
V případě, že nedisponujete DVD přehrávačem,
můžete sestřih z našeho představení shlédnout
ve webovém prohlížeči na stránkách projektu

www.seniorbeznehod.cz/epredstaveni.

VÝUKOVÁ
SADA

PROJEKT NA ZVÝŠENÍ
BEZPEČNOSTI SENIORŮ

V DOPRAVĚ

KONTAKTY
Tel.: +420 725 429 796
Email: info@seniorbeznehod.cz
www.seniorbeznehod.cz

Projekt SENIOR BEZ NEHOD je financován z fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Generálním 
partnerem projektu je Pojišťovna Kooperativa. Záštitu nad akcí převzali Ministerstvo zdravotnictví ČR, Policejní 

prezidium ČR, BESIP,  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Svaz měst a obcí České republiky a Rada Seniorů ČR
Partneři projektu jsou společnost Marlenka, Magnesia a Vize 0.

Pořadatelem je společnost Echopix.

Za účelem zvýšení dopravní 
bezpečnosti seniorů probíhá 
v letech 2020 a 2021 osvětový 
neziskový projekt s názvem 
Senior bez nehod, jehož 
cílovou skupinou jsou lidé 
starší 65 let a navazuje na 
velmi úspěšný projekt z let 
2018 a 2019. 

VÝCHOZÍ STAV:
Senioři jsou v silničním 
provozu ve srovnání 
s ostatními věkovými 
skupinami nadprůměrně 
ohroženi. Představují 18 % 
z celkové populace České 
republiky, ale jejich podíl 
na počtu obětí dopravních 
nehod je více jak 24 %! 
Očekává se, že v roce 2030 
bude až 24 % populace starší 
65 let.
Zvláště alarmujícím faktem 
jsou fatálnější následky 

nehod seniorů.
Dle statistik skončí nehoda
jedince ve věku 65 až 74 let
s dvakrát vyšší 
pravděpodobností jako 
smrtelná než u osob ve 
věku 30 až 49 let. U osob 
starších 74 let je tato 
pravděpodobnost až 16 x 
vyšší!

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:
• Snížení nehodovosti seniorů 

a rozšíření povědomí o této 
problematice.

• Seznámení se specifiky 
chování seniorů v provozu 
a doporučení opatření, jež 
přispějí ke zvýšení jejich 
bezpečnosti nejen na 
silnicích. 

• Připomenutí pravidel 
silničního provozu pro 
řidiče, cyklisty a chodce.

• Upozornění na zdravotní 

omezení vyplývající z věku 
účastníka silničního 
provozu. 

• Informování o vedlejších 
účincích léků a dalších 
rizikových faktorech. 

FORMA PROJEKTU - TURNÉ:
Po celé České republice se 
uskuteční 200 edukativních 
divadelních přednášek v 
originálním audiovizuálním 
pojetí. 

Do měst a obcí, ve kterých 
se turné přednášek 
neuskuteční, budou 
distribuovány vzdělávací 
balíčky a ty poslouží 
k edukaci seniorů v režii 
místních samospráv či klubů 
seniorů. 

MEDIÁLNÍ
KAMPAŇ
Součástí projektu je i mediální 

kampaň (TV, rádio, tisk, internet). 

Kampaň je zaměřena na 

konkrétní specifika seniorů

v dopravním provozu.

Předpokládá se mediální dosah 

kampaně na většinu ze zhruba

1 900 000 seniorů žijících v ČR.

PROJEKT NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI 
SENIORŮ V DOPRAVĚ



Dobrý den,

představujeme vám edukativní balíček projektu “Senior bez nehod”, který 
informuje seniory o zvýšeném riziku dopravních nehod a s nimi spojených 
závažných zraněních.

Celá kampaň je postavena na kontaktním oslovení seniorů pomocí 
edukativních divadelních přednášek. Není ovšem možné v rámci tohoto 
projektu oslovit přímo všechny seniory. Cítíme však povinnost oslovit co 
největší množství seniorů a prosíme vás o distribuci této výukové sady do 
organizací, které sdružují občany seniorského věku, kluby seniorů a domovy 
s pečovatelskou službou a všude tam, kde materiál poskytne potřebné 
informace seniorům. 

Základem sady je DVD se záznamem divadelní přednášky Senior bez 
nehod, která vás přehledně seznámí s celou šíří této problematiky. V 
přiložené brožuře je vše rozvedeno ještě podrobněji. Nejzevrubněji se 
můžete s problematikou seniorů v dopravě seznámit
na našich webových stránkách www.seniorbeznehod.cz

OBSAH JEDNOTLIVÝCH KAPITOL

ÚVOD
• Jarka, Jirka, Maruš a Ruda odjíždějí na chatu

DOKLADY A ZDRAVOTNÍ TEMATIKA
• Nezapomeňte na doklady
• Povinné zdravotní prohlídky
• Fyzická a duševní kondice
• Užívání léků a jejich vliv na řízení
• Bičový syndrom
• Únava a pitný režim
• Mobil za volantem

CHODCI
• Kdo je vlastně chodec
• Pravidla pro chodce
• Přechody
• Kdy nemá chodec přednost
• Špatná viditelnost chodců

ŘIDIČ - PŘÍPRAVA AUTOMOBILU 
PŘED JÍZDOU
• Povinná výbava
• Technický stav vozidel
• Používání pásů, vnoučata v autě
• Nevhodné oblečení v autě
• Nastavení sedaček a zrcátek

ODJEZD A JÍZDA
• Křižovatky
• Dálnice a jízda v protisměru
• Bezpečná vzdálenost
• Ulička života
• Dopravní značky
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BEZPEČNÁ CYKLISTIKA
• Vybavení kola
• Helmy
• Světla a odrazky
• Reflexní prvky
• Elektokola

CESTOVÁNÍ MHD
• Jízda v MHD
• Nastupování a vystupování
• Chování na zastávce

ALKOHOL ZA VOLANTEM
• Pomalejší reakce, únava 
• Slabší koncentrace a zmatené myšlení 
• Zkreslené vnímání, halucinace 
• Přeceňování s následkem nadměrného riskování

ZÁVĚR
• Jarka, Jirka, Maruš a Ruda
 se setkávají na chalupě
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