
 
Metro (neboli podzemní dráha je druh kolejové dráhy a městské hromadné dopravy 

na ní provozované. Většinou celá, nebo velká část trasy, je vedena podzemními tunely. Vozy 
metra se tak mohou pohybovat zcela nezávisle na ostatních druzích dopravy. Slovem 
„metro“ se obvykle označuje nejen samotná dráha a její stavby a dopravní systém, ale i vlak 
užívaný k dopravě na ní („metro přijelo“). Vozy metra jsou poháněny elektřinou. 

 
Tramvaj je vozidlo nebo vlak tramvajové dráhy. 
 
Výhody 

 větší přepravní kapacita oproti autobusům, případně trolejbusům 

 možnost zvýhodnění před jinými městskými dopravními prostředky 

 ekologičnost 

 možnost kombinace s provozem po železnici (tram) 

 větší pohodlí 

 nižší náklady na samotný provoz vozidel (na rozdíl od autobusů to vede 
ke kratším intervalům v době snížených přepravních nároků[zdroj?]) 

 vlídnost k chodcům na pěších zónách (na rozdíl od autobusu se dá díky 
kolejím předpovědět pohyb vozidla)[zdroj?] 

Nevýhody 

 špatná ovladatelnost, omezená kolejemi – nemožnost objíždět vadný 
vlak nebo jinou překážku, omezená možnost odklonů a objížděk 

 větší hmotnost a setrvačnost s následkem delší brzdná dráha (není-li 
použita magnetická brzda) 

 riziko smyku a skluzu dané kontaktem kov na kov mezi kolem a 
kolejnicí 

 větší hlučnost, zejména v obloucích 

 velké náklady na provozní zařízení – tratě, měnírny apod. 

 závislá trakce - zastavení provozu při výpadku napájení 
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Dopravní prostředky – tramvaj -metro 
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Plavíme se 

     Jak asi vypadala první loď? Možná to byl kmen stromu, na který si pravěký člověk 

obkročmo sedl, aby se dostal na druhý břeh řeky. Od té doby se postavilo mnoho 

různých lodí: ze dřeva, ale i z kůže, ze železa nebo plastických materiálů. 

     Námořníci se dlouho báli nebezpečí, která na ně číhala na širém moři, proto se 

nepouštěli daleko od pobřeží. Postupně se však stavěly dokonalejší lodě a přesnější 

přístroje, díky nimž se námořníci na moři lépe orientovali a nebloudili uprostřed 

oceánu. Plavili se do Afriky, do Číny, Indie i Ameriky. Obeplouvali celý svět. Nejprve na 

lodích s vesly, pak na plachetnicích a nakonec na lodích se stále výkonnějšími motory 

dokázali lidé proplout všemi vodstvy. 

     Lodě dnes převážejí cestující, auta, těžké náklady… Slouží k lovu ryb v blízkosti 

pobřeží i na širém moři… Zkoumají mořské hlubiny… A po chvíle volna nám nabízejí 

sport i zábavu. 

 

Moře 

Michal Černík  

Strýček poslal 

 pohlednici. 

 Jsou tam lodě, 

námořníci. 

Loď se krásně 

 kymácí 

 jako křeslo  

 houpací 

 

  



17 
 

Létáme  

     Od nepaměti lidé toužili létat jako ptáci. Před více než 200 lety vzlétl první balon. První 

letadlo se zdvihlo od země před necelými 100 lety.  

     Co všechno se od té doby změnilo. Nespočetné stroje poháněné vrtulemi nebo 

reaktivními motory ovládly oblohu i vesmír. Obří letadla každodenně přepravují cestující 

z jednoho konce zeměkoule na druhý. Helikoptéry dokážou vzlétnout i přistát téměř 

kdekoliv. Bojová letadla chrání bezpečnost jednotlivých zemí. Bezmotorové větroně a 

deltaplány se vznášejí, lehce unášeny větrem. 

                                                                                                Milan lepil letadlo 

                                                                                               Milan lepil letadlo, 

                                                                                               výborně to dopadlo. 

                                                                                               Letadlo teď letí, letí, 

                                                                                               u Milana je houf dětí. 

Letadlo je létající dopravní prostředek.  

Vrtulník nebo též helikoptéra je letadlo těžší vzduchu s poháněnými horizontálně rotujícími nosnými plochami. 

Dělení letadel: Podle účelu 

Civilní letadlo  

Dopravní letadlo  

Osobní 

Nákladní 

Sportovní letadlo 

Letadlo pro letecké práce 

Vojenské letadlo  

Stíhací letadlo 

Dopravní letadlo 

Cvičné letadlo 

Speciální letadlo  

Sanitní letadlo 

Výsadkové letadlo 
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Dopravní značky 

Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy určené pro řízení a regulaci silničního provozu 

na pozemních komunikacích. Jedná se o zařízení upozorňující účastníky silničního provozu na 

nebezpečná místa, ukládají jim zákazy, příkazy nebo omezení, poskytují jim informace nebo 

zpřesňují, doplňují nebo omezují význam jiné dopravní značky. Význam dopravních značek 

zpravidla stanoví Pravidla silničního provozu. Kromě dopravních značek je provoz na 

pozemních komunikacích také řízen, zabezpečován a usměrňován ještě dalšími dopravními 

zařízeními a dále také světelnými a akustickými signály. 

Znalost dopravních značek je nezbytnou součástí znalostí každého dítěte, protože i dítě je 

účastníkem dopravního provozu. Omalovánky dopravních značek proto děti seznámí 

zejména se zákazovými značkami formou vymalovávání pomocí čísel.  

Podoba a provedení dopravního značení v České republice vychází z evropských úmluv, které 

však ponechávají signatářským státům jistou míru volnosti. Značky označující nebezpečí jsou 

trojúhelníkové podoby s červeným okrajem. Příkazové značky jsou typicky kruhové s bílými 

symboly na modrém podkladě, zákazové značky kruhové s černými symboly na bílém 

podkladě s červeným okrajem. Informativní značky jsou zpravidla pravoúhlé. Značky 

upravující přednost na křižovatkách mají specifický tvar.  
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