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Nová strategie BESIP 

BESIP: SPOLEČNĚ – BEZPEČNĚ 

 

• Cílová skupina:  

– Občan, který je zodpovědným řidičem a chodcem, 

dodržuje pravidla silničního provozu i pravidla 

slušnosti. 

• Cíl: 

– Zapojení občana do problematiky bezpečnosti 

silničního provozu. 

• Nástroje:  

– Projekty a nový styl komunikace. 

 



• Projekt má pomoci Vám,  městským zastupitelům, zvýšit 

bezpečnost silničního provozu v obcích a městech skrze 

spuštění úsekového měření a  za  aktivní podpory občanů. 

 

“Tvoje město tě nechce šikanovat,  

ale chránit tebe i tvé blízké před nezodpovědnými.“ 

 
 

SPOLEČNĚ – BEZPEČNĚ 

 

Moje bezpečná obec 



• Snížit počet dopravních nehod, zraněných a usmrcených  

 

• Získat občanovu podporu pro měření rychlosti ve městech 

a obcích 

 

• Přesvědčit občana že má být SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ 

 

 

 

SPOLEČNĚ - BEZPEČNĚ 

Cíl 



1. Etapa:  

– Zveřejnění mapy nehodových lokalit na www.dopravniinfo.cz 

4/2012 

– Tisková konference BESIP včetně Moje bezpečná obec 4/2012 

– Porovnání nehodových lokalit na území obcí a měst s 

instalovanými  stacionárními měřiči a aktivní diskuse via 

facebook BESIP o tomto tématu 4-8/2012 

2. Etapa 

– Pilotní testování ve 3 městech a obcích s následným 

vyhodnocením  9-12/2012  

3. Etapa 

– Start celostátního měření s průběžným hodnocením 1-12 / 2013 

(14 happeningů v krajích, průběžné celoroční PR aktivity) 

4. Etapa (?) 

– Černé skříňky (viz dále) 

Načasování - etapy 

http://www.dopravniinfo.cz


• Vyhlášení projektu v rámci TK BESIP 4/2012 

• Zveřejnění mapy nehodových lokalit 4/2012 

• Úzká komunikace  via facebook BESIP: 4-8/2012 

– BESIP se zastupitelstvy měst a obcí 

– BESIP s občany  

– Zastupitelé a občané 

 

“Odpovídá rozmístění měřících přístrojů  

nehodovým lokalitám?” 

 

 

Jak to uděláme?  

Mapa nehodových lokalit 



• Pozvánka občanů na happening skrze obecní či regionální 

periodika 

• Samotná akce  

– „zábava pro děti i dospělé“ 

– Komplexní informace o projektu 

• Vyhodnocení happeningu, fotodokumentace  - publikace v 

městských i regionálních periodicích  

• Následné zahájení měření městskou policií, domluva 

rychleji jedoucím řidičům a upozornění na měření 

 

 

Jak to uděláme? Happeningy 



• Účastníci  

– Občané, starosta + zastupitelé, BESIP tým, krajský 

koordinátor BESIP, zástupci městské policie, média, 

(organizaci zajišťuje agentura) 

• Program 

– Proslov starosty – představení projektu 

– Odhalení pomníčku za zraněné a usmrcené při dopravních 

nehodách 

– Hry a soutěže s cenami pro děti (krajský koordinátor) 

– Instrukce a ukázky pro dospělé (tým BESIP) 

– Reflexní prvky pro seniory (koordinátor) 

– Občerstvení zdarma pro všechny, hudba... 

 

Jak vypadá happening? 



 

• Zveřejnění mapy nehodových lokalit 

• Správu platformy facebook pro společnou komunikaci 

• PR podporu skrze TK BESIP a a další průběžné PR 

aktivity po celou dobu projektu 

• Inzeráty – pozvánka na akci 

• Zabezpečení týmu BESIP a  krajských koordinátorů 

(soutěže a dárky …) 

• Zabezpečení organizace happeningů (pódium, ozvučení, 

moderátor, občerstvení, úklid….) 

• Dokumentaci akcí 

Co poskytne BESIP 



• Aktivní zapojení do kontroly nehodových lokalit na svém 

území 

• Zapojení do komunikace facebook BESIP 

• Poskytnutí podkladů pro inzerci (foto starosta) 

• Zajištění mediálního prostoru v městských/obecních 

novinách 

• Participaci na happeninzích 

Co očekáváme od Vás? 



UKÁZKY AKTIVIT 



Mapa nehodových lokalit  



Mapa nehodových lokalit 



Návrh inzerátu (1) 



Návrh inzerátu (2) 



Návrh inzerátu (3) 



Návrh dočasného pomníčku 



Budoucnost projektu: 

„Černé skříňky“ 

• Nadstavba projektu pro rok 2013-14 

• Podpora vývoje tzv. „Černé skříňky“  - GSM hlásiče a přijímače 

aktuální rychlosti ve sledovaném úseku. 

• Pomoc řidičům, kteří chtějí mít jistotu správného chování. 



 
Děkuji Vám za pozornost 

Ing. Ivana Pánková 

 

 a doufám, že nám to spolu půjde...  

SPOLEČNĚ - BEZPEČNĚ 
 


