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Slovo náměstka

Martin Sepp

náměstek hejtmana pro resort dopravy
Vážení cestující,

Týden bezpečnosti

PŘIJĎTE SE DOZVĚDĚT VÍCE,
NENECHÁVEJTE
NIC NÁHODĚ!

20.- 24.4.2009

Vestibul sídla Libereckého kraje
VÝSTAVA STOP SMRTELNÝM NEHODÁM
Výsledky roku 2008 z našich silnic – 37 lidí zemřelo a další stovky
lidí byly zraněny.
Emotivní výstava následků dopravních nehod.

20. - 25. 4. 2009
24.- 25.4.2009
20.- 21.4.2009

21. - 23.4.2009

22. 4. 2009
23. 4. 2009

9:00 - 13:00 / Dětské dopravní hřiště Jablonec nad Nisou
DNY PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ŘIDIČE
Teoretické informace pro mladé řidiče
Seznámení s bezpečnostními prvky a pravidly provozu na pozemních komunikacích
Program pro školní skupiny
10:00 - 15:00 / Nám. T.G.Masaryka, Česká Lípa
10:00 - 15:00 / Nám. Dr.E.Beneše, Liberec
UKÁZKA NÁSLEDKŮ DOPRAVNÍ NEHODY A VYPROŠTĚNÍ OBĚTÍ
Ukázka vyproštění osob z havarovaného vozidla
Simulátor otočení vozidla Generali
Ukázka práce výzkumného teamu ŠKODA Auto
Soutěže pro děti i dospělé
Škola poutání
10:00 - 13:00 / Křižovatka Žitavská - Švermova, Liberec
SOUTĚŽ ŘÍZENÍ KŘIŽOVATEK POKYNY POLICISTY
Rozumíte správně pokynům policisty řídícího provoz na křižovatce?

24. 4. 2009

25. 4. 2009
25. 4. 2009

22. - 25.4.2009

10:00 - 13:00 Liberec a okolí
SOUTĚŽ „BEZPEČNĚ DO CÍLE“
Soutěž prověřující řidičské dovednosti pro smíšené posádky
Řešení nečekaných situací
9:00 - 15:30 / Dětské dopravní hřiště Liberec
9:00 - 15:30 / Dětské dopravní hřiště Jablonec nad Nisou
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Seznámení s dopravním hřištěm - centrem dopravní výchovy
Soutěže pro děti a rodiče o zajímavé ceny
Dům kultury Liberec
LIBERECKÝ AUTOSALON
Přijďte si vybrat bezpečný vůz na 19. ročník autosalonu v Liberci

program

23. 4. 2009

9:00 - 18:00 / Obchodní centrum Nisa
9:00 - 18:00 / Obchodní centrum Géčko
BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH - SOUTĚŽE A PREZENTACE
Praktické informace z oblasti bezpečnosti
Jak předcházet nehodám
Jakou si vybrat autosedačku
Jak správně použít prvky pasivní bezpečnosti v autě a na motorce

jak spolu souvisí témata týden bezpečnosti na silnicích Libereckého kraje
a veřejná doprava? Na první pohled nijak,
ale při bližším pohledu spolu souvisí
velice úzce. Prostředky veřejné osobní
dopravy představují bezpečnou variantu
cestování. Samozřejmě i autobusy řídí
„pouze lidé“, kteří nejsou neomylní a mohou udělat nějakou tu chybičku.
Ze statistik vyplývá, že v Libereckém
kraji nezahynul v roce 2008 ani jeden
člověk při nehodě veřejného dopravního
prostředku. Všechny autobusy, tramvaje
i vlaky tak opravdu představují variantu
bezpečné přepravy z místa na místo. Tyto
dopravní prostředky řídí zkušení řidiči,
kteří prochází pravidelným školením
a testováním svých znalostí a schopností.
Rovněž tak dopravní prostředky prochází
pravidelnými kontrolami a údržbou tak,
aby poskytovaly maximální bezpečí pro
cestující. Průměrné stáří vozového parku
autobusů v Libereckém kraji, které má
podstatný vliv na bezpečnost a pohodlí
cestujících, se neustále snižuje, průměrné
stáří vlaků je stále ještě vyšší než bychom
si přáli, ale i zde je bezpečnost na vysoké
úrovni.
Dovolte mi srdečně Vás i Vaše rodiny prostřednictvím speciálního vydání
zpravodaje IDOL pozvat na „Týden
bezpečnosti“, který ve svém pestrém
programu nabídne naučnou i zábavnou formou nové informace k bezpečné
dopravě na silnicích.
Přeji Vám všem příjemnou cestu
a šťastný návrat domů, ať už cestujete
pěšky, autobusem, vlakem, nebo svým
vlastním automobilem.

Liberecký kraj je signatářem této charty

Idol Zpravodaj 02 / 2009

Nepřiměřená rychlost způsobuje stále nejvíce smrtelných nehod
V roce 2008 zemřelo na silnicích 37 lidí. Statistiky ukazují, že nejčastější příčinou smrtelných
nehod je nepřiměřená rychlost a to ve dne za neztížené viditelnosti. Počet zmařených lidských
životů oproti roku 2007 klesl o 9, ale i přesto je stále toto číslo alarmující. Nesprávný způsob jízdy a nedání přednosti v jízdě zapříčinily nárůst těžce zraněných účastníků dopravy. „Při
pohledu do statistik zjišťujeme, že to jsou převážně mladí lidé, kteří vlivem rychlé jízdy umírají
nejčastěji“, uvedl Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje. Dodal, že právě tento
důvod je jedním z podnětů, který vedl Liberecký kraj k zaměření se při této preventivní akci na
mladé a začínající řidiče. Právě tito mladí řidiči s praxí v řízení těchto vozidel do pěti let zaviní
více jak 41% všech dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel.
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Porovnání počtu usmrcených osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji v letech 2001 až 2008
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V rámci „Týdne bezpečnosti“ proběhne
vyhlášení projektové soutěže. Ta se ukázala již v předchozím období jako výborný
nástroj, jak dostat problematiku bezpečnosti více do jednotlivých regionů. „Obce,
města, školy a další subjekty jsou ve svých
obvodech doma, znají dobře místní podmínky a potřeby a dokáží na ně efektivně
reagovat“, uvedl Martin Sepp. Liberecký
kraj se chystá i v budoucnu takové aktivity
podporovat.

Příčiny dopravních nehod s úmrtím v Libereckém kraji v roce 2008

Reflexní vestičky zvyšují bezpečnost
Mezi nejohroženější účastníky silničního provozu patří
stále chodci. V mnoha městech a obcích Libereckého kraje se budují nová moderní zařízení, usnadňující pohyb na
přechodech pro chodce. Důležitým bezpečnostním faktorem je dobrá viditelnost chodců. „Být viděn“ znamená vyšší
bezpečnost na silnicích. „V tomto ohledu se zaměřujeme
především na ty nejmenší chodce, na děti, které vybavuje-

me reflexními vestičkami. Prozatím jsme rozdali 5500 vestiček.
Chceme, aby každé dítě v mateřské školce mělo tu svou vestičku“, řekl Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje.
„S vestičkami se zároveň předávají informační letáky, ze kterých
mohou nejen rodiče čerpat zajímavé informace o problematice
viditelnosti chodců“, dodal Martin Sepp.
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Porovnání počtu dopravních nehod v Libereckém kraji v letech 2001 až 2008

Zkušební provoz IDOL zahájen
1.dubna 2009 byl zahájen zkušební
provoz odbavování prostřednictvím tarifu
IDOL. Ten se zatím nijak nedotkne běžných cestujících; ti budou do 1.července
2009 odbavování jako doposud. Zkušební
provoz bude od poloviny května pokračovat testováním na vybraných linkách
v oblasti Českodubska. Cestující budou o
možnosti zapojení do testovacího provozu
včas informováni v letácích rozdávaných
v dotčených linkách.
Od 1. července 2009 pak začne nový
systém odbavování fungovat v rámci celého Libereckého kraje a přinese cestujícím
pohodlnější a výhodnější cestování s novou
bezkontaktní kartou Opuscard. Více informací můžete nalézt na www.iidol.cz nebo
www.opuscard.cz

Týden bezpečnosti
v Libereckém kraji
Ve dnech 20. – 25. 4. 2009 proběhne
tradiční preventivní akce s názvem „Týden
bezpečnosti na silnicích v Libereckém
kraji“. Pozornost je věnována všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích.
Letos je tato akce zaměřena především na
mladé a začínající řidiče.

20. - 25. 4. 2009

Anketa O nejlepšího řidiče autobusu 2009 v Libereckém kraji
U příležitosti akce „Týden bezpečnosti“ na silnicích vyhlašuje Liberecký kraj
již třetí ročník ankety „O nejlepšího řidiče
autobusu v Libereckém kraji“. Nejlepší řidič
obdrží putovní pohár a upomínkové předměty Libereckého kraje. Hlavní výhrou pro
držitele vylosovaného anketního lístku je
cestování v rámci integrovaného dopravního systému IDOL v roce 2010 zdarma.
Ankety se může zúčastnit každý, kdo
nejpozději do 31.října 2009 odevzdá řádně
vyplněný anketní lístek. Každý účastník
může odevzdat pouze jeden anketní lístek.
Do slosování bude zařazen pouze lístek,
kde budou vyplněny všechny předepsané údaje. Do slosování nebudou zařazeny anketní lístky pracovníků společnosti
KORID LK a Krajského úřadu Libereckého
kraje včetně jejich rodinných příslušníků

Vyplněný lístek můžete doručit:
1. Poštou – na adresu KORID LK, spol.
s r.o.; Moskevská 640/4, 460 04 Liberec 4.
Na obálku uveďte, prosím, heslo „ŘIDIČ
2009“

VAŠE NOMINACE ŘIDIČE AUTOBUSU
Jméno a příjmení řidiče autobusu:............................................................................
Dopravce:..................................................................................................................
Proč jste zvolil/a právě tohoto řidiče:.........................................................................

2. Elektronicky – anketní lístek je k dispozici v elektronické podobě na našich
webových stránkách: www.iidol.cz
3. Osobně – na podatelně Krajského
úřadu Libereckého kraje. Na obálku uveďte, prosím, KORID LK, spol. s r.o. – heslo:
„ŘIDIČ 2009“
Výherce bude vylosován na tiskové konferenci, která bude pořádána v prosinci
u příležitosti vydání nových jízdních řádů
a poté bude také vyrozuměn.

...................................................................................................................................

ÚDAJE O SOUTĚŽÍCÍM
(pro potřeby slosování – po slosování budou údaje skartovány):
Jméno a příjmení:...............................................................................................................
Datum narození:...............................................................................................................
Adresa:...............................................................................................................................
Telefon:...............................................................................................................................
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