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Vedoucí samostatného oddělení BESIP Vedoucí samostatného oddělení BESIP 

Ministerstva dopravyMinisterstva dopravy



Priority oddělení BESIP pro rok 2008Priority oddělení BESIP pro rok 2008

Mladí řidičiMladí řidiči
Alkohol za volantem u mladých řidičůAlkohol za volantem u mladých řidičů
MotocyklistéMotocyklisté
Profesionální řidičiProfesionální řidiči
Dopravní výchovaDopravní výchova
Vyšší využití Vyšší využití www.ibesip.czwww.ibesip.cz pro pro 
rozšiřování informací rozšiřování informací –– nová náplň nová náplň 
webovskýchwebovských stránekstránek



Priority pro rok 2008 vycházejí jak z rozboru Priority pro rok 2008 vycházejí jak z rozboru 
statistiky nehodovosti, tak i z osvědčených statistiky nehodovosti, tak i z osvědčených 

postupů v roce 2007postupů v roce 2007

Projekt „Projekt „TheThe ActionAction –– BESIP BESIP TourTour 2008“2008“
Projekt „Domluvme se!“Projekt „Domluvme se!“
Účast na výstavách a veletrzích (Motocykl Účast na výstavách a veletrzích (Motocykl 
2008, ISET 2008, AUTOTEC 2008)2008, ISET 2008, AUTOTEC 2008)
BESIP TeamBESIP Team
Projekt „Jízda pro život“Projekt „Jízda pro život“



Mladí řidičiMladí řidiči

Projekt „Projekt „TheThe ActionAction –– BESIP BESIP TourTour
2008“2008“

Multimediální showMultimediální show
Premiéra 2004Premiéra 2004
61 tisíc studentů61 tisíc studentů
155 repríz155 repríz



Projekt „Projekt „TheThe ActionAction –– BESIP BESIP TourTour
2008“2008“

1. pololetí 2008:1. pololetí 2008:
Záštita ministra dopravy Ing. A. Záštita ministra dopravy Ing. A. ŘebíčkaŘebíčka
10 krajů10 krajů
14 měst14 měst
42 repríz42 repríz
Očekávaná návštěvnost 17000 divákůOčekávaná návštěvnost 17000 diváků
Více na www.theaction.cz



TheThe ActionAction



TheThe ActionAction 1. pololetí 20081. pololetí 2008
PrahaPraha
SokolovSokolov
TrutnovTrutnov
LitoměřiceLitoměřice
VsetínVsetín
ProstějovProstějov
VyškovVyškov

JilemniceJilemnice
ChebCheb
BrnoBrno
Jindřichův HradecJindřichův Hradec
TáborTábor
Ústí nad OrlicíÚstí nad Orlicí
ŠumperkŠumperk





Projekt „Domluvme se!“ 2008Projekt „Domluvme se!“ 2008

4. ročník celostátní kampaně4. ročník celostátní kampaně
Téma: prevence řízení vozidel pod vlivem alkoholuTéma: prevence řízení vozidel pod vlivem alkoholu
Cílová skupina: mladí řidiči (cca 18Cílová skupina: mladí řidiči (cca 18--30 let)30 let)
Partneři kampaně:Partneři kampaně:

Ministerstvo dopravy BESIP Ministerstvo dopravy BESIP –– hlavní partnerhlavní partner
Fórum PSRFórum PSR
Český svaz pivovarů a sladovenČeský svaz pivovarů a sladoven
Evropská komiseEvropská komise

Záštita: Přemysl Sobotka Záštita: Přemysl Sobotka –– předseda Senátu ČRpředseda Senátu ČR



Projekt „Domluvme se!“ 2008Projekt „Domluvme se!“ 2008

Motto: „Jedete za zábavou? Domluvte se Motto: „Jedete za zábavou? Domluvte se 
předem, kdo bude řídit na cestě domů.“předem, kdo bude řídit na cestě domů.“



Projekt „Domluvme se!“ 2008Projekt „Domluvme se!“ 2008

Primární cíl kampaně:Primární cíl kampaně:
Přimět mladé lidi jedoucí za zábavou, aby se Přimět mladé lidi jedoucí za zábavou, aby se 
předem domluvili, kdo z nich ten večer předem domluvili, kdo z nich ten večer 
nebude pít alkoholické nápoje a bezpečně nebude pít alkoholické nápoje a bezpečně 
odveze ostatní domů.odveze ostatní domů.

Sekundární cíl:Sekundární cíl:
Upozornit na nebezpečí spolujízdy s řidičem, Upozornit na nebezpečí spolujízdy s řidičem, 
který je pod vlivem alkoholu.který je pod vlivem alkoholu.



Projekt „Domluvme se!“ 2008Projekt „Domluvme se!“ 2008

Skladba kampaně:Skladba kampaně:

Celkem 30 koncertů hudebních skupin:Celkem 30 koncertů hudebních skupin:
WanastoviWanastovi VjecyVjecy
Divokej Divokej BillBill + Tři sestry,+ Tři sestry,
ChinaskiChinaski

Aktivity Aktivity promoteamupromoteamu na koncertechna koncertech
PR, web: PR, web: www.domluvmewww.domluvme--se.czse.cz



Projekt „Domluvme se!“ 2008Projekt „Domluvme se!“ 2008

Webové stránky Webové stránky ––www.domluvmewww.domluvme--se.se.czcz







Mladí řidičiMladí řidiči

Řízená střelaŘízená střela –– filmový projekt pro mladé filmový projekt pro mladé 
začínající řidičezačínající řidiče
Řešení krizových situací a špatného Řešení krizových situací a špatného 
chování v silničním provozuchování v silničním provozu
Určeno pro střední školyUrčeno pro střední školy



BESIP Team 2008BESIP Team 2008

Prezentace problematiky dopravní nehodovosti Prezentace problematiky dopravní nehodovosti 
ve městech a obcíchve městech a obcích
Speciálně vyškolený tým mladých Speciálně vyškolený tým mladých 
spolupracovníků spolupracovníků –– team pro akci složen ze 4 team pro akci složen ze 4 
děvčat a 2 chlapců děvčat a 2 chlapců –– studentů vysokých školstudentů vysokých škol
15 akcí v rámci celé České republiky (například 15 akcí v rámci celé České republiky (například 
výstava TEMPO Litoměřice výstava TEMPO Litoměřice –– květen 2008, květen 2008, 
BAMBIRIÁDA 2008 Praha)BAMBIRIÁDA 2008 Praha)
Celková doba trvání akcí Celková doba trvání akcí –– 22 dnů22 dnů



BESIP Team 2008BESIP Team 2008

Oblasti působení na širokou veřejnost:Oblasti působení na širokou veřejnost:

Bezpečnostní pásyBezpečnostní pásy
Dětské zádržné systémyDětské zádržné systémy
Alkohol za volantemAlkohol za volantem
Bezpečná vzdálenostBezpečná vzdálenost
ViditelnostViditelnost
Cyklistické přilby a správné vybavení jízdního Cyklistické přilby a správné vybavení jízdního 
kolakola



BESIP Team 2008BESIP Team 2008

Prostředky:Prostředky:

Reflexní materiályReflexní materiály
Tiskové materiály BESIP (letáky, skládačky)Tiskové materiály BESIP (letáky, skládačky)
Informační panelyInformační panely
Plazmové obrazovky Plazmové obrazovky –– videoklipy BESIPvideoklipy BESIP
Správně vybavené jízdní koloSprávně vybavené jízdní kolo
Simulátor nárazuSimulátor nárazu
AutosedačkyAutosedačky









Motocyklisté 2008 Motocyklisté 2008 –– aktivity BESIPaktivity BESIP

Výstava Motocykl 2008Výstava Motocykl 2008
Skládačka pro motocyklistySkládačka pro motocyklisty
Spoty v seriálu STOP na ČT1 a ČT2Spoty v seriálu STOP na ČT1 a ČT2
Spoty na TV PRIMASpoty na TV PRIMA
TvTv seriál Život v jedné stopě seriál Život v jedné stopě –– TV PrimaTV Prima
Moto Den Praha Moto Den Praha –– 31.5.2008 na stadionu 31.5.2008 na stadionu 
MarkétaMarkéta





Motocykl 2008, Výstaviště PrahaMotocykl 2008, Výstaviště Praha



Motocykl 2008, Výstaviště PrahaMotocykl 2008, Výstaviště Praha



ISET 2008ISET 2008

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a 
Policií ČRPolicií ČR
Prezentace dopravní nehodovosti mladých Prezentace dopravní nehodovosti mladých 
účastníků silničního provozuúčastníků silničního provozu
Prezentace problematiky mladých Prezentace problematiky mladých 
motocyklistůmotocyklistů
Prezentace projektů „Domluvme se!“ a Prezentace projektů „Domluvme se!“ a 
„„TheThe ActionAction““



AUTOTEC 2008 Výstaviště BrnoAUTOTEC 2008 Výstaviště Brno

Věnováno profesionálním řidičůmVěnováno profesionálním řidičům
Expozice BESIP Expozice BESIP ––dopravní nehody nákladních dopravní nehody nákladních 
automobilů, jízda pod vlivem alkoholu, automobilů, jízda pod vlivem alkoholu, 
bezpečnostní pásy, rychlost, brzdy, vzájemný bezpečnostní pásy, rychlost, brzdy, vzájemný 
respekt mezi řidiči nákladních a osobních respekt mezi řidiči nákladních a osobních 
automobilůautomobilů
Spolupráce s firmou VOLVOSpolupráce s firmou VOLVO
12 tun pod kontrolou 12 tun pod kontrolou -- Společná brožura + DVDSpolečná brožura + DVD







Regionální pracovníci BESIPRegionální pracovníci BESIP
Regionální pracovníci BESIP zajišťují Regionální pracovníci BESIP zajišťují 
dopravní výchovu na dětských dopravních dopravní výchovu na dětských dopravních 
hřištíchhřištích
Koordinují Celostátní soutěž mladých Koordinují Celostátní soutěž mladých 
cyklistů ve svých regionechcyklistů ve svých regionech
Nyní probíhají krajská kolaNyní probíhají krajská kola
Celostátní finále Celostátní finále –– Praha, 17. Praha, 17. –– 19.6. 200819.6. 2008

(Dětské dopravní hřiště, Jilmová, Praha 3)(Dětské dopravní hřiště, Jilmová, Praha 3)





Dopravní výchovaDopravní výchova

Výukový set pro žáky 4. tříd ZŠ Výukový set pro žáky 4. tříd ZŠ --
Bezpečně na koleBezpečně na kole
Výukové plakáty do škol a na dopravní Výukové plakáty do škol a na dopravní 
hřištěhřiště
Výukový materiál Výukový materiál –– KřižovatkyKřižovatky
Bezpečí dítěte v dopravě Bezpečí dítěte v dopravě –– pro rodiče pro rodiče 
předškolních a školních dětípředškolních a školních dětí



Projekt „Jízda pro život“

Ve spolupráci s automobilkou BMWVe spolupráci s automobilkou BMW
Oslovení veřejnosti silnou mediální kampaní Oslovení veřejnosti silnou mediální kampaní 
zaměřenou na vzdělání a aplikaci prvků zaměřenou na vzdělání a aplikaci prvků 
pasivní bezpečnostipasivní bezpečnosti
Interaktivní zapojení všech rodinných Interaktivní zapojení všech rodinných 
příslušníků příslušníků –– pozitivní působení na řidičepozitivní působení na řidiče
Měsíční intenzívní  teoretická a praktická Měsíční intenzívní  teoretická a praktická 
výuka pomocí 5 produkčních teamů v výuka pomocí 5 produkčních teamů v 
mobilních školících centrechmobilních školících centrech



Projekt „Jízda pro život“

Doba akce Doba akce 30 dnů, září 30 dnů, září 
20082008
Počet teamů Počet teamů 55
Navštívených regionů Navštívených regionů 1313
Počet měst v akciPočet měst v akci 3838
Vozů v akciVozů v akci 5050





Některé další aktivity v roce 2008Některé další aktivity v roce 2008

Leták Leták -- Dětské autosedačkyDětské autosedačky
Leták Leták –– Bezpečnostní pásyBezpečnostní pásy
Podpora soutěže Cesty městy Podpora soutěže Cesty městy –– bezpečná bezpečná 
infrastrukturainfrastruktura
atdatd….….



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
zzuzanauzana..ambrozovaambrozova@@mdcrmdcr..czcz

www.ibesip.czwww.ibesip.cz


