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Moderátor Kristina Kloubková:

Tento týden je, co se týče dopravních nehod, nejtragičtějším od začátku roku. Jen od pondělí zemřelo už nejméně 15 lidí.

Moderátor Martin Pouva:

Podle dopravních expertů přibývá nehod i kvůli rozvolňování protiepidemických opatření. Za volant sedá víc lidí a doprava houstne.

Autor Ondřej Špalek:

Ulice Ve Žlíbku v pražských Horních Počernicích dnes odpoledne, srážka s traktorem skončila pro dva lidi na čtyřkolce tragicky.

Jana Poštová, mluvčí pražské záchranné služby:

14letý spolujezdec utrpěl středně závažná poranění, 44letý řidič utrpěl poranění, kterým bohužel na místě podlehl.

Autor Ondřej Špalek:

A to jsou další tragické nehody z posledních hodin a dní, Volfířov u Jindřichova Hradce, Hradčany na Českolipsku, Strakonická ulice v
Praze, dálnice D7 u Kladna. Mrtvých je tento týden nejvíce od začátku roku a to ještě není neděle.

Ondřej Moravčík, mluvčí policejního prezidia:

Smutnou zajímavostí tohoto týdne je také poměrně velký počet zemřelých chodců na českých silnicích, do dnešního dne to byly celkem
tři osoby, které takto zemřely.

Autor Ondřej Špalek:

Dopravní experti se zvýšenému počtu vážných nehod nediví, na silnicích to s rozvolněním vládních opatření vypadá jinak, než v nedávné
době.

Řidička:

Je sobota a tady úplně kolony.

Libor Budina, Autoklub ČR:

Někteří si možná až moc zvykli na prázdné silnice a nyní se jim právě hůř přizpůsobuje tomu náročnému provozu.

Igor Sirota, ÚAMK:

Ohleduplnost. Ta nám na silnicích chybí obecně, to znamená přidejme jí trošičku a určitě to velmi pomůže.

Autor Ondřej Špalek:

Rozvolnění jako by vyhnalo do ulic i silničáře, uzavírek a nejrůznějších dopravních omezení je čím dál více.

Anketa:

Po tý Praze i mimo Prahu je to fakt šílený. Víc stojím ve frontách, než prostě jezdím.

Se mi zdá, že se to vrací tak nějak do normálu.

Otřesná doprava, otřesná.

Autor Ondřej Špalek:

Slabší provoz obvykle přináší letní měsíce, jak to bude vypadat letos, záleží i na tom, kolik lidí vyrazí do zahraničí.
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