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V uplynulých letech přijala ČR Strategii snižování 

počtu dopravních nehod z roku 2001.Tato strategie 

se v rámci EU plní pouze částečně, v ČR jsme dosáhli 

v roce 2008 nejmenšího počtu obětí nehod – 832

(nejmenší od roku 1990), ale ke splnění 

předpokládaného cíle max. 650 obětí za rok musíme 

toto číslo snížit o cca 30 %.

650 obětí - Česká republika



Následky smrtelných urazů při dopravních 

nehodách byly vyčísleny na 10 mil. Kč 

na osobu, následky vážných zranění 

na 3,3 mil. Kč, celkový dopad 

pak na 50 miliard Kč rok.

Psychická traumata vyčíslit nelze.

Varování





Projekt „Přežij“

Celoplošný korporativní interaktivní projekt 

pro Čechy, Moravu a Slezsko zastřešující 

všechny projekty týkající se bezpečnosti 

v dopravě.

Projekt „Přežij“



Cílem projektu je výrazné zvýšení 

bezpečnosti v dopravě, snížení tragických 

následků dopravních nehod.

Cíl projektu



Témata projektu

• Vidět a být viděn

• Bez alkoholu a drog

• Předvídavost

• Ohleduplnost

• Záchrana života



• Parlament ČR (Senát, Poslanecká sněmovna)

• Český červený kříž

• BESIP

• Policie ČR

• Mobility Club

• Evropská charta bezpečnosti silničního provozu

Partneři projektu



• Senátor v příslušném volebním obvodě – koordinace

• Besip – MDČR

• Rada Vlády pro BESIP

• Policie ČR 

• Český červený kříž

• Hasičský záchranný sbor

• starostové jednotlivých obcí a měst 

• Městská policie, dobrovolní hasiči

Subjekty zapojené do kampaně
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• ředitelé škol a mateřských škol 

• zdravotnická zařízení a RZS

• podnikatelské subjekty

• populární osobnosti – show byznys

• motorističtí sportovci

• masmédia – rozhlas, tisk, televize, web
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Subjekty zapojené do kampaně



• 3–6 let (předškoláci)

• 6–15 (ZŠ, SŠ)

• 15–25 let

• 25+

Cílové skupiny



• Nemyslíš? Zaplatíš! (BESIP)

• Domluvme se (BESIP)

• The Action (BESIP)

• První pomoc (Červený kříž)

• Nech ty klíčky v kapse (Policie ČR) 

• Gentleman silnic (Policie ČR)

• Zranitelný řidič (Mobility Club)

Integrace současných projektů



• soukromé subjekty

• státní zdroje – jednotlivá ministerstva 

• fondy EU

Financování projektu Přežij



• Personal sale Event akce, veletrhy, výstavy, roadshow

• Reklama Výzkum efektivity reklamních aktivit po každém bloku  

kampaně a dle výsledků zvolit efektivně medium - typ 
sdělení

• Public Relations Úzká integrace inzerce a PR aktivit

• Direct Marketing Cílená rozesílka na soukromé subjekty 

a instituty

Marketingový plán projektu Přežij



Vedle kontaktních akcí bude jedním z velmi 

důležitých prvků projektu dokonalý informační 

a komunikační portál (webová stránka) 

s předpokládanou denní aktualizací, soutěžemi, 

hrami a aktivním zapojením veřejnosti do celého 

projektu.

Základní komunikace projektu

www.bezpecnacesta.cz



Varianty loga – základní varianta



...

Varianty loga 

Varianty loga – děti



...

Varianty loga 

Varianty loga – nad 15 let



Diskuse a připomínky  

k předloženému projektu

Děkujeme za Vaši pozornost.


