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3. výročí zahájení dopravně bezpečnostních projektů
a 15. výročí privátní těžby kamene
společnosti Tarmac CZ a.s.

Tarmac CZ a. s. - jeden z největších a nejúspěšnějších výrobců a dodavatelů těženého a drceného kameniva.

Tarmac CZ nemá srdce z kamene

Jak se zrodil první celorepublikový
bezpečnostní projekt
společnosti Tarmac CZ a.s.
Tarmac CZ a. s. vzorem pro ostatní sponzory z
celé ČR.
Na podzim roku 2003 přišla společnost Tarmac CZ a. s.
(tehdy ještě Tarmac Severokámen a.s.) s myšlenkou
pomoci několika školkám ke zvýšení bezpečnosti
malých dětí v silničním provozu tím, že jim daruje
bezpečnostní vesty, podobné těm, které Tarmac CZ
používá ve svých provozovnách.
Je obecně známo, že jednou z příčin dopravních nehod
zejména za snížené viditelnosti bývá, že řidič spatří
chodce příliš pozdě a nehodě již nemůže zabránit.
Vedení společnosti Tarmac CZ a. s. nechalo v listopadu
2003 vyrobit prvních 100 ks dětských reflexních
vestiček, které rozdalo vybraným mateřským školkám
v regionech své působnosti.
Ve spolupráci se svou PR agenturou ANERI s.r.o.,
která se stala koordinátorem dalšího rozvoje projektu,
vznikl z této myšlenky dnes již celostátní projekt, pro
který se podařilo získat podporu nejen POLICIE ČR,
Ministerstva dopravy, BESIPu, Krajského úřadu
Liberec, ale i řady dalších institucí.

Předávání prvních
vestiček před budovou
ředitelství Tarmac.
Akce se zúčastnili
radní Libereckého
kraje a média.

Generální ředitel Ing. Vladimír Herman předává při
zahájení projektu vestičky prvním dětem

Od rozdání prvních bezpečnostních vestiček se
z tohoto projektu stala celostátní preventivně
bezpečnostní akce, do které se zapojilo po vzoru
společnosti Tarmac již za první 3 roky přes 20 dalších
sponzorů, kteří dětem z více než 400 mateřských
a základních škol předali celkem téměř 3300 dětských
bezpečnostních vestiček.
V současné době můžeme potkávat děti ve vestičkách
nejen v Liberci, ale také v Ústí nad Labem, Plzni, České
Lípě, Litoměřicích, Praze, Berouně, Kroměříži a v řadě
dalších měst a obcí celé České republiky.

Tento projekt obdržel také řadu ocenění. Společnost
Tarmac za něj získala 3. místo v celostátní soutěži
CLIVE - Bezpečné silnice dětem, který vyhlásila v roce
2005 Nadace Naše dítě a Volvo Auto Czech, s.r.o.
a Zvláštní cenu za příkladný čin udělenou u příležitosti
předávání prestižních ocenění "Cena zdraví
a bezpečného životního prostředí 2004". Projekt se také
podařilo umístit jako stálou expozici v Muzeu Policie
v Praze v oddělení prevence.
Největším oceněním však je, že tyto reflexní oděvní
doplňky jsou denně používány. Malé děti jsou tak více
chráněny v silničním provozu a zároveň se učí větší
zodpovědnosti při ochraně svého zdraví.
Že se podařilo z původního záměru dobrou propagací
a koordinací vytvořit opravdu prospěšný celorepublikový bezpečnostní projekt, potvrzuje i řada
děkovných dopisů a telefonátů od učitelek až po státní
instituce a především řada dalších sponzorů, kteří se po
vzoru společnosti Tarmac CZ a. s. do projektu stále
zapojují.

Tarmac CZ nemá srdce z kamene

Rozšíření projektu - vesty tentokrát
i pro 1. a 2. třídy základních škol
Na základě poptávky a mnoha dotazů na naše
bezpečnostní vestičky, byl projekt rozšířen i do 1. a 2.
tříd základních škol.
Ve spolupráci se starosty obcí, v jejichž okolí má
Tarmac CZ své provozovny se podařilo již do mnoha
škol darovat tyto bezpečnostní vesty.
Díky rozšíření tohoto projektu se podařilo získat i další
nové sponzory, kteří se aktivně zapojili do předávání
vestiček i základním školám.

Při předávání vestiček za
účasti zástupců Policie ČR
pana ředitele plk. JUDr.
Dvořáka a tiskové mluvčí
por. Vlasty Suchánkové byly
dětem promítány pohádky.

Ocenění projektu
Že se jedná o skutečně dobrý a v oblasti zvyšování
bezpečnosti malých dětí přínosný nápad, svědčí
i získaná ocenění.
Prvňáčkové z Litic budou již při vycházkách také ve větším
bezpečí v našich vestičkách.

Projekt - součástí stálé expozice
v Muzeu Policie v Praze

Vysokého ocenění projektu se dostalo také od Policie
České republiky a Ministerstva vnitra.
Od listopadu 2005 je tento projekt „Více bezpečí pro děti
při pohybu na ulici“ součástí stálé expozice věnované
prevenci v dopravě v Muzeu Policie v Praze.
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Dobrá myšlenka používání dětských reflexních
vestiček se díky mediální agentuře společnosti
Tarmac CZ firmy ANERI s.r.o. podařila zpropagovat
a z nápadu se stal celostátní projekt známý pod názvem
„Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici”.
Do projektu se postupně zapojují další sponzoři, kteří
darují vestičky do mateřských a základních škol ve
městech a obcích po celé České republice.
Předávání reflexních doplňků do škol je většinou pojato
jako významná událost, která je dětem zpestřena
kulturním programem např. divadelním vystoupením,
promítaním pohádek, soutěžemi a hrami.
Dětské reflexní vesty mají nejen význam při zvyšování
bezpečnosti v silničním provozu, ale i význam
výchovný. Že se jedná o důležité bezpečnostní oděvní
doplňky si děti uvědomí již při slavnostním předávání,
kterého se téměř vždy účastní také zástupci Policie ČR,
městské policie, BESIPu i krajských a městských
úřadů. Děti se tak již od nejútlejšího věku učí, že o své
zdraví a bezpečí v silničním provozu se musejí neustále
starat.

Ředitel oblasti Východ Ing. J. Vacek předává dětem další
vestičky v Naivním divadle. Předávání bylo spojeno s
divadelním představením pro děti.

Statistika BESIP za rok 2005
Z celkového počtu 1 127 usmrcených osob bylo 39 dětí
(o 12 více než v r. 2004).
Z uvedeného počtu usmrcených dětí bylo:
22 dětí - spolujezdců v osobních automobilech
(o 5 dětí více než v roce 2005),
2 děti spolujezdci na motocyklu,
4 cyklisté (v roce 2004 nebylo usmrceno žádné
dítě - cyklista, ani jako motocyklista)
11 dětí chodců (o 2 děti více).
Mezinárodní statistiky nehod v silničním provozu
ukazují, že již mnoho let Česká republika patří, pokud
se týká dopravní nehodovosti, včetně dopravní
nehodovosti dětí do 15 let, k nejhorším státům
v Evropě. O této skutečnosti svědčí následující údaje
z Mezinárodní databáze dopravních nehod
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
(IRTAD OECD) počet usmrcených dětí do 15 let
v důsledku dopravních nehod na 100 000 dětí dané
věkové kategorie činí například ve Velké Británii 1,5; ve
Švédsku 1,9; v SRN 1,8; v Polsku 2,4 a v České
republice 3,2 to znamená, že v České republice je
v důsledku dopravních nehod usmrceno ročně téměř
dvakrát více dětí než v ostatních evropských státech.

Rok

Za účasti moderátora Petra Jančaříka a GŘ ing. Vladimíra
Hermana obdrželi vestičky i malí předškoláci z Plzně.
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Z děkovných dopisů
Vážený pane řediteli,
jménem pracovnic MŠ a všech dětí bych Vám ráda poděkovala za dar ve formě vestiček pro děti. Budeme je využívat při
vycházkách i při tělesné výchově. Je milé, že i v této době, kdy každý myslí spíš na zisk, jste ochotni myslet na bezpečnost dětí
v naší obci.
S pozdravem Anna Vraná, ředitelka MŠ
Mateřská škola Dubnice

Vážení,
jménem oddělení školství Statutárního města Liberec bych Vám ráda poděkovala za iniciativu, která směřuje ke zvýšení
ochrany zdraví a bezpečnosti dětí z mateřských škol projektem „Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici”.
S pozdravem Táňa Kuželová
vedoucí oddělení školství Magistrátu Liberec

Vážení,
Velmi oceňuji zapojení firmy Tarmac do podpory BESIPu. Jde o veřejný zájem, jeho stav je v naší zemí neuspokojivý
a chceme-li vyhrát válku se smrtí na silnici, musíme být silní, potřebujeme dobré spojence. A toto je konkrétní výraz takového
spojenectví.
Ještě jednou Vám děkuji a přeji mnoho štěstí v dalších počinech.
Robert Šťastný, vedoucí odd. BESIP, MD

Děkovné dopisy přichází i k našim ostatním projektům
Jedním z těch , který se setkal též s velikou odezvou, je projekt : „Na vozíčku bezpečněji“
K tomuto projektu jsme obdrželi opět podporu i ze strany POLICIE ČR
POLICIE České republiky, okresní ředitelství Liberec, kancelář ředitele
- NA VOZÍČKU BEZPEČNĚJI
Lidé na vozíčku – jsou mezi námi, potkáváme je každý den. Nejsou v žádném případě jiní či odlišní. Pouze musí vynakládat,
narozdíl od ostatních, více úsilí a to proto, že se kromě například vozidla, pohybují na dvou kolech – na vozíčku. Někdy je to
s ohledem na bezpečnost na našich ulicích spíše dílem „osobní statečnosti“.
Pilotní projekt „ Na vozíčku bezpečněji“ je první svého druhu. Pozitivní na něm je, že odpovídá konkretním potřebám těch, kteří
jej budou využívat – vozíčkářům. Splňuje jak jejich samotné požadavky, tak i komplexně řeší lepší bezpečnost v silničním
provoze – zejména však jejich zviditelnění.
Tyto velmi užitečné prvky, které zde do současné doby – zvláště pro handicapované na vozíčku – chyběly, je nutné podporovat.
Z hlediska prevence je to jednoznačná priorita i Policie České republiky.
por. Vlasta Suchánková
preventivně informační skupina
OŘP Liberec
Společnost Tarmac CZ a.s. navázala na tento úspěšný projekt
i několika dalšími bezpečnostními projekty pro:
DĚTI: „Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici”
VOZÍČKÁŘE: „Na vozíčku bezpečněji”
CYKLISTY: „Cyklista musí být vidět”
CHODCE: „Myslete na svoji bezpečnost”
OBCE - ŘIDIČE: „Dodržováním povolené rychlosti
ke zvýšení bezpečnosti v obcích”
Obrázek od dětí, jako poděkování za vestičky.
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Proč používat zářivé a reflexní doplňky
při pohybu v silničním provozu

BESIP informuje a radí
Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním
nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci. Příčinou
mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost.
Auta i cyklisté mají povinnost za snížené viditelnosti
svítit, chodci takovou povinnost a ani možnost nemají.
Přitom jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější.
Za rok 2005 bylo celkem usmrceno 244 chodců, z toho
170 (70%) za snížené viditelnosti (tj. noc, svítání,
soumrak, mlha, sněžení, déšť).
Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost
než bílé oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než
oblečení modré. Při rychlosti 75km/h potřebuje řidič
nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil
nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval.
Pouze chodci a cyklisté používající reflexní materiály
poskytují řidičům dostatek času na bezpečnou reakci!

Nejen zimní měsíce se vyznačují často zataženou
oblohou, mlhami a celkově špatnou viditelností.
I ohleduplný a nespěchající řidič se tak může dostat do
situace, kdy špatně viditelnou postavu na ulici spatří až
příliš pozdě a tragédii již nemůže zabránit. Většině
těchto kolizních situací mohou chodci předejít třeba jen
vhodnějším oblečením.
V některých západoevropských státech, ale i v České
republice bylo již ověřeno, že velice vhodným
doplňkem pro nejmenší děti ze základních
a mateřských škol jsou dětské reflexní vestičky. Když
jdou děti na procházku a některé z děcek na začátku
a na konci skupinky má přes své oblečení jasně zářivou
vestičku, je pro řidiče viditelný z velké dálky. Každý řidič
je tak upozorněn na hlouček dětí na ulici.

Z tisku
Projekt podporují i média, což potvrzuje mnoho
zveřejněných článků v denících po celé ČR.
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Tarmac CZ u příležitosti 3. výročí projektu „Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici”
rozdal vestičky dětem z MŠ v Lomnici nad Popelkou.

Děti se předháněly, kdo dostane na sebe reflexní
vestičku. Je to pro ně vždy velká událost
a s vestičkou se pyšní.

Malé modelky rády pózovaly před fotoaparátem

Po vzoru společnosti
Tarmac CZ a.s
se do projektu
„Více bezpečí pro děti při
pohybu na ulici” zapojili
i další sponzoři

Děti s vestičkami v praxi při přecházení silnice
v České Lípě.

Díky novým sponzorům se bezpečnostní
projekt rozšířil i do dalších měst.
Vestičky tedy mohou plnit svoji funkci již
v Berouně, Kroměříži, Ústí nad Labem,
Praze a v mnoha dalších městech naší
republiky.

Děti ve vestičkách také již
v Kroměříži.

Také děti z Prahy již mohou nosit vestičky, které
obdrželi dokonce za účati pana primátora
hl. města Prahy Pavla Béma.

Projekt podporuje Policie ČR OŘP Liberec.
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Během prvních třech let se do projektu zapojilo
po vzoru společnosti Tarmac přes 20 dalších
sponzorů, kteří dětem z více než 400 mateřských
a základních škol předali celkem téměř 3300
dětských bezpečnostních vestiček.

Prvním moravským městem, do kterého se projekt také
dostal, se stala Kroměříž.

Další spokojené děti z Berouna se pyšní
v bezpečnostních vestičkách.

Z předávání vestiček na dopravním hřišti v Ústí nad Labem.

Děti si malovaly a hrály po celý den.

Petr Gandalovič při předávání bezpečnostních vestiček
na dopravním hřišti v Ústí nad Labem.

Prohlídka policejních vozů hlavně zajímala malé chlapce.

Velká podívaná pro malé děti byla ukázka cvičení psů.
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Jedna z největších akcí spojených s předáváním
bezpečnostních vestiček proběhla v liberecké Tip
Sport aréně.
Nadace Syner, která se do našeho projektu také
zapojila, rozdala vestičky žákům 1. a 2. tříd
základních škol v Libereckém kraji. Předávání
vestiček bylo spojeno se zábavným programem,
který uváděl moderátor Petr Jančařík.
Akce se zúčastnili zástupci Policie ČR, BESIPu
a primátor města Liberce.

V aréně byla zaplněna téměř všechna místa.
Pro děti mimo předávání vestiček byl připraven i zábavný
program.

Před libereckou Tip Sport arénou se to hemžilo dětmi.

Vestičky také pomohli předávat další zástupci Policie ČR
a BESIPu.

Předání podpořil i liberecký primátor Jiří Kittner.

Tisková mluvčí Policie ČR por. Vlasta Suchánková přišla
podpořit předávání vestiček malým školákům.
Atmosféru v Tip Sport aréně povzbudil i známý moderátor
Petr Jančařík.
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Soubor bezpečnostních projektů společnosti Tarmac CZ a. s.

DĚTI
„Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici”
Bezpečnostní vestičky pro děti z mateřských škol
a 1. a 2. tříd základních škol.

VOZÍČKÁŘE
Reflexní pásky skutečně probouzejí oči řidičů.

„Na vozíčku bezpečněji”
Balíček bezpečnostních prvků pro zviditelnění vozíčkářů
v silničním provozu.
Projekt byl vyvinut přímo s vozíčkáři a na základě jejich potřeb
z praxe.

Díky zářivé látce s reflexním pruhem je
vozíčkář dobře vidět i zezadu.
Bezpečnostní přehoz je možno umístit
přes tašku či batoh, který vozíčkáři
většinou vozí vzadu na opěradle.

Na plese vozíčkářů jsme předávali první
bezpečnostní balíčky, které obsahují řadu reflexních
prvků i zástupcům vozíčkářů z Německa a Polska.

I přes svůj handicap, je na vozíčkářích vidět radost
a chuť do života, mnohdy větší než u lidí zdravých.
Světlo-reflexní nálepka na vozík
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CYKLISTY
„Také cyklista musí být vidět”
Pro cyklisty byly zhotoveny
balíčky s vysoce reflexními
prvky, které odráží dopadající
světlo a v takové situaci ve
tmě svítí.
Společnost Tarmac CZ a. s.
při příležitosti Dopravní
soutěže mladých cyklistů krajském kole předávala
mladým cyklistům poprvé tyto
bezpečnostní balíčky.
Ředitel oblasti Západ J. Starý s paní Velechovskou, jako
zástupci společnosti Tarmac CZ, předávájí bezpečnostní
balíčky cyklistům.

CHODCE
„Myslete na svoji bezpečnost”
Také pro chodce byly vytvořeny bezpečnostní balíčky
s vysoce reflexními prvky,
Balíčky obsahují:

Klíčenku na krk s karabinou
Vyrobena ze zářivé šňůry s reflexním pruhem.
Určena k zavěšení např. klíčů nebo mobilu na krk.

Retrox band
Vyroben ze zářivého materiálu s reflexním pruhem,
zapínání na suchý zip.

OBCE - ŘIDIČE
„Dodržováním povolené rychlosti
ke zvýšení bezpečnosti v obcích”
Informativní radar nutí řidiče dodržovat maximální
povolenou rychlost a obcím dává statistiku o počtu
projíždějících vozidel a jejich rychlosti.
Tento INFO RADAR je vysoce preventivní a přitom
netrestá řidiče žádnou pokutou.

Nažehlovací retroreflexní fólie
Vyrobeno z vysoce retroreflexního materiálu.
Určeno k nažehlení na oděvy, vrchní a sportovní
oblečení, školní brašny, batohy a jiné výrobky,
u kterých je požadováno nejen zvýšení jejich
atraktivnosti, ale i bezpečnosti za tmy a při
snížené viditelnosti v silničním provozu. Tato
nažehlovací fólie je v balíčku dodávána
v kuse, ze kterého si může každý odstřihnout
libovolnou velikost či tvar, který požaduje na svoje
oblečení či oblečení svých blízkých.

Tarmac CZ nemá srdce z kamene

Bezpečnostní projekty
společnosti Tarmac CZ a.s.
pro:
DĚTI
„Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici”

VOZÍČKÁŘE
„Na vozíčku bezpečněji”
CYKLISTY
„Také cyklista musí být vidět”
CHODCE
„Myslete na svoji bezpečnost”
OBCE - ŘIDIČE
„Dodržováním povolené rychlosti
ke zvýšení bezpečnosti v obcích”
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Samolepky pro podporu našich projektů si
můžete objednat na adrese koordinátora.
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Tarmac CZ a.s., Rumjancevova 3, 460 89 Liberec 1, tel.: 485 251 911, e-mail:secretary@tarmac.cz
Koordinátor projektů:
ANERI s.r.o., Hodkovická 52, 460 06 Liberec, INFO: 602 45 80 45, tarmac@aneri.cz
- objednávky vestiček a bezpečnostních balíčků
- info pro zájemce o zapojení do projektů
- koordinace a další info o projektech
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