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Česká asociace pojišťoven (ČAP) je zájmovým sdružením 28 komerčních pojišťoven, jejichž podíl na 
celkovém předepsaném pojistném v ČR představuje 98 %. Asociace zastupuje, hájí a prosazuje zájmy 
členských pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy i odborné a laické veřejnosti a podporuje české 
pojišťovnictví v rámci Evropské unie. ČAP dlouhodobě usiluje o rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu 
v České republice. 
 
 

Tisková zpráva 
 

V srpnu proběhne celorepubliková policejní akce zaměřená na rychlost 

 
Praha 5. srpna 2021 - Nepřizpůsobení rychlosti patří dlouhodobě mezi nejtragičtější příčiny 
dopravních nehod. Za prvních šest měsíců tohoto roku má na svědomí 78 zmařených 
lidských životů a 195 těžce zraněných. Probíhající kampaň, za kterou stojí Česká asociace 
pojišťoven, BESIP a Policie ČR, upozorňuje na rizika spojená s nepřiměřenou rychlostí. 
Právě překračování povolené rychlosti budou tisícovky policistů monitorovat ve dnech 9. a 
13. srpna po celé ČR. 
 
Viditelné policejní hlídky odrazují řidiče od nepřiměřené rychlosti 
Z průzkumu, který pro Českou asociaci pojišťoven zpracovala před startem kampaně agentura 

BEHAVIO, vyplývá, že řidiče od rychlé jízdy nejvíce odradí ztráta řidičského průkazu a vysoké 

pokuty. Právě strach o řidičské oprávnění byl na prvním místě, téměř 80 % řidičů uvedlo, že je pro 

ně důvodem zpomalit. Obava z pokuty přiměje 60 % řidičů, aby sundali nohu z plynu.  

 

Dopravní policie už na začátku prázdnin zvýšila dohled nad bezpečností a plynulostí provozu. 

„V současné chvíli na jednotlivých krajských ředitelstvích probíhají dopravně bezpečnostní akce, 

které budou sledovat zejména překračování povolené rychlosti,“ řekla kpt. Hana Rubášová. „Řidiče 

budeme také upozorňovat na rizika vážných dopravních nehod souvisejících s nepřiměřenou 

rychlostí prostřednictvím informačních letáků kampaně Zpomal, dokud není skutečně pozdě,“ 

doplnila. Od začátku roku bylo projednáno více než 65 tisíc dopravních přestupků souvisejících 

s překračováním rychlostních limitů.  

 
Ačkoliv rychlost zůstává nejtragičtější příčinou nehod, řidiči její vliv na smrtelné nehody podceňují. 

Přestože je počet nehod v letošním roce na historickém minimu, podíl usmrcených z důvodu 

nepřiměřené rychlosti je stejný, jde téměř o 40 %.  
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Závod s časem, který není možné vyhrát 
„Všichni v autě spěcháme, ale málokdo si uvědomuje, jak fatálně může rychlá jízda dopadnout,“ 

řekl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. „Pokud dojde k nehodě, vysoká 

rychlost způsobuje vážnější následky a častěji těžká zranění. Přitom závod s časem se vyhrát 

nedá a těch pár ušetřených minut za zmařené lidské životy nestojí,“ dodal. V průzkumu 90 % řidičů 

uvedlo, že je pro ně při řízení nejdůležitější neohrozit ostatní a sebe. Stejné procento respondentů 

ale také potvrdilo, že pravidelně překračují rychlost v obci i mimo ni. Mezi nimi i ti, kteří se považují 

za ohleduplné řidiče. 

 

To potvrzují i výpovědi řidičů, kteří způsobili vážnou dopravní nehodu a rozhodli se sdílet svůj 

příběh s veřejností. V celovečerním dokumentu Víta Klusáka, jenž nese název 13 MINUT, se 
můžete seznámit s osudy těchto viníků, jejichž pochybení mělo fatální následky. Na webu projektu 

www.13minut.cz jsou postupně zveřejňovány jednotlivé díly představující každou tragickou nehodu 

zvlášť včetně názorů expertů. „Řidiči často argumentují tím, že mají řízení pod kontrolou nebo tím, 

že rychlost překračují všichni,“ doplnil Jan Matoušek a dodává: „Proto si velmi vážím zapojení 

Policie ČR do preventivních akcí na silnicích a věřím, že tím přispějeme k osvětě a menšímu počtu 

zbytečně zmařených životů.“  

 

Regionální akce BESIPu pro širokou veřejnost 
Kromě komunikace na internetu, sociálních sítích, v televizi a rádiu probíhá kampaň také  

v regionech. „Na otázky spojené s nepřizpůsobením rychlosti a bezpečností na silnicích odpovídají 

krajští koordinátoři BESIPu na různých místech ve všech krajích v České republice,“ doplnil 

vedoucí oddělení BESIPu Tomáš Neřold.  

Vedle toho spouští BESIP také preventivně-edukativní roadshow. Ta od začátku srpna 

návštěvníkům nabídne takřka autentický prožitek z vážné dopravní nehody. Ve vybraných městech 

Česka se v průběhu srpna a září v interaktivním stanu lidé přesvědčí, že spěchat se nevyplácí. 

Expozice bude doplněna i o edukativní část bořící nejčastější mýty o rychlosti a nabídne i osobní 

zpovědi viníků nehod. Harmonogram akce je k dispozici na stránkách kampaně. 

 

Kompletní informace ke kampani najdete na webu www.13minut.cz. 


