
DĚTSKÁ  
DOPRAVNÍ  
HŘIŠTĚ

DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Pravidla silničního provozu 
se děti nejlépe učí hrou.



Dětská dopravní hřiště jsou určena k dopravní výchově dětí. Využívají se 
zejména ke školou organizované dopravní výchově, ale často jsou přístupná  
i veřejnosti.

  představují zmenšenou modelovou síť silnic
  tvoří okružní i průsečné křižovatky s dopravními značkami
 křižovatky mohou být vybaveny i světelnou signalizací, vč. přechodů pro 

     chodce a železničního přejezdu seznamují děti se základními pravidly dopravy 
    na komunikacích

  praktickou a zábavnou formou simulují běžný provoz
  umožňují nácvik reálných situací v bezpečném prostředí
 provoz si děti mohou vyzkoušet na jízdních kolech, koloběžkách nebo 

    v dětských autíčkách
 

Základní informace

Význam dětských hřišť



  vodorovné dopravní značení
  svislé dopravní značení
  návěstidla světelného signalizačního zařízení
  speciální řídicí rozvaděč pro ovládání signalizačního  

    zařízení

Společnost ELTODO má díky svému zaměření 
mnohaleté zkušenosti, které lze aplikovat i při 
navrhování konstrukcí dětských dopravních hřišť. 
Spolupracujeme při budování nových, ale zároveň 
rekonstruujeme i stávající dětská dopravní hřiště.

Součástí těchto hřišť může být i počítačová učebna, 
kterou dokážeme vybavit kvalitními počítači a SW. 
Učebny slouží především pro školní výuku, pro 
získávání vědomostí a zkušeností z oblasti dopravní 
výchovy, k vytváření správných návyků, apod. Dětem 
je tak vštěpována ukázněnost, opatrnost, zároveň se 
rozvíjí jejich vlastnosti ovlivňující reakci při chování  
v určitých dopravních situacích.

Vybavení dětských dopravních hřišť

Součásti hřišť



.
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NÁZEV DÍLA DDH Domažlice

INVESTOR Město Domažlice

POPIS Obnova DDH, nové SSZ, VDZ, SDZ. 

NÁZEV DÍLA DDH Prosek

INVESTOR Městská část Praha 9

POPIS Rekonstrukce SSZ, vybudování železničního přejezdu.

NÁZEV DÍLA DDH Kladno

INVESTOR Město Kladno

POPIS Nové SSZ a VDZ na hřišti po rekonstrukci.

NÁZEV DÍLA DDH Na výšinách

INVESTOR Dům dětí a mládeže Praha 7

POPIS Rekonstrukce SSZ.

NÁZEV DÍLA DDH Černý most

INVESTOR Mateřská školka

POPIS DDH v areálu MŠ, dodávka mobilního SSZ (instalují pouze na výuku), 
SDZ trvalé.

NÁZEV DÍLA DDH Hradec Králové

INVESTOR Město Třebeš

POPIS Nové SSZ.

NÁZEV DÍLA DDH Praha 3

INVESTOR SARA

POPIS Rekonstrukce SSZ, ozvučení dráhy.

NÁZEV DÍLA DDH České Velenice

INVESTOR České Velenice

POPIS Nové SSZ na nově budovaném DDH v areálu školy.

DDH - Dětské dopravní hřiště
SSZ - Světelné signalizační zařízení
VDZ - Vodorovné dopravní značení 
SDZ - Svislé dopravní značení


