
Zpráva krajského pracoviště BESIP ve Zlínském kraji 

 

Aktivity krajského pracoviště BESIP s podporou Zlínského kraje  

V roce 2018 se uskutečnilo ve Zlínském kraji 155 akcí s problematikou bezpečnosti silničního provozu. 
Pozitivně hodnotíme velký zájem o spolupráci se všemi subjekty, které se problematikou bezpečnosti 
na silnici zabývají, jako jsou Městské úřady, Policie České republiky (PČR), Městské policie, Český 
červený kříž, hasiči, kluby seniorů, autokluby a magistrát města Zlína. Akce se pravidelně zaměřují 
na rizikové účastníky silničního provozu, jako jsou děti, a také na jejich rodiče, mladé řidiče, motorkáře 
a v neposlední řadě také na seniorskou populaci. Tyto akce probíhaly rovnoměrně na celém území kraje. 
Za nejvydařenější akce považujeme celou řadu dětských dnů, většinou ve spolupráci s PČR, 
a to po celém kraji. Dále pak Den otevřených dveří v Dopravní společnosti Zlín Otrokovice a zahájení 
motorkářské sezony RESTART 2018, rovněž v Otrokovicích a Czech Drive (akce s mobilním 
dopravním dětským hřištěm) Route 66 festival. Ve druhé části roku za úspěšné akce lze označit zejména 
Den Zlínského kraje, Barum Czech Rally, Den bez aut Zlín, Celostátní finále Dopravní soutěže mladých 
cyklistů sluchově postižených. Kladně hodnotíme i finanční podporu ze strany Zlínského kraje při těchto 
akcích.  

 

Akce: Route 66 festival 

 

Dopravní výchova ve Zlínském kraji 

Ve školním roce 2017/18 zůstala zapojenost škol do dopravní výchovy ve Zlínském kraji na stejné 
úrovni a to díky dvěma mobilním dopravním dětským hřištím, která jsou stále v kraji efektivně 
využívána, jedno v Brumově – Bylnici a druhé v Rožnově pod Radhoštěm. Obě tato hřiště zajistila 
dopravní výchovu žáků čtvrtých tříd ZŠ poté, co svoji činnost ukončilo tamní dětské dopravní hřiště 
u školy Pod Skalkou. Díky tomu si Zlínský kraj stále drží vysoké procento zapojenosti do dopravní 
výchovy. Díky efektivnímu využívání těchto hřišť se zlepšuje úspěšnost žáků ve zkouškách na průkaz 
cyklisty. Ve Zlíně se podařilo obnovit svislé dopravní značky a otevřít hřiště veřejnosti i o víkendech. 



Díky vstřícnému postoji Zlínského kraje prošlo rekonstrukcí dětské dopravní hřiště ve Zlíně 
Malenovicích. Další hřiště budou následovat v letech 2019 a 2020.  

Zapojení škol do dopravní soutěže mladých cyklistů v ročníku 2018 byl stejný jako v předchozím roce 
2017. Menší zájem jsme zaznamenali v oblastním kole v Luhačovicích, kde byla obsazena pouze 
kategorie mladších žáků. Žáci Zlínského kraje se však každoročně zlepšují ve výsledcích ve výsledcích 
celostátního finále dopravní soutěže mladých cyklistů.  

  

 

Akce: Den bez aut 

 

Financování aktivit BESIP ve Zlínském kraji 

Na financování soutěže se podílely všechny zainteresované složky. Náklady za oblastní kola nesou 
na svých bedrech Domy dětí a mládeže, střediska volného času, které soutěž organizují a disponují 
cenami, věnovanými Ministerstvem dopravy BESIP a současně poskytují i propagační materiál BESIP. 
Okresní kola byla spolufinancována s přispěním Ministerstva dopravy BESIP a jednotlivých obcí 
s rozšířenou působností (PO III), krajské kolo bylo částečně hrazeno z dotace Zlínského kraje, ale také 
za přispění sponzorů, kteří tak nahradili částečné snížení krajských prostředků. Jedná se zejména o firmu 
Kayakut Safety Systéme ze Vsetína a firmu Zerust Napajedla. 

 

 

Centrum služeb pro silniční dopravu a krajský koordinátor Zlínského kraje 


