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Hlídky d ětské policie kontrolovaly řidi če 
 
Jarního pokračování tradiční akce obce Halenkovice ve spolupráci s Městským úřadem Otrokovice, 
odborem dopravně-správním, Policií ČR s názvem „Dětská policie“ se účastnili žáci čtvrtého ročníku 
základní školy Halenkovice, kteří se pro úterní odpoledne stali součástí policejních hlídek. 
 
Žáci dohlíželi ve tříčlenných skupinách spolu s příslušníky Policie ČR na dodržování pravidel silničního 
provozu. Při kontrolách se hlídky soustředily především na doklady nezbytné pro provoz a řízení 
motorového vozidla, technický stav vozidel, povinnou výbavu, dodržování zákazu požití alkoholu před či 
během jízdy, používání bezpečnostních pásů a sedaček i povinnost celoročního svícení motorových 
vozidel. Toho, kdo měl vše v pořádku, odměnili žáci drobnými předměty od partnerů akce. K hříšníkům 
byli dětští policisté shovívaví. Jako výstražný zdvižený prst předávali řidičům červeného plyšového 
medvídka a prohřešky řešili domluvou, dřepy, zpěvem nebo básničkou.  
 

Policejní hlídka byla rozestavěna na místě, které bylo až do poslední chvíle utajeno. Dětská policie 
hlídkovala v centru obce Halenkovice u obecního úřadu a u kostela.  
 
Dětská policie je dnes již pravidelnou akcí, velmi důležitou pro dopravní výchovu a prevenci nehod na 
cestách. Děti mají příležitost seznámit se s prací policistů. Mohou se vžít do jejich role a uvědomit si 
zodpovědnost, kterou jako ochránci pořádku mají. Především jde ale o to, aby si osvojily návyky pro 
bezpečné chování v silničním provozu. 
 
Děti si na této akci nejvíce cení možnosti pohybovat se v blízkosti skutečných policistů, sledovat jejich 
práci i přístroje, které používají. Také uvolnění ze školních povinností je pro ně vítaným zpestřením. 
Pozitivně tuto akci hodnotí i pedagogové. Pro děti je tato akce velmi přínosná a poučná. Nasbírají při ní 
spoustu zážitků, jak po stránce emocionální, tak myšlenkové. Když se pak vrátí do školy, jsou plní dojmů 
a neustále je sdělují. Předávají je spolužákům, mnohdy si o tom povídají i ve družině a potom referují 
doma. Vzhledem k dětskému věku, lze předpokládat, že to také upevní vztah občan - policista. Děti 
nemají takový strach, když se k policistovi dostanou blíže a vzbuzuje to v nich důvěru. Navíc se blíže 
seznámí s jeho prací i s ním jako s člověkem. Za odměnu jsou vždy vybíráni žáci, kteří si to zaslouží. 
Zpočátku mají ostych a je na nich vidět i drobná nervozita. Celkově se jim ale akce líbí a jsou velmi 
spokojení a nadšení. Také se spolužákům ve škole chválí, co a jak dělali. Společně se k tomuto tématu 
ještě vrací v rámci jiných předmětů. Pro čtvrté třídy je to zvlášť užitečné, jelikož v tomto roce skládají 
zkoušky pro průkaz cyklisty a při hlídkování si mohou řadu věcí osvěžit.  
 
Děti měly možnost podívat se do služebního vozidla Policie ČR, vyzkoušet si práci s radarem či 
představen jim byl také přístroj na zjištění alkoholu v dechu řidiče. U řidiče staršího 60-ti let měly možnost 
zkontrolovat lékařský posudek, který musí takový řidič-senior vozit s sebou.  
  
V průběhu dopoledne bylo zkontrolováno 14 vozidel, z čehož odměněno bylo celkem 9 řidičů. Dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu byla v průběhu akce provedena u náhodně vybraných řidičů. Všichni bez 
alkoholu. Hlídky řešily 5 prohřešků, kterými byly chybějící doklad o pojištění, chybějící „malý techničák“, 
nepřipoutání, jízda bez přílby a nesvícení. 
 
S materiálním přispěním sponzorů se zvyšuje atraktivita celé akce.  Velké díky tedy patří všem, kteří se na 
akci za parného červnového dne podíleli. 
 
S vyhodnocením akce z pohledu dětí se můžete seznámit na nástěnce v přízemí 2. budovy Městského 
úřadu Otrokovice od konce června do podzimu letošního roku.    
 

Partnery akce byli: BESIP, Policie ČR, Continental Barum, spol. s r.o., Teplárna Otrokovice a.s., 
STAVYMA spol. s r.o., DURA-LINE CT, s.r.o., LAPP KABEL s.r.o., Toma a.s., Hamé s.r.o., Rallye Zlín, 
spol. s r.o. 
 
 

 

 


