Bezpečné cesty.cz – kapitola Dopravní výchova
Cílem portálu Bezpečné cesty.cz je pomáhat snižovat
počet nehod v dopravě i v běžném životě dětí a jejich
rodičů (na chodníku, kole, lyžích, v autě apod.)
V současné době obsahuje portál několik tematických
bloků informací a aplikací. Při tvorbě obsahu portálu
klademe důraz na jednoduchost, snadnou pochopitelnost,
zapamatovatelnost a komplexnost daných informací. Proto
využíváme převážně obrazových informací – animací, videí,
grafů a schémat.
Na projektu pracuje tým odborníků na dopravní
bezpečnost a technologii tvorby vzdělávacích projektů.
Celkem se v průběhu roku do projektu zapojí přibližně
20 lidí.

Obsah portálu
Dopravní výchova
Dopravní výchova nezačíná až ve škole, ale již doma. Proto se portál věnuje také tématům spojeným
se správným učením dopravních znalostí (podle věku dítěte). Obsahuje také informace a tipy pro
výuku dopravní výchovy na školách a dětských dopravních hřištích.
Autoškola a polygon
Autoškola online obsahuje informace potřebné pro udělání testů autoškoly – Teoretické znalosti,
Dopravní značky, Křižovatky a vlastní Testy „Autoškola on-line“. Bonusem je aplikace Polygon, která
ukazuje rozdíly fungování automobilu na různém povrchu (sucho, mokro, sníh a led) a současně
účinnost asistenčních systémů současných vozů.
Bezpečnost automobilů a bezpečná jízda
Kapitola obsahuje ucelené informace o historii a vývoji bezpečnostních prvků automobilu, včetně
současných trendů, a nejnovějších asistenčních systémech. Návštěvníci se zde dozvědí vše o
konstrukci automobilu, včetně tipů a rad jak vybrat a používat dětské autosedačky, jak se správně
připravit a chovat v provozu a ukázek z crash testů.
Dopravní informace
Aktuální dopravní informace o provozu v České republice na přehledné mapě. Možnost filtrace typů
událostí a zadávání vlastní trasy. Do mapy je možné také přidat tip na zlepšení dopravní situace přímo
návštěvníky portálu.
Alkohol kalkulačka
On-line alkohol kalkulačka, která počítá přibližné množství zbytkového alkoholu v krvi a odhaduje čas,
kdy může člověk usednout za volant. Kalkulačka počítá podle vzorce vytvořeným a používaným při
teoretických výpočtech soudního lékařství.
3D hra Express Courier
Ojedinělá didaktická 3D hra, která umožňuje prověřit znalosti a dovednosti řidičů automobilu
zábavnou formou. Hráč má za úkol plnit úkoly kurýra a převážet zásilky po městě. Vše se odehrává za
„reálného“ provozu, který je simulován naprogramovanými autonomními vozy. Ve hře jsou
zakomponovány nejčastější nebezpečné situace, jako např. nedání přednosti v jízdě, nebezpečné
předjíždění apod. Tyto situace jsou náhodně spouštěny a učí hráče předvídat a řešit tyto situace.
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Kontakt: Ing. Jan Jirmus, předseda redakční rady Bezpečné cesty.cz, jan.jirmus@bezpecnecesty.cz

