
 
 
Kampaň „Autobus mám rád, je náš kamarád“ probíhala úspěšně  ve městě 
Kopřivnice od 17. dubna 2007, kdy se uskutečnila první jízda dětí z Mateřské 
školy Záhumenní, do 17. května, kdy svou poslední jízdu absolvovaly děti ze 
Základní školy 17. listopadu. 

 
Cílem kampaně bylo zábavnou formou seznámit děti s bezpečnou jízdou 
autobusem do jejich školy, či školky.   

 
A jak to všechno probíhalo? 
 
Autobus s řidičem přijel vždy ve 
stanovený termín k dohodnuté 
škole či školce.  
 
Děti nastoupily a cestou na 
autobusové nádraží jim strážník 
městské policie vysvětloval 
zásady správného cestování 
autobusem (co se smí a nesmí 
během jízdy, jak nakládat se 
zakoupenou jízdenkou, atd.). Na 
nádraží si děti vystoupily podle 
pokynů, které jim sdělil řidič 
autobusu.  
 
Mimo jiné se děti dozvěděly, že 
vystupují nejprve cestující, kteří 
se nacházejí nejblíže zadním 
dveřím autobusu, že se při 
vystupování nepředbíhá a nestrká 
a další zásady správného 
cestování. 



 
Na zastávce autobusového nádraží se děti 
také od strážníka policie dozvěděly jak by 
měl správný cestující autobusem čekat na 
zastávce na příjezd autobusu a jak si poté 
správně zakoupit u řidiče jízdenku. Dále 
byly děti upozorněny, že pan řidič není 
„jasnovidec“, proto se v autobuse neříká, 
že bychom rádi k babičce, nebo 
k dědečkovi.   
 
Po této informaci děti správně při 
nastupování do vozu pozdravily a 
nahlásily řidiči název autobusové 
zastávky kde by rády vystoupily.  
 

Při odjezdu z autobusového nádraží, byli 
všichni mladí pasažéři upozorněni, že 
během jízdy se má správně sedět jen po 
dvou a dále že se má každý cestující 
během jízdy držet, aby nedošlo ke 
zranění  v případě nečekaného přibrzdění 
nebo naopak při rozjezdu autobusu.  
 
Praktická ukázka těchto dvou situací 
měla u dětí největší úspěch. Po 
absolvování této rychlejší jízdy všechny 
děti slíbily, že už se při každé jízdě budou   

 určitě držet. 
 
Jako překvapení byla pro děti 
přichystána exkurze na stanici Městské 
policie.  Zde se děti seznámily 
s prostorami městské policie, s 
městským kamerovým systémem a s 
výzbrojí policistů.   
 
Jelikož se jednalo o akci v rámci 
„Projektu Podpory zdraví pro rok 2007“ 
dostalo každé dítě na památku od 
organizátorů akce drobné dárky 
s tematikou dopravní bezpečnosti.  
 

Touto zábavnou formou se svezly děti 
předškolního věku a žáci prvních až 
třetích tříd. Celkem tedy Náš autobus 
svezl 720 dětí. 
 
 
 
 
 



Závěrem bych velmi ráda poděkovala 
všem organizátorům této preventivní 
akce, tedy společnosti Connex 
Morava, a. s., Městské policii a 
zástupci BESIPu, bez kterých by tato 
akce nemohl proběhnout. 

 
 
Nakonec připojuji údaje o medializaci: 
 

• Záznam z vysílání Kabelové televize Kopřivnice najdete na stránkách: 
http://www.ktkstudio.cz/index.php?id=420, jde o záznam z vysílání z 27. 
Května.  

 
• Medializace proběhla také na stránkách Národní sítě Zdravých měst: 

KOPŘIVNICE 
 

Již 1.6. na Den dětí proběhlo představení integrovaného záchranného systému, včetně  
simulovaného zásahu hasičů či předvedení zatýkání, bojové techniky a sebeobrany.  
V rámci kampaně proběhla rovněž akce s názvem „Autobus mám rád – je náš  
kamarád“, zaměřený na bezpečnou jízdu autobusem 

 
Další informace, včetně fotografií a hodnocení akcí naleznete na  
http://www.dnybezurazu.cz.   

 
• V kopřivnických novinách vyšel k dané kampani článek:  

 



 
Pokračování ze str. 2 

Součástí programu je i návštěva služebny městské policie, kde si děti prohlédnou monitory 
kamerového systému a další bezpečnostní prvky přiměřené jejich věku. 
 
I když učitelky s dětmi v rámci vyučování podrobně probírají dopravní výchovu, strážník či 
policista mají v dětských očích jinou autoritu. „Takových akcí by mělo být víc, především 
v dubnu. Ve škole je to jen teorie, ale v praxi je to pro děti přitažlivější,“ podotkla jedna 
z učitelek. Dětem se takové akce líbí. Ani strážníky nešetří a pokládají jim různé dotazy.  

 


