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VÁŽENÍ, 
 
dovolte mi, abych škole, kterou zastupujete nabídl účast v již čtvrtém ročníku projektu „MOJE VIZE 
NULA: STUDENTI PRO BEZPEČNÉ SILNICE”. Vize Nula představuje koncept nula úmrtí a těžce 
zraněných na českých silnicích. 
V předchozích ročnících se projektu zúčastnilo více než 600 studentů. Informace o vítězných 
projektech najdete na  www.mojevizenula.cz v předchozích ročnících. 

Organizátorem projektu je společnost Bezpečně na silnicích o.p.s., pořadatelem Platforma VIZE 0 
a spolupořadatelem Nadace pojišťovny Kooperativa. Projekt je financován z fondu zábrany škod 
České kanceláře pojistitelů. 
 
 

Komu je projekt určen 

Studentům českých středních, vyšších odborných a vysokých škol. 

 

Cíl projektu 

• Vybídnout a nasměrovat studenty (mladé řidiče), aby aktivně přispěli k tématům dopravní 
bezpečnosti, a tím ke snížení nehodovosti a závažných následků dopravních nehod. 

• Rozšířit povědomí o problematice bezpečnosti silničního provozu napříč spektrem všech 
studijních oborů (ekonomie a management, humanitní a společenské vědy, kultura a umění, 
medicína a farmacie, právo a veřejná správa, přírodní vědy, technika a informatika, učitelství 
a sport, ...). 

• Nabídnout studentům a jejich profesorům možnost spolupráce s odborníky v dané problematice. 
  

Téma projektu 

Řešení problematiky bezpečnosti silničního provozu. Projekty se mohou zabývat oblastí pozemních 
komunikací, vozidel, ale i chováním účastníků silničního provozu nebo jejich vzděláváním. 

 
Přínos pro studenty, ceny pro vítězné projekty 

• Vybídnout. 

• Možnost získat odbornou stáž v rámci dopravně-bezpečnostních projektů realizovaných v ČR. 

• Možnost získat finanční prostředky pro realizaci vlastního dopravně-bezpečnostního projektu. 

    

http://www.mojevizenula.cz/
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Možnosti zapojení školy do projektu 

• Poskytování informací o projektu umístěním materiálů (letáků, plakátů) v prostorách škol.  
• Nominovat do řad expertů zapojených do projektu odborníka z dané školy.  
• Umožnit organizátorovi projektu využít komunikačních kanálů školy směrem ke studentům.  
• Využít možnost přednášky Týmu silniční bezpečnosti pro studenty partnerské školy z oblasti 

dopravní bezpečnosti v návaznosti na témata projektů studentů. 
• Zařadit zpracování projektu do výuky/sylabu předmětu. 
• A další... 

 
Odborníci v projektu 

• Bc. Roman Budský, MBA – dopravní expert Týmu silniční bezpečnosti 
• Ing. Jan Čáp – dopravní expert, zástupce firmy GORNEX 
• JUDr. Jana Horáková – Ministerstvo vnitra ČR 
• Ing. Milan Janda – vedoucí oddělení kvalifikací řidičů, státního dozoru a koncepcí MDČR  
• pplk. Mgr. Jan Straka – Policejní prezidium policie ČR 
• plk. Mgr Zuzana Pidrmanová – Policejní prezidium policie ČR 
• Ing. Jiří Novotný – Asociace autoškol ČR 
• PhDr., Ing. Milan Hrdina – dopravní psycholog akreditovaný MDČR 
• Michael Georgiev, Dis. – Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
• Ing. Stanislava Jakešová – Bezpečně na silnicích o.p.s. 
• a další 

 
 
Podrobné informace o projektu naleznete na www.mojevizenula.cz 
 
Pokud Vás projekt zaujal, rádi bychom se s Vámi domluvili na osobním setkání. Jsem Vám 
k dispozici pro jakékoliv doplňující otázky a detaily.  
 
 
S přáním pěkného dne 
 

Tomáš Lindner 
koordinátor projektu 

 
V Liberci dne 14. 9. 2021 

http://www.mojevizenula.cz/

