
Projekt Bezpečné cesty.cz zlepšuje bezpečnost na silnicích. 
Prostřednictvím vzdělávání v oblasti Dopravní výchovy 
a materiálů pro učitele působí na děti od mateřských 
a základních škol. Pro zájemce o řidičský průkaz je připravena 
Autoškola. Široká veřejnost oceňuje komplexní informace 
o bezpečném chování v dopravním provozu.

Obsah je zpracován ve spolupráci s odborníky a pedagogy. 
Klademe důraz na atraktivní a srozumitelné zpracování formou 
3D a 2D animací, videí, interaktivními a mobilními aplikacemi, 
a virtuální realitou.

Bezpečné cesty.cz 
reklamní systém

Nejnavštěvovanější portál 

o dopravní bezpečnosti v ČR

Dopravní infoBezpečná jízda Autoškola



Reklamní systém Bezpečné cesty.cz

leden
únor

bře
ze

n

duben

kvě
te

n

červ
en

červ
enec

sr
pen

zá
ří

říj
en

lis
to

pad

pro
sin

ec
0

50

100

150

250

300

200

tisíc

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000
tisíc

Ženy 

Muži

Mobilní zařízení

Počítače

67 %

33 %

51 %

49 %

Zobrazení stránek Návštěvy

Statistika za rok 2021

shlédnutých stránek



návštěvy stránek



uživatelů

}
40 120 0003 200 0001 690 000



Reklamní systém Bezpečné cesty.cz

Reklamní pozice / bannery

Mobilní 
verze

Rectangle horní 
300 × 250 px

Rectangle dolní 
300 × 250 px

Rectangle 
horní

300 × 250 px

CPT 200 Kč

CPT 150 Kč

PC verze

Branding 
2 000 × 1 400 px

Branding
2 000 × 1 400 px

Billboard horní
970 × 310 px

Billboard nahoře
970 × 310 px

SkyScraper
300 × 600 px

SkyScraper
300 × 600 pxSquare

300 × 300 px

Square
300 × 300 px

Billboard dolní 
970 × 310 px Billboard dole

970 × 310 px

CPT 600 Kč

CPT 400 Kč

CPT 200 Kč

CPT 200 Kč

CPT 150 Kč

Rectangle 
dolní 

300 × 250 px

Doporučené zobrazení 

Pro efektivní kampaň doporučujeme využít reklamní plochy 
pro PC i mobilní zobrazení. Vhodné pozice i délka kampaně 
záleží na cílech zadavatele a typu reklamního sdělení.

Pro oslovení širší skupiny zájemců o bezpečnost v silničním 
provozu a vzdělávání v tomto oboru doporučujeme kampaně 
trvající alespoň jeden týden na min. dvou reklamních pozicích.
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Kontakt

Ing. Jan Jirmus

manažer projektu Bezpečné cesty.cz

M: +420 775 565 696

E: jan.jirmus@bezpecnecesty.cz

W: www.bezpecnecesty.cz

Provozovatel

SIMOPT, s.r.o.

Klokotská 121, 390 01 Tábor

IČ: 158 90 155

DIČ: CZ15890155

W: www.simopt.cz

Platební podmínky 

Cena za kampaň u nových klientů je hrazena zálohou 50 % odhadu 
ceny před začátkem kampaně a zbytek ceny po ukončení kampaně (do 
14 dnů od obdržení faktury a finálního přehledu kampaně). 

Stálí zákazníci mohou domluvit individuální podmínky.

Provozovatel může ceník měnit. Změny se neprojeví v již objednaných 
kampaních.

Měření zobrazení

Návštěvnost portálu je měřena Google Analytics. Podrobné statistiky 
udávají přesné počty zobrazení jednotlivých reklamních pozic.

Pravidla

Na portálu nebudou zobrazeny reklamy, které porušují dobré mravy 
a platné zákony ČR. Např. sexuální, erotické, rasistické, politické, 
xenofobní či šovinistické, propagující alkohol a návykové látky, 
tabákové výrobky, hazard, erotiku, zbraně, léky a zobrazují nebezpečné 
situace nebo poškozující dobré jméno provozovatele.
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