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Eva PERKAUSOVÁ, moderátorka:

Do redakce nám přišlo další video, tentokrát z nebezpečného předjíždění. Poslal nám ho jeden z vás, našich diváků. Řidič dodávky
málem způsobil vážnou nehodu. Podle expertů zaviní podobný hazard až 40 % smrtelných dopravních nehod.

Eva JARKOVSKÁ, redaktorka:

Viditelnost v ten den nebyla kvůli mlze dobrá. Za obcí Lotouš u Slaného se zničehonic vyřítila červená dodávka. Její řidič přejel plnou
čáru a začal předjíždět auto před sebou. Kamion v protisměru neřešil. Šofér, kterého hazardér předjížděl, nestihl vůbec zareagovat.

Jiří ŠRAJT, předjížděný řidič /telefonuje/:

"V okamžiku, když na mě protijedoucí kamion blikal dálkovými světly, tak jsem se domníval, že jsem svoje světla zapomněl ztlumit, a v
tom okamžiku jsem zaregistroval dodávku červenou vedle sebe, která vlastně za normálních okolností neměla vůbec šanci se mezi mě a
protijedoucí kamion vejít."

Roman BUDSKÝ, dopravní expert:

Celé to dopadlo dobře jenom proto, že ten protijedoucí řidič kamionu včas zareagoval a zkrátka a dobře udělal svému nervóznímu a
spěchajícímu kolegovi místo.

Eva JARKOVSKÁ, redaktorka:

O zákazu předjíždění v tomto místě přitom není pochyb. Upozorňuje na něj dopravní značka. Podle expertů je chování řidiče v dodávce
jednoznačně agresivní a o to víc zarážející, protože se nejspíš jedná o šoféra z povolání. My už jsme předali video policii. Kontaktovali
jsme také firmu, které by měla červená dodávka pravděpodobně patřit. Zatím čekáme na jejich reakce. Vybržďování, nedání přednosti v
jízdě, nedodržení bezpečné vzdálenosti. To jsou další nebezpečné manévry, se kterými se diváci Krimi zpráv setkávají a posílají nám je
do redakce. Někteří řidiči se nechají okolnostmi na silnici zkrátka vyprovokovat. Někdy je spouštěcím mechanismem agrese, pomalá
jízda ostatních. Jindy to může být čekání v koloně, nebo třeba vlastní stres. Pak je tu ještě další typ nebezpečného šoféra.

Libor BUDINA, dopravní expert, Autoklub ČR:

Řidič má ve své DNA riskovat nebo neustále někam spěchat a má pocit, že podobnými manévry ušetří spoustu času, a pak je to jenom
otázka toho času, kdy dojde k nějaké nebezpečné nehodě.

Eva JARKOVSKÁ, redaktorka:

Pokud jste se na silnici sami setkali s agresivním řidičem, a máte natočené video nebezpečné jízdy, pošlete nám ho do redakce Krimi
zpráv. My záznam zveřejníme a upozorníme ostatní. Často pak vaše videa také předáváme policii. Ta se pak hazardéry zabývá.
Agresivní jízda se totiž podepisuje na 40 % nehod, při kterých umírají lidé. Eva Jarkovská, CNN Prima News.
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