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Úvodní slovo: 
 

Rok 2011 by prvním celým rokem působnosti Bezpečně na silnicích o.p.s., kdy jsme se věnovali 

jednak provozu a rozvoji našich programů a dále rozvoji společnosti zejména v oblasti 

odbornosti personálu. Za rok 2011 urazila společnost kus cesty. Tým lidí, kteří se u nás věnují 

programům zvyšující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, se stal týmem 

proškolených odborníků, kteří svou práci odvádí s radostí a na plný výkon.  

Oblasti, kterým se věnujeme se postupně rozšiřují. V roce 2011 jsme však většinu pozornosti 

věnovali rozvoji dopravní výchovy pro děti, navázali jsme spolupráci s řadou institucí a řadu 

projektů se podařilo koordinovat. Skvělou spolupráci jsme začali s koordinačním pracovištěm 

BESIP pro Liberecký kraj, Českým červeným křížem, sdružením Stop nehodám o.s., Mission 

Zero GmbH a dalšími. 

Dopravní výchova, jejímž garantem je Ministerstvo dopravy a probíhá na dětských dopravních 

hřištích pro žáky zejména 4. ročníků se nám daří rozvíjet a doplňovat. Pro Liberecký kraj jsme 

realizovali více než 100 akcí pro děti v mateřských a základních školách a dalších 30 akcí ve 

vlastní režii. Témata, kterým se věnujeme, jsou ta nejpalčivější, které se v současné době objevují. 

Témata jako viditelnost dětí v dopravním prostředí či zádržné systémy pro děti a jejich správné 

používání zavádíme a obohacujeme jimi dopravní výchovu pro děti. 

V roce 2012 se budeme věnovat dalším cílovým skupinám. Připravujeme rozšířený projekt pro 

cyklisty a jejich bezpečnost, rádi bychom spolupracovali při výchově mladých řidičů a 

motocyklistů. 

 

Jan Polák 

ředitel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Představení společnosti: 
 

Základním zaměřením společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s. je poskytování služeb spojených s 

plánováním, realizací a rozvojem projektů zaměřených na bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích, včetně informačního servisu o možnostech získávání finančních prostředků, 

poradenství, včetně poradenství při sestavování projektů a žádostí o dotace a při vlastní realizaci 

těchto projektů. 

Bezpečně na silnicích o.p.s. má následující cíle 

 stát se odborný partnerem v oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích, 

 realizovat vlastní projekty oblasti bezpečnosti a to jak vnitrostátní tak přeshraniční, 

 působit jako integrátor a koordinátor aktivit subjektů působících v oblasti zvyšování a 

prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 

 vybudovat dostatečně silnou informační základnu o dobrých projektech a tyto informace 

šířit všem, kterým není bezpečnost na pozemních komunikacích lhostejná. 

Bezpečně na silnicích o.p.s. je obecně prospěšnou společností s právní subjektivitou, která si 

stanovila za cíl profilovat se jako 

 odborný partner v oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích, 

 realizátor projektů zvyšující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 

 dostatečně rozsáhlá informační základna pro ostatní subjekty, které realizují či hodlají 

realizovat projekty v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 

 integrátor a koordinátor aktivit subjektů působících v oblasti zvyšování a prevence 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

Bezpečně na silnicích o.p.s. realizuje vlastní projekty a dále vytváří podmínky pro zlepšování 

situace v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Za tímto účelem plní 

zejména tyto hlavní úkoly: 

a) shromažďuje informace a příklady dobrých projektů týkající se bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích a poskytuje je subjektům podílejícím se na realizaci projektů 

prostřednictvím svých internetových stránek 

 

b) iniciuje a organizuje spolupráci subjektů zabývající se bezpečností provozu na 

pozemních komunikacích 

 

c) iniciuje a organizuje setkávání partnerů v rámci příhraniční spolupráce 

 

d) realizuje vlastní příhraniční a vnitrostátní projekty  



 

e) připravuje náměty projektů pro ostatní subjekty na základě sdílených zkušeností se 

zahraničními partnery 

 

f) vytváří a realizuje vlastní projekty a doplňkovou činnost k zabezpečení chodu a rozvoji 

obecně prospěšné společnosti 

  

g) udržuje aktivní kontakt se subjekty, které mají povinnost působit v oblasti zvyšování a 

prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 

Bezpečně na silnicích o.p.s. při plnění svých cílů spolupracuje s partnery, se kterými uzavřela 

dohodu o spolupráci, jejichž činnost se týká zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích a to jak výhradně tak i částečně. 

Bezpečně na silnicích o.p.s. je obecně prospěšnou společností, která veškeré získané prostředky 

ze svých aktivit, investuje do dalšího rozvoje obecně prospěšné činnosti, případně realizuje 

podporu projektů dalších subjektů. 

 
Základní údaje: 
 

Název:    
Bezpečně na silnicích o. p. s. 

Právní forma:   
obecně prospěšná společnost 

Datum vzniku:   
27.10.2010 

Vedena v obchodním rejstříku krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 296 

Sídlo:     
Revoluční 123/17, 46001 Liberec - Liberec IV - Perštýn 

IČ:    
287 33 932 

Bankovní spojeni   
2400101424 / 2010, Fio banka, a.s. 

 

Ředitel společnosti: 
Ing. Jan Polák, ředitel společnosti 

 

Zakladatelé: 
Ing. Jan Polák 

Ladislav Slánský 

 

Správní rada: 
Jan Duffek 

Ing. Josef Novotný 



Ladislav Slánský 

 

Dozorčí rada 
Ing. Miroslav Fidranský 

Pavel Dušánek 

Karel Studený 

 

Zaměstnanci (hlavní pracovní poměr) 
Ing. Jan Polák, ředitel společnosti    

Ladislav Slánský, projektový manažer 

Daniel Řípa, koordinátor přeshraničních projektů 

Bc. Barbora Vrabcová, metodik dopravní výchovy 

 

Zaměstnanci (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti) 
Barbora Medvědová, člen týmu silniční bezpečnosti 

Tanita Vacková, člen týmu silniční bezpečnosti 

Adéla Růtová, člen týmu silniční bezpečnosti 

Kristýna Konstatská, člen týmu silniční bezpečnosti 

Jiří Mikulecký, člen týmu silniční bezpečnosti 

Pavel Labík, člen týmu silniční bezpečnosti 

Alena Mrákotová, člen týmu silniční bezpečnosti 

Andrea Šedová, člen týmu silniční bezpečnosti 

Lucie Mrňousová, člen týmu silniční bezpečnosti 

Štěpánka Chlupáčková, člen týmu silniční bezpečnosti 

 

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti dopravní 
bezpečnosti v roce 2011: 
 

 Prevence bezpečnosti silničního provozu (6 hod., z.č. 361/2000 Sb.) 

 Zásady bezpečné a defenzivní jízdy (akreditováno) 

 Zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (ÚAMK) 

 Zvyšování prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (CSPSD, LK) 

 Tematický plán dopravní výchovy (MDČR) 

 Základní normy zdravotnických znalostí (certifikát EFAC) 

 Školení SOL (Save our lives, evropský projekt) 

 Školení komunikace, prezentace 

 Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy (Venkovský prostor o.p.s.) 

 Školení – zádržné systémy (AZOS s.r.o.) 

 Školení – Zimní výbava (Contitrade s.r.o.) 

 Motocykly a jejich bezpečnosti – (Stopnehodám o.s.)  

 



Hlavní činnost a programy dopravní bezpečnosti: 
 

Jak je již uvedeno výše, hlavním zaměřením společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s. je 

poskytování služeb spojených s plánováním, realizací a rozvojem projektů zaměřených na 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. V této souvislosti poskytuje společnost 

následující programy: 

Den s dopravní výchovou pro mateřské školy 
 

Výukový program pro mateřské školy je postaven na základě zkušeností s realizací na více než 30 

ti školkách v Libereckém kraji. Náročnost programu je přizpůsobena věkové skupině. Všechny 

informace o bezpečnosti jsou předávány formou hry a praktických ukázek. Vše si děti mohou 

vyzkoušet a osahat. Rozsah programu je vždy maximálně na dvě hodiny. Děti si postupně na 

hrách vyzkouší následující prvky bezpečnosti: 

Dopravní prostředky a účastníci silničního provozu – děti rozeznávají jednotlivé účastníky a 

vnímají riziko, které každému hrozí a jaké může ostatním způsobit 

Viditelnost a reflexní materiály – formou říkanky je cílem pochopení proč je nutné být vidět, 

reflexní předměty jsou prezentovány v temné komoře. 

Bezpečnost ve vozidle – formou praktických zkoušek a hry dětí pochopí funkci zádržných 

systémů a jejich důležitost 

Den s dopravní výchovou pro první stupeň základní školy 
 

Výukový program pro žáky prvního stupně základních škol je postaven na základě zkušeností 

s realizací projektu Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy, která mimo jiné stanoví vhodná 

témata pro tuto věkovou skupinu, prostředky kterými jsou žáci při výuce oslovováni a systém 

zpětné vazby k ověření nabytých znalostí. Program pro tuto věkovou skupinu respektuje témata, 

která jsou školena v rámci dopravní výchovy, které garantuje a podílí se na jeho provozu 

Ministerstvo dopravy BESIP. Jednotlivá témata stanovená tímto tematickým plánem procvičuje, 

resp. připravuje žáky na budoucí výuku a pomyslné zakončení výcviku zkouškou v rozsahu 

„průkaz cyklisty“ 

Program, který je jednodenní zahrnuje níže uvedené okruhy problémů: 

 Chůze po chodníku 

 Chůze v prostoru bez chodníkové úpravy a mimo obec 

 Přecházení silnice 

 Herní prostor 

 Vedlejší cesty, připojení z lesní a polní cesty, připojení z cyklostezky 

 U nehody, zdravověda 

 Auto – zádržné systémy a chování ve vozidle 

 Vozidla hromadné dopravy 

 Kolo 



Den s dopravní výchovou pro druhý stupeň základní školy 

 
Výukový program pro žáky druhého stupně je postaven na základě zkušenosti z výše uvedeného 

projektu Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy. Jednotlivá témata jsou obdobná tématům 

v předchozím programu s přihlédnutím na následující: 

 Je kladen důraz na pokročilou znalost v souvislosti s absolvováním dopravní výchovy 

 Pro poslední ročníky je zařazeno téma - mladý a začínající motocyklista 

Výukový program pro rodiče s dětmi – Dopravní výchova v rodině 

 
Zapojení rodičů je jedním z faktorů úspěchu výchovy dopravní bezpečnosti. Předávané znalosti a 

zkušenosti mohou mít výrazně vyšší dopad, pokud se sdílí odpovědnost mezi školou, resp. 

informacemi nabytými ve škole a rodiči. Děti se učí efektivněji, pokud se jim dostane stejných a 

jasných bezpečnostních pokynů jak z domova, tak ze školy v rámci dopravní výchovy. 

Do primární cílové skupiny patří rodiče s dětmi ve věkových skupinách (předškolní věk - 3-5let; 

první stupeň základní školy - 6-8 let; přelom prvního a druhého stupně - 9-11 let.), kteří mají 

zájem rozvíjet své dovednosti a zároveň se aktivně zapojit do výuky dopravní bezpečnosti. Dále 

rozvíjet dopravní bezpečnost ve svém okolí a napomáhat při rozvoji dopravně bezpečnostních 

aktivit dotčených subjektů ve svém okolí. Ze zkušeností s realizací projektů týkajících se dopravní 

bezpečnosti je nutné konstatovat, že právě rodiče s dětmi jsou velmi aktivní cílovou skupinou 

vyhledávající a šířící informace o bezpečnosti obecně. Tato skupina je jednou z mála, která 

poskytuje v rámci dalších projektů trvalou zpětnou vazbu a přispívá k rozvoji, odůvodnění 

potřebnosti a snadnější obhajobě pokračování projektů. Cílová skupina rodičů s dětmi je ochotna 

se intenzivně učit a nabyté znalosti šířit v již zmíněných okruzích. I z tohoto důvodu je vhodné 

pro tuto cílovou skupinu v rámci seminářů v projektu začlenit základní principy projektového 

řízení, kde budou účastníci seznámeni s možnostmi uplatnění dopravně bezpečnostních projektů 

v rámci různých programů, které finančně tento druh projektů podporují. Touto výukou dochází 

k iniciaci dalších dílčích projektů na regionálních úrovních. 

Program škola poutání 
 
Program škola poutání je integrální částí výše uvedených výukových programů. Jako samostatný 

program je využíván v rámci prezentací týmu mimo školních aktivit, zejména outdoorových akcí 

pro veřejnost. Na trenažéru předvádí způsob správného připoutání ve vozidle a vysvětluje 

související fyzikální náležitosti. Pro rodiče a děti prezentuje výběr správného zádržného systému 

pro děti, vysvětluje jeho funkčnost, rodiče a děti mají možnost sami si za dohledu týmu vyzkoušet 

správnou instalaci.  

Prezentační program zásady bezpečné a defenzivní jízdy 
 

Program zásady bezpečné a defenzivní jízdy je určen pro řidiče, kterým jsou připomínány důležité 

aspekty jízdy ve vozidle. Tento program je možné využít v rámci outdoorových akcích týmu, 

resp. při výukových dnech jako část pro řidiče. 

 



Okruh řešených otázek: 

 

 Správná pozice za volantem a jeho držení 

 Technický stav vozidel 

 Jízda po kruhovém objezdu 

 Jízda křižovatkou 

 Méně známé dopravní značky a značení 

 Bezpečnostní pásy 

 Železniční přejezdy 

 Zastavení a stání 

 Předjíždění 

 Bezpečný nájezd na dálnici 

 Zimní pneumatiky v zimě, letní jen v létě! 

 Spěch za volantem, agresivita, pozornost a vnímání 

 Alkohol za volantem  

 Pravidlo ZIP 

 Předvídání, rozhodování a reakce na vzniklou situaci 

Prezentační program zimní výbava a zimní pneumatiky 
 

Samostatný program týmu silniční bezpečnosti zaměřený na problematiku provozu na pozemních 

komunikacích v zimním období, zejména pak na povinné užití zimních pneumatik v období 1. 

listopadu až 31. Března, význam zimních pneumatik a jejich výhody a vlastnosti v zimním 

období. Dále pak význam značek zimní výbava. Tým silniční bezpečnosti je v této souvislosti 

vyškolen profesionály a pro jednotlivé akce je zpravidla vyjednáno partnerství s významným 

prodejcem a distributorem pneumatik. 

Prezentační program mladý a začínající motocyklista 
 

Samostatný program vhodný pro mladé a začínající motocyklisty, zahrnující besedu 

s motocyklovým závodníkem. Upozorňuje zejména na prostředky ochrany při jízdě na 

motocyklu, které mohou mít zásadní vliv na zdraví při pádů z motocyklu. Dále upozorňuje na 

psychologické aspekty jízdy na motocyklu, které jsou typické a rozdílné od řidičů osobních 

vozidel. Tento program je integrální součástí výše uvedených dní s dopravní výchovou pro druhý 

stupeň (pro žáky posledních ročníků ZŠ), a dále jako aktivita v rámci outdoorových akcí na 

kterých tým silniční bezpečnosti participuje. 

 

Prezentační program problematika alkoholu a drog 
 

Do projektů pro veřejnost je implementována zásadní problematika dopravní nehodovosti. Počet 

nehod způsobených pod vlivem alkoholu a drog neustále stoupá a i přes přísné postihy je stále 

více řidičů, kteří si neuvědomují nebezpečnost takového počínání. Samostatně a nebo v rámci 

dalších projektů zaměřených na alkohol, tým prezentuje následující okruhy problémů spojených 

s alkoholem 

http://www.ibesip.cz/1085_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-24-Spravna-pozice-za-volantem-a-jeho-drzeni
http://www.ibesip.cz/1083_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-22-Technicky-stav-vozidel
http://www.ibesip.cz/1082_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-21-Jizda-po-kruhovem-objezdu
http://www.ibesip.cz/1081_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-20-Jizda-krizovatkou
http://www.ibesip.cz/1080_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-19-Mene-zname-dopravni-znacky-a-znaceni
http://www.ibesip.cz/1079_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-18-Bezpecnostni-pasy
http://www.ibesip.cz/1038_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-17-Zeleznicni-prejezdy
http://www.ibesip.cz/1036_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-16-Zastaveni-a-stani
http://www.ibesip.cz/988_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-13-Predjizdeni
http://www.ibesip.cz/879_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-12-Bezpecny-najezd-na-dalnici
http://www.ibesip.cz/822_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-11-Zimni-pneumatiky-v-zime-letni-jen-v-lete
http://www.ibesip.cz/820_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-10-Spech-za-volantem-Pokuta-body-nehoda-smrt
http://www.ibesip.cz/665_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-6-Alkohol-za-volant-rozhodne-nepatri
http://www.ibesip.cz/640_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-5-Pravidlo-ZIP
http://www.ibesip.cz/548_ZASADY-BEZPECNE-JIZDY-3-Predvidani-rozhodovani-a-reakce-na-vzniklou-situaci


 

 Postihy za řízení pod vlivem alkoholu a drog, trestní zákoník, přestupky 

 Limity v porovnání s Evropskými zeměmi 

 Vliv alkoholu na řízení – stavy opilosti, odbourávání alkoholu, vliv na organismus 

 Nehoda s alkoholem, horší následky z důvodu horší ochrany při nehodě 

 Drogy za volantem (významněji než v dosavadních projektech) 

Drogy za volantem jsou vzrůstající problematikou. Statistiky dopravních přestupků poukazují na 

neustálý nárůst obliby drog a následného řízení motorového vozidla. Tým silniční bezpečnosti se 

touto problematikou zabývá intenzivněji.  

 

Užívání drog jednoznačně zhoršuje jízdní dovednosti. Řízení pod vlivem drog je velmi 

nebezpečné a jejich negativní vliv se může projevit na řízení mnoha způsoby. Řidiči pod vlivem 

drog mohou mít pomalejší reakce, jsou nevyrovnaní, nesoustředění někdy i agresivní. Mohou 

trpět nevolnostmi či halucinacemi, záchvaty paniky nebo být paranoidní. V průběhu odeznívání 

účinků drog pak může být řidič unavený což narušuje jeho koncentraci. V takovém stavu není 

schopen řidič úkonů, které jsou pro bezpečnou jízdu potřebné a ohrožuje tak nejen sebe a své 

spolucestující ale i ostatní účastníky silničního provozu. 

 

Seznam akcí a projektů v roce 2011: 
 

Tým silniční bezpečnosti Libereckého kraje 
 

Bezpečně na silnicích o.p.s. spravuje jeden s pilířů agendy bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích Libereckého kraje. Stěžejním programem Týmu silniční bezpečnosti je projekt na 

podporu dopravní výchovy v Libereckém kraji pod názvem „Dny s dopravní výchovou“ V rámci 

tohoto projektu byly osloveny základní školy v Libereckém kraji s nabídkou preventivního 

dopravně bezpečnostního programu, přímo na školách a to jak pro děti prvního tak i druhého 

stupně. 

 

Program se orientuje na problematiku dítě jako chodec a cyklista, bezpečnost při jízdě ve vozidle 

– správné poutání bezpečnostními pásy, první pomoc. Pro starší žáky je připravena přednáška 

pro začínající motocyklisty, upozorňující na bezpečnostní prvky a návyky při jízdě na malém 

motocyklu. 

 

Zapojení rodičů do výuky dopravní bezpečnosti 
 

Cílem projektu bylo a je proškolit a zapojit do výchovy dopravní bezpečnosti dostatečné 

množství dobrovolníků z řad rodičů dětí, kteří se mohou efektivně podílet na dopravně 

bezpečnostních aktivitách škol a dále mohou uplatnit nabyté znalosti v rámci výchovy svých dětí. 

Trend sdílené výchovy dopravní bezpečnosti mezi rodiči a školou v Evropě vzrůstá a je vhodný i 

pro ČR 

 



Zapojení rodičů je jedním z faktorů úspěchu výchovy dopravní bezpečnosti. Předávané znalosti a 

zkušenosti mohou mít výrazně vyšší dopad, pokud se sdílí odpovědnost mezi školou, resp. 

informacemi nabytými ve škole a rodiči. Děti se učí efektivněji, pokud se jim dostane stejných a 

jasných bezpečnostních pokynů jak z domova, tak ze školy v rámci dopravní výchovy. 

 

Cyklisté 2011 - 2012 

 

V roce 2010 došlo z celkového počtu 753 smrtelných nehod v České republice k 70 smrtelným 

nehodám cyklistů. Nehody cyklistů, které mají velmi vážné následky, můžeme rozdělit na dva 

základní řešené okruhy: 

 

a)  Příčiny dopravních nehod cyklistů na cyklotrasách a cyklostezkách (bez účasti motorové 

dopravy) 

b)  Příčiny dopravních nehod na komunikacích s motorovým provozem 

 

Problematika bezpečnosti cyklistů je velmi dobře řešena v rámci dopravní výchovy, jejímž 

nositelem je Ministerstvo dopravy BESIP. Dopravní výchova upevňuje zásady správného 

chování chodce a cyklisty. Zahrnuje teoretickou a praktickou výuku zpravidla na dětských 

dopravních hřištích. Dopravní výchova v tomto režimu navazuje na rámcový vzdělávací program. 

Nicméně ve své podstatě řeší pouze žáky 4. a 5. tříd základních škol. Dále pak Ministerstvo 

dopravy pro žáky vydává výukové materiály pro použití ve školách.  

 

Ze statistických údajů Policie ČR a Horské služby vyplývá skutečnost, že k vážným dopravním 

nehodám cyklistů dochází nejen v silničním provozu, ale velmi významné jsou nehody na 

cyklotrasách v horských oblastech. Rekreační jízda cyklistů přináší nové závažné příčiny vážných 

a smrtelných zranění. Jsou jimi zejména: 

 

1. Nedostatečné či nesprávné použití bezpečnostních prvků, zejména ochranných přileb 

2.  Problematika alkoholu 

3.  Přecenění vlastních sil a schopností ovládat jízdní kolo 

 

Z výše uvedeného vyplívá, že v ČR chybí komplexní komunikační kampaň, která dlouhodobě 

ovlivňuje chování cyklistů k bezpečné a odpovědné jízdě a to formou přímé komunikace. Dalším 

dílčím cílem kampaně je přenos a multiplikace její myšlenky do rodin. 

 

Ve spolupráci Horskou službou ČR, o. p. s., v místech horských cyklistických tras, které jsou 

hojně navštěvovány působily hlídky, které upozorňovaly cyklisty na jejich výbavu a bezpečnost. 

Tyto hlídky vybavovaly cyklisty reflexními materiály nebo kontrolovaly správnost a rozsah 

výbavy. 

 

Tato aktivita společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s. byla realizována v Libereckém kraji a byla 

propojena s aktuálním projektem BESIP Ministerstva dopravy CYKLISTICKÉ DESATERO. 

 

 

 



 

Mobilní dopravní hřiště podpoří dopravní výchovu v Libereckém kraji. 
 

Bezpečně na silnicích o.p.s. společně s Koordinátorem BESIP pro Liberecký kraj připravili 

projekt, který si vzal za cíl podpořit dopravní výchovu v Libereckém kraji formou zlepšení a 

provozování dětského mobilního dopravního hřiště. Systematická dopravní výchova, která 

standardně probíhá na dětských dopravních hřištích pro žáky čtvrtých tříd základních škol a dále 

v rámci postupové dopravní soutěže mladých cyklistů, postihuje většinu dětí v Libereckém kraji. 

Na základě zkušeností z akcí s dopravně bezpečnostní tématikou vyplynula nutnost doplnění a 

opakování důležitých témat. Děti zapomínají a z tohoto důvodu je nutné dalším způsobem 

procvičovat minimálně to nejzákladnější. 

 

V rámci projektu bylo vytvořeno mobilní dětské dopravní hřiště, které doplňuje případně 

připravuje děti na následnou výuku dopravní bezpečnosti. Samostatně se pak věnuje nejmenším 

dětem a tématům jim určeným. 

 

Seznam akcí v roce 2011 
 

 

Výstava STOP Smrtelným nehodám  

Út 11. 1. 2011 - Út 1. 2. 2011 

NC Géčko  

 

Po 31. 1. 2011 

07:00 - 12:00 Den s dopravní výchovou 

ZŠ Švermova 114/38 Liberec 

 

Čt 10. 2. 2011 

07:00 - 12:00 Dny s dopravní výchovou 

ZŠ Tanvald Údolí Kamenice 238 

 

Čt 17. 2. 2011 

07:00 - 12:00 Dny s dopravní výchovou 

ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec 

 

St 2. 3. 2011 

07:00 - 12:00 Den s dopravní výchovou 

ZŠ Školní 2520 Česká Lípa 

 

Čt 3. 3. 2011 

07:00 - 12:00 Den s dopravní výchovou 

ZŠ Školní 2520 Česká Lípa 

 

 

Pá 4. 3. 2011 

07:00 - 12:00 Den s dopravní výchovou 

ZŠ Školní 2520 Česká Lípa 

 

Čt 17. 3. 2011 

07:00 - 12:00 Dny s dopravní výchovou 

ZŠ Česká Lípa, Partyzánská 1053 

 

Čt 7. 4. 2011 

07:00 - 12:00 Dny s dopravní výchovou DV 9 

ZŠ Katolická Rudolfa Háska Saskova 34/2080, 

Jablonec nad Nisou 

 

Po 11. 4. 2011 

07:00 - 12:00 Den s dopravní výchovou DV 10 

ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679 Česká Lípa 

 

Po 18. 4. 2011 

14:00 - 17:00 Cyklohlídky Tým silniční 

bezpečnosti LK 

cykostezky Liberec 

 

Út 19. 4. 2011 

14:00 - 17:00 Cyklohlídky Tým silniční 

bezpečnosti LK 

cyklostezky Liberec 

 

St 20. 4. 2011 

14:00 - 17:00 Cyklohlídky Tým silniční 

bezpečnosti LK 

cyklostezky Česká Lípa 

 

Čt 21. 4. 2011 

09:00 - 12:00 TB I-11 DDH ČL - doplňkový 

program 

 



14:00 - 17:00 Cyklohlídky Tým silniční 

bezpečnosti LK 

cyklostezky Ještěd 

 

Pá 22. 4. 2011 

09:00 - 12:00 TB I-11 DDH ČL - doplňkový 

program 

 

14:00 - 17:00 Cyklohlídky Tým silniční 

bezpečnosti LK 

cyklostezky Jizerské hory 

 

So 23. 4. 2011 

09:00 - 17:00 TB I-11 Den na dopravním hřišti 

DDH Liberec 

 

Út 26. 4. 2011 

08:00 - 12:00 Den s dopravní výchovou DV 11 

ZŠ Dlouhé Mosty - Liberec 

 

Liberecký Autosalón 2011 

St 27. 4. 2011 - Ne 1. 5. 2011 

Kulturní dům Liberec 

 

St 27. 4. 2011 

10:00 - 18:00 20. liberecký autosalón 

 

Čt 28. 4. 2011 

Kulturní dům Liberec 

10:00 - 18:00 20. liberecký autosalón 

 

Pá 29. 4. 2011 

Kulturní dům Liberec 

10:00 - 18:00 20. liberecký autosalón 

 

So 30. 4. 2011 

Kulturní dům Liberec 

10:00 - 16:00 20. liberecký autosalón 

 

08:00 - 13:00 akce "Školy na kole" - zrušeno!! 

Liberec a DDH Liberec akce přesunuta 

 

Čt 5. 5. 2011 

12:00 - 15:30 Den s dopravní výchovou DV 12 

ZŠ Vratislavice - družina 

 

So 7. 5. 2011 

09:00 - 16:00 DDH Liberec 

Liberec Dopravní hříště 

 

St 11. 5. 2011 

08:00 - 12:00 Den s dopravní výchovou DV 13 

ZŠ Česká Lípa, Partyzánská1053 

 

08:00 - 11:00 DSMC DDH Jablonec nad Nisou 

DDH Jablonec nad Nisou 

 

Čt 12. 5. 2011 

08:00 - 10:30 Den s dopravní výchovou pro MŠ 

DV 14 

MŠ Jeřmanická 487/27 

 

Okresní kolo - DSMC 2011 

Pá 13. 5. 2011 - So 14. 5. 2011 

DDH Česká Lípa 

 

13:00 - 19:00 soutěž hlídek Mladých zdravotníků 

Machnín hasičské cvičiště 

 

So 14. 5. 2011 

09:00 - 16:00 DDH Liberec 

Dopravní hřiště Liberec 

 

13:00 - 17:00 Adrenalinový den 

malé parkoviště OC Géčko 

 

So 21. 5. 2011 

10:00 - 17:00 Valdštejnské slavnosti 2011 

Frýdlant 

 

St 25. 5. 2011 

08:00 - 13:00 Den s dopravní výchovou DV 15 

 Harrachov 

 

So 28. 5. 2011 

10:00 - 16:00 Den s policií Sosnová 

 Česká Lípa - Sosnová 

 

Ne 29. 5. 2011 

08:00 - 12:00 „11. setkání Fiat Multipla klubu ČR“ 

 v rekreačním středisku Poslův Mlýn (dále jen 

„rekreační středisko“) 

 

St 1. 6. 2011 

39 - Den otevřených dveří KÚLK 

St 1. 6. 2011 - Čt 2. 6. 2011 

40, 41 - Krajské kolo - DSMC 2011 

St 1. 6. 2011 - Pá 3. 6. 2011 

 DDH Jablonec nad Nisou 

 

Čt 2. 6. 2011 

40, 41 - Krajské kolo - DSMC 2011 

St 1. 6. 2011 - Pá 3. 6. 2011 

DDH Jablonec nad Nisou 

 

So 4. 6. 2011 



10:00 - 17:00 43 - Dětský den 

 Liberec pod Vápenkou 

13:00 - 19:00 42 - Dětsky den Doksy 

 Poslův mlýn 

 

Ne 5. 6. 2011 

10:00 - 17:00 44 - Den s BESIPem 

DECATHLON - Liberec 

 

St 8. 6. 2011 

08:00 - 12:00 45 - Den s dopravní výchovou DV 16 

DD Krompach 

 

So 11. 6. 2011 

10:00 - 16:00 46 - 24 hodin maratón Pohoda 

běžecký areál Vesec 

 

Út 14. 6. 2011 

08:00 - 15:00 47 - Program pro MěPol. Hrádek nad 

Nisou 

Hrádek nad Nisou - areál Kristýna 

 

St 15. 6. 2011 

13:00 - 15:00 48 - Den s dopravní výchovou - 

družina letní program DV 17 

ZŠ Švermova - Venkovní hřiště 

 

So 18. 6. 2011 

10:00 - 17:00 49 - Malevil cup 2011 - program pro 

děti 

ranč Malevil 

 

Út 21. 6. 2011 

08:00 - 11:00 50 - Den s dopravní výchovou pro 

MŠ DV 18 

 MŠ Září Americká 576/28 460 07 Liberec 3 

 

St 22. 6. 2011 

10:00 - 16:00 51 - Den s IZS 

Benešovo náměstí Liberec 

 

Pá 24. 6. 2011 

10:00 - 17:00 52 - Krajské slavnosti 2011 

 Lomnice nad Popelkou - areál zámku 

So 25. 6. 2011 

53 - ČČK dětský den 

 Machnín areál hasičského cvičiště 

 

Út 28. 6. 2011 

08:00 - 13:00 54 - Den s dopravní výchovou II. 

stupeň DV 19 

 ZŠ Jabloňová 564 

08:00 - 16:00 55 - Den s IZS Jablonec nad Nisou 

 

St 29. 6. 2011 

08:00 - 11:00 56 - Den s dopravní výchovou pro 

MŠ 

MŠ Přepeře 

 

So 2. 7. 2011 

10:00 - 18:00 57 - Vítání prázdnin s dopravou 

areál letiště Liberec 

 

Čt 7. 7. 2011 

13:00 - 16:00 58 - Den s dopravní výchovou na 

táborech 

Český dub - podještědský sportovní areál 

 

St 13. 7. 2011 

09:30 - 13:00 59 - Den s dopravní výchovou na 

táborech 

Lázně Libverda 

 

10:00 - 13:00 PČR + Kontakt - dopravní dopoledne 

Liberec DDH 

 

Čt 14. 7. 2011 

09:00 - 12:00 60 - Den s dopravní výchovou na 

táborech 

Český Dub - podještědský sportovní areál 

 

Čt 21. 7. 2011 

09:00 - 12:00 61 - Den s dopravní výchovou na 

táborech 

Český Dub - podještědský sportovní areál 

 

Čt 28. 7. 2011 

09:00 - 12:00 62 - Den s dopravní výchovou na 

táborech 

Český Dub - podještědský sportovní areál 

 

14:00 - 18:00 63 - Auta 2 - Škola poutání v Palace 

Cinemas - Fórum 

 Cinestar Liberec (Kristýna K.+Míša K.) 

 

Pá 29. 7. 2011 

14:00 - 18:00 64 - Auta 2 - Škola poutání v Palace 

Cinemas - Fórum 

 Cinestar Liberec (Kristýna K.+Bára M.) 

 

So 30. 7. 2011 

14:00 - 18:00 65 - Auta 2 - Škola poutání v Palace 

Cinemas - Fórum 

 Cinestar Liberec 

 

Ne 31. 7. 2011 



14:00 - 18:00 66 - Auta 2 - Škola poutání v Palace 

Cinemas - Fórum 

 Cinestar Liberec 

 

Pá 5. 8. 2011 

09:00 - 12:00 67 - Den s dopravní výchovou na 

táborech 

 DDH Liberec Lužická 147/2 , 460 01 Liberec I - 

Staré Město 

 

Pá 12. 8. 2011 

09:00 - 12:00 68 - Den s dopravní výchovou na 

táborech 

 DDH Liberec Lužická 147/2 , 460 01 Liberec I - 

Staré Město 

 

St 17. 8. 2011 

08:00 - 17:00 69 - Učme se přežít II 

 Sosnová autodrom 

 

Čt 18. 8. 2011 

08:00 - 17:00 70 - Učme se přežít II 

 Sosnová autodrom 

 

Út 23. 8. 2011 

10:00 - 13:00 71 - Den s dopravní výchovou pro 

tábory 

 DDH Liberec 

 

Čt 25. 8. 2011 

09:00 - 12:00 72 - Den s dopravní výchovou na 

táborech 

 DDH Liberec 

 

So 27. 8. 2011 

10:00 - 18:00 73 - Mimoňské války 2011 

 Mimoň - letiště 

 

18:00 - 22:00 74 - DBA - alkohol s PČR Česká 

Lípa 

 českolipsko 

 

Po 5. 9. 2011 

13:00 - 15:00 77 - Škola poutání při otvírání 

přechodu pro chodce Ostašov 

 ZŠ Ostašov 

 

Út 6. 9. 2011 

10:00 - 14:00 78 - Den s dopravní výchovou pro 

příměstský tábor Praha 

 DDH Liberec 

 

So 10. 9. 2011 

13:00 - 18:00 79 - Zásada - Den s IZS 

 Zásada, fotbalové hřiště 

 

Út 13. 9. 2011 

08:00 - 12:00 80 - Do školy na kole 

Liberec a DDH Liberec 

 

Po 19. 9. 2011 

Týden bezpečnosti II/2011 

Po 19. 9. 2011 - Pá 23. 9. 2011 

 

08:00 - 12:30 83 - TB II/2011 - DDH Jablonec nad 

Nisou 

 Jablonec nad Nisou 

 

10:00 - 12:00 81 - TB II/2011 - program pro 

seniory 

 středisko KONTAKT Liberec. Ul. Palachova 504/7 

Liberec 1 

 

14:30 - 16:30 82 - TB II/2011 - program pro 

seniory 

 středisko KONTAKT Liberec. Ul. Palachova 504/7 

Liberec 1 

 

Út 20. 9. 2011 

Týden bezpečnosti II/2011 

Po 19. 9. 2011 - Pá 23. 9. 2011 

 

08:00 - 12:30 85 - TB II/2011 - DDH Jablonec nad 

Nisou 

 

12:00 - 18:00 84 - TB II/2011 - Den bez aut Liberec 

 náměstí Dr. E. Beneše 

 

St 21. 9. 2011 

Týden bezpečnosti II/2011 

Po 19. 9. 2011 - Pá 23. 9. 2011 

 

08:00 - 12:30 87 - TB II/2011 - DDH Jablonec nad 

Nisou 

 

08:15 - 10:00 Dopol.pro ZŠ+MŠ postižení 

 DDH 

 

09:00 - 11:00 86 - TB II/2011 - program pro 

seniory 

 Sociální služby Semily Bavlnářská 523, 513 01 

Semily 

 

Čt 22. 9. 2011 

Týden bezpečnosti II/2011 

Po 19. 9. 2011 - Pá 23. 9. 2011 



 

08:00 - 12:30 90 - TB II/2011 Jablonec nad Nisou 

 

09:00 - 12:00 88 - TB II/2011 Den bez aut Česká 

Lípa 

 DDH Česká Lípa 

 

09:00 - 14:00 91 - TB II/2011 - Evropský den bez 

aut Turnov 

 náměstí Turnov 

 

13:00 - 15:00 89 - TB II/2011 - program pro 

seniory 

 DDH Česká Lípa 

 

Pá 23. 9. 2011 

Týden bezpečnosti II/2011 

Po 19. 9. 2011 - Pá 23. 9. 2011 

 

08:00 - 12:30 94 - TB II/2011 - Jablonec nad Nisou 

 

09:00 - 11:00 92 - TB II/2011 - program pro 

seniory 

 domov pro seniory Žižkova Turnov 

 

13:00 - 15:00 93 - TB II/2011 - program pro 

seniory 

 domov pro seniory Výšinka Turnov 

 

22:00 - 24:00 95 - DBA Liberec 

 liberecko 

 

So 24. 9. 2011 

09:00 - 17:00 96 - Učme se přežít III 

 

Ne 25. 9. 2011 

09:00 - 17:00 97 - Učme se přežít III 

 

Út 27. 9. 2011 

08:00 - 10:00 98 - Dopoledne na DDH Liberec pro 

děti s tělesným postižením 

 

 

10:00 - 12:30 99 - Dopoledne na DDH Liberec s 

MŠ Zahradní 

 DDH Liberec 

 

St 28. 9. 2011 

13:00 - 16:00 100 - Odpoledne na DDH Liberec pro 

veřejnost 

 DDH Liberec 

 

Po 3. 10. 2011 

102 - Program pro mateřská centra Sosnová 

 Autodrom Sosnová 

 

Čt 20. 10. 2011 

103 - Dne s dopravní výchovou pro družiny DV 21 

 ZŠ Sokolovská, Liberec 

 

Pá 21. 10. 2011 

104 - Prezentace Zimní výbava - Jste připraveni? 

 OC Nisa, Liberec 

 

So 22. 10. 2011 

105 - Prezentace Zimní výbava - Jste připraveni? 

 OC Nisa, Liberec 

 

St 26. 10. 2011 

106 - Den s dopravní výchovou pro MŠ DV 22 

 MŠ Září 

 

Pá 28. 10. 2011 

107 - Ukončení letní sezóny na DDH Liberec 

 DDH Liberec 

 

Pá 28. 10. 2011 

108 - Prezentace Zimní výbava - Jste připraveni? 

 OC Nisa, Liberec 

 

So 29. 10. 2011 

109 - Prezentace Zimní výbava - Jste připraveni? 

 OC Nisa, Liberec 

 

St 2. 11. 2011 

110 - Den s dopravní výchovou pro MŠ DV 23 

 MŠ Motýlek Nový Bor, Dělnická 325 

 

St 9. 11. 2011 

111 - Den s dopravní výchovou na MŠ DV 24 

 MŠ Tanvald 

 

Čt 10. 11. 2011 

112 - Den s dopravní výchovou na MŠ DV 25 

 MŠ Tanvald 

 

Pá 18. 11. 2011 

113 - Den s dopravní výchovou DV 26 

 ZŠ Pěnčín  

 

Čt 24. 11. 2011 

114 – Program pro ZŠ Jabloňová 

 ZŠ a ZUŠ Jabloňová 

 

Pá 25. 11. 2011 

115 - Den s dopravní výchovou pro MŠ DV 27 



 MŠ Motýlek, Liberec  

 

Po 28. 11. 2011 

116 - Den s dopravní výchovou pro ZŠ DV 28 

 ZŠ Česká, Liberec - Vesec 

 

Út 29. 11. 2011 

117 - Den s dopravní výchovou pro ZŠ a MŠ DV 

29 

 ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň 

 

St 30. 11. 2011 

118 - Den s dopravní výchovou pro ZŠ DV 30 

 Pod Ralském, Mimoň 

 

Čt 1. 12. 2011 

119 - Denní dopravně-bezpečnostní program pro 

seniory 

Staré Splavy 

 

Út 6. 12. 2011 

120 - Den s dopravní výchovou pro ZŠ DV 31 

ZŠ Josefův Důl 

 

St 7. 12. 2011 

121 - Dopravně-bezpečnostní program pro děti 

Babylon 

Liberec Babylon 

119 - Denní dopravně-bezpečnostní program pro seniory 

 Staré Splavy 

 

Út 6. 12. 2011 

120 - Den s dopravní výchovou pro ZŠ DV 31 

 ZŠ Josefův Důl 

 

St 7. 12. 2011 

121 - Dopravně-bezpečnostní program pro děti Babylon 

 Liberec Babylon 

 

 
Údaje o hospodaření společnosti: 
 
V roce 2011 společnost Bezpečně na silnicích o.p.s. hospodařila s prostředky získanými za 

realizaci hlavní činnosti, dále pak dotacemi a dary. Přesné údaje o hospodaření budou do 

závěrečné zprávy zapracovány po provedení auditu do 30.6.2012 a závěrečná zpráva bude 

aktualizována. 

 

 


