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STUDENTI VYTVÁŘÍ PROJEKTY, KTERÉ ZVÝŠÍ ÚROVEŇ 
BEZPEČNOSTI NA SILNICÍCH 
 

Pětina všech zaviněných nehod a bezmála třetina všech obětí, takový je podíl mladých lidí ve věkové kategorii 

od 15 do 30 let na nehodách v zemích EU. Mladí lidé na silnicích jsou tak nejnebezpečnější ze všech věkových 

kategorií. K velkému množství těchto nehod dochází v důsledku neznalosti, nezkušenosti nebo vědomého 

hazardu. Zejména u mladých mužů, kteří v 81 % případů patří mezi jejich oběti. Ve 37 % fatálních dopravních 

nehod figurují mladí řidiči automobilů či jezdci na motocyklu a k nejohroženější skupině patří muži ve věku 

od 16 do 24 let. „Alarmující je také to, že při nehodách mladých řidičů podle statistik zahynou obvykle dva a 

více ostatních účastníků silničního provozu. Mladí řidiči tak neohrožují pouze sebe, ale i své okolí,“ upozorňuje 

Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti. Sedm z deseti dívek ve věku od 17 do 24 let, které v Evropě zemřely 

jako cestující v automobilu, pak seděly v okamžiku fatální nehody ve vozidle řízeném vrstevníkem. A výzkum 

prokázal také to, že více než polovina mladých žen vědomě usedne k řidiči, který je pod vlivem alkoholu. 

Příčinami vysokého podílu mladých lidí na počtu usmrcených při dopravních nehodách je především 

nezkušenost, nezralost a životní styl. „Mladí lidé se dnes dlouho chovají jako bezstarostné děti a vedou 

intenzivní společenský život, častokrát ve spojení s alkoholem a tzv. rekreačními drogami. Nezkušení řidiči jsou 

snadno přetíženi a nezvládají současně vykonávat několik řidičských úkonů,“ uvádí Roman Budský z 

Platformy VIZE 0.  

Studentská soutěž Nadace pojišťovny Kooperativa „MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice“ si klade 

za cíl seznámit mladé s riziky spojenými s řízením motorových vozidel. „Věříme, že aktivně zapojení studenti 

napomohou kladně působit na jejich vrstevníky a navíc očekáváme vytvoření nápadů a projektů, jejichž 

realizace přispěje ke zvýšení úrovně bezpečnosti na našich silnicích,“ říká Milan Káňa za pojišťovnu 

Kooperativa. V prvním ročníku se do projektu zapojilo 17 fakult vysokých škol a univerzit a 2 vyšší odborné 

školy, celkově své projekty přihlásilo 119 studentů.  „Na středních i vysokých školách byl i v tomto ročníku 

zájem o projekt vysoký. Celkem projekt podpořilo 21 vysokých škol a univerzit (nebo jejich univerzit) a 11 

středních škol. Registrováno je 140 studentských projektů. Projekty zpracovávali jednotlivci i soutěžní 

týmy,“ uvádí Milan Medek, manažer společenské odpovědnosti v pojišťovně Kooperativa. V tomto ročníku 

se realizovalo celkem 7 motivačních přednášek pro 171 studentů. Dalších 5 přednášek byli organizátoři nuceni 

zrušit s ohledem na stav, který na jaře Českou republiku sužoval. „Bohužel se někteří studenti motivační 

přednášky nedočkali dle plánu. Postupně budeme připravovat nové termíny přednášek do dalšího ročníku, tak 

pevně věříme v další nárůst zapojených mladých lidí do projektu v příštích letech,“ doplňuje Polák. 

 

Projekt „MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice“ má ambici nelichotivé statistiky dopravních nehod 

změnit. Nezapojili jste se do tohoto ročníku soutěže? Nevěste hlavu, již se připravuje 3. ročník projektu, který 

odstartuje na podzim tohoto roku. 
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