
 ABC Bezpečně v silničním provozu – 3. Podchod a nadchod

Pracovní list č. 3 (patří k vystřihovánce z ABC č. 10/2017)

Pracovní skupina: ……….……………….……..

Počet žáků: ………………………………..……

Lektor: ……………………………………..…...

Datum: ………………………………….……...

Téma: Podchod a nadchod

V autobuse
Každý dopravce městské hromadné dopravy určuje své vlastní podmínky přepravy cestujících, 
nicméně pravidla slušného a ohleduplného chování v autobuse jsou obecná a měl by se jimi řídit 
každý cestující. Není dovoleno rozptylovat řidiče, tedy s ním mluvit, stát mu ve výhledu a podobně.
Jezdí se vždy s platnou a řádně označenou jízdenkou. Vystupovat a nastupovat je možné jen na 
vyznačených zastávkách a vždy jen tehdy, až vozidlo zcela zastaví. Sedačky v autobuse jsou na 
sezení, nikoliv na stání či klečení. Nepokládají se na ně zavazadla ani nepouštějí zvířata. Když 
cestující za jízdy stojí, musí se držet madla. Na madla se nevěšíme. Zavazadla sundáváme ze zad, 
držíme v ruce nebo pokládáme na podlahu. Ze dveří autobusu se vždy nejprve vystupuje a teprve 
poté mohou cestující nastoupit. Starší lidé a těhotné ženy mají přednostní právo v autobuse sedět. Je
slušností jim místo k sezení uvolnit. V autobuse byste neměli konzumovat žádné potraviny a chovat
se zde slušně a tiše. Nepouštět hlasitou hudbu a nemluvit příliš nahlas. A rozhodně neobtěžovat 
ostatní cestující nebo nepoškozovat zařízení autobusu. Do autobusu se nesmí s kolečkovými 
bruslemi na nohou. 

Podchod nebo nadchod
Podchod nebo nadchod jsou nejbezpečnějšímu prostředky pro přechod vozovky. Nejsou k vidění 
příliš často, protože jejich vybudování je zpravidla nákladné. Pro užití platí podobné pravidlo jako u
přechodu pro chodce, tedy je-li v dosahu padesáti metrů podchod nebo nadchod, chodec je povinen 
jej pro přecházení vozovky použít.  
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Úkoly

Úkol 1:  Sedíš v úplně plném autobusu. Popiš své chování v situaci, kdy uvidíš, že právě přistoupila
těhotná paní či postarší člověk. Dodej, jaká bezpečnostní pravidla musíš dodržovat v případě, že za 
jízdy stojíš. 

Úkol 2:  Společně se skupinkou mladých studentů jedeš hromadnou dopravou domů. Jsou hluční, 
jedí a nahlas si pouštějí písničky. Vysvětli, zda je jejich chování správné a proč. Případně doplň 
pravidla, kterými by se měli řídit.  

Úkol 3:  Slyšel jsi někdy o pojmech podchod a nadchod? Pokud ano, vysvětli, jak vypadají a proč 
jsou výhodné z hlediska bezpečnosti cestujících. Rozhodni, zda je správné je využít v případě 
absence přechodu. 
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Řešení 

Řešení úkolu 1: V okamžiku nástupu těhotné ženy, seniora či jakkoli handicapované osoby (např. 
člověk o berlích), je slušností každého cestujícího uvolnit jim své místo, nebo jim minimálně 
nabídnout jeho poskytnutí. Jakmile cestující za jízdy stojí, musí se držet madla, na které se nevěší 
ani se na něm nehoupe. Zavazadlo si drží v ruce, nebo ho položí na podlahu. 

Řešení úkolu 2: Všechny osoby nehledě na věk se musí řídit přísným zákazem v prostorách vozidel
městské hromadné dopravy nejíst a nepít. Zakázáno je taktéž pouštění hlasité hudby, mluvení příliš 
nahlas či komunikace a vyrušování řidiče za jízdy. Cestující by správně neměl konzumovat žádné 
potraviny, měl by se chovat slušně a ohleduplně ke svému okolí.   

Řešení úkolu 3: Podchody a nadchody jsou stavby pro pěší nacházející se nad či pod rušnou silnicí,
která je obvykle neschůdná pozemní cestou. Jejím účelem je tedy usnadnit nám přechod vysoce 

frekventovaných míst. Je‐li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, 

místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod 

pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech.  Za 
předpokladu, že se poblíž nenachází přechod, chodec je povinen využít přítomný nadchod či 

podchod. 
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