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Pojmenování a vyhodnocení rizik při výcviku a výuce na Dopravním hřišti  

 
      

 

Poř. čís. 
Pracoviště Druh činnosti Riziko 

Zdroj 

nebezpečí 
Následky 

Opatření  

k eliminaci 

1. Přesun na DH Chůze po chodníku Zakopnutí Nerovný chodník 
Podvrtnutí, 
zlomenina  

Poučení, dozor 

2. Přesun na DH 
Přecházení 

vozovky 
Vstup do vozovky 

Střet s dopravním 

prostředkem 

Úraz hlavy, 
zhmožděniny, 

zlomeniny, vnitřní 

zranění 

Poučení, školení, 

zastavovací terče, 
zvýšená pozornost 

3. DH 

Chůze po stezce 

pro chodce a 

cyklisty 

Vstup do jízdního 

pruhu pro cyklisty 
Střet s cyklistou 

Úraz hlavy, 

zlomeniny, vnitřní 

zranění 

Poučení, dozor, 

zvýšená pozornost 

4. DH Chůze po DH Zakopnutí 

Nerovnost 
vozovky, chodníku, 

ohraničení 

vozovky 

Podvrtnutí, 

odřeniny, 
zlomeniny 

Poučení, dozor 

5. DH Chůze po DH 
Pošťuchování, 

nekázeň 
 

Odřeniny, 

zlomeniny 
Poučení, dozor 

6. DH Chůze po DH Uklouznutí 
Mokrý chodník, 
mokrá vozovka, 

spadané listí 

Podvrtnutí, 
odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, dozor, 
čistota DH, vhodná 

obuv 

7. DH 
Jízda na kole, 

koloběžce 

Podklouznutí kola, 

koloběžky 

Voda, listí, 

nečistoty na DH 

Úraz hlavy, 

odřeniny, 
zlomeniny 

Poučení, kontrola 

DH, vhodný oděv 

8. DH 

Jízda na kole, 

koloběžce, 

odrážedle 

Náraz na překážku 
Nezvládnutí 

techniky jízdy 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 
odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, vhodný 
oděv 

9. DH 
Jízda na kole, 

koloběžce, 

odrážedle 

Srážka účastníků 

provozu 

Rychlá jízda, 

neznalost PSP 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 
zlomeniny 

Poučení, 

dostatečný dozor 

10. DH 

Jízda na kole, 

koloběžce, 

odrážedle 

Ukazování změny 
směru jízdy 

Nezvládnutí 

techniky řízení 

kola, koloběžky 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 
odřeniny, 

zlomeniny 

Nácvik řízení 
jednou rukou, 

vhodné oblečení, 

obuv, dostatečný 
dozor 

11. DH 

Přecházení po 

přechodech pro 
chodce 

Vstup do jízdní 

dráhy cyklistovi 

Střet s cyklistou, 

pád 

Úraz hlavy, 
zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, 

dostatečný dozor 

12. DH Jízda na kole 

Zamotání oděvu do 

řetězu jízdního 
kola 

Chybějící, 

nedostatečný kryt 
řetězu 

Úraz hlavy, 
zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Kontrola jízdního 

kola, vhodné 
oblečení 

13. DH 

Jízda na kole, 

koloběžce, 
odrážedle 

Jízda po DH 

Skrytá vada 

jízdního kola, 

koloběžky, 

odrážedla 

Úraz hlavy, 

zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, kontrola 

kola, koloběžky, 
odrážedla 

14. DH 

Jízda na kole, 

koloběžce, 
odrážedle 

Vyjetí z vyznačené 

trasy 

Nerovnost 

vozovky, kaluže, 
vyhýbání se 

Úraz hlavy, 
zhmožděniny, 

odřeniny, 

zlomeniny 

Poučení, 

dostatečný dozor 

 
V Ostravě 4. 9. 2021    Zpracovala: Mgr. Šárka Vavrošová, vedoucí SDV 


