
Dětem s tělesným postižením jsou mnohé věci 
odpírány, může za to jejich handcap - pohybové 
omezení. Každá překážka, která brání naplno 
prožít dětství se negtivně odráží na psychickém 
stavu a negativně formuje další vývoj. Je velice 
důležité eliminovat bariéry, které brání plnohod-
notnému dětství. Aktivní účast na dopravním 
hřišti a získání průkazu cykhřišti a získání průkazu cyklisty je jednou z nich.

HANDICAPOVAné dìti
èekají, až jim dáme
zelenou !



Aktivní účast dětí s handicapem na praktické výuce v rámci dopravní 
výchovy.

Speciální kolo může sloužit i ostatním dětem, lépe tak poznají problemati-
ku handicapu.

Česká republika se stává první zemí, která provozuje síť dopravních hřišť 
přístupnou i dětem se zdravotním postižením.

Speciální kola vyrábí sociální podnik Černí koně, který většinově zaměst-
nává osoby se zdravotním postižením.

Handbike..... 60.500,-
Tlačící rám...   3.872,-
Celkem........64.372,- pøínos

cena



dopravní výchova

Patron projektu

Děti jsou v silničním provozu nejvíce ohroženou skupinou, 
proto je od roku 2013 v osnovách škol povinná dopravní 
výchova. V rámci preventivního přístupu k problematice 
bezpečnosti dětí v silničním provozu se nejefektivněji 
uplatňuje praktická výuka na dětských dopravních hřištích. 
Děti si vyzkouší modelové situace a učí se bezpečně 
popohybovat v silničním provozu. Dopravní výchova probíhá 
systematicky po celý školní rok a vrcholí testy, kdy děti 
získají průkaz cyklisty. 

Česká republika patří k zemím s nejlépe propracovanou 
strukturou dopravních hřišť a nyní může naše země mít 
velké prvenství, a to, že praktická výuka na dopravních 
hřištích bude určena i dětem s tělesným postižením. 

CestaCesta k tomuto velkému prvenství není složitá, stačí 
vybavit každé dopravní hřiště speciálním kolem na ruční 
pohon. Tato kola vyhovují potřebám většiny tělesných 
handicapů a jsou určena dětem od 100 do 160 cm. Navíc 
handbike vybavíme speciálním tlačícím rámem a tak dětem 
s oslabenými horními končetinami může pomáhat asistent 
nebo i spolužák .



doporuèení
Již v květnu roku 2017 jsme dodali 
první handbike na dopravní hřiště 
Riviéra v Brně. Jednalo se o pilotní 
projekt, kdy jsme zjišťovali zájem 
a využití speciálu na DDH. Dle 
vyjádřenívyjádření kapitána Blažka, je 
speciál využíván v souladu s cílem 
projektu.

VV roce 2018 si u nás město 
Litoměřice objednalo handbike pro 
místní dopravní hřiště a reakce 
jsou shodné s vyjádřením kapitána 
Blažka z Brna.

Lenka Trefná
739 739 100
lenka.trefna@cernikone.cz


