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Moderátorka Pavla Kosíková:

Počet seniorů za volantem roste. Na silnicích je podle České kanceláře pojistitelů víc než pětina řidičů starších 65 let. A z jejích statistik
také vyplývá, že s vyšším věkem stoupá riziko dopravních nehod. I proto ve spolupráci s Autoklubem ČR spustila projekt nazvaný Jedu s
dobou. Seniory má připravit na kritické situace při řízení auta a tím zvýšit bezpečnost provozu.

Neuveden:

My si vás rozdělíme na dvě party. Pojďte, já vám rozdám vysílačky.

Autor Lukáš Augustin:

Šestnáct vysílaček pro šestnáct řidičů, kteří se na polygonu v Hradci Králové účastní kurzu bezpečné jízdy pro seniory. Jedním z nich je i
86letý Josef Kosinka.

Josef Kosinka, řidič:

Když před vámi někdo zabrzdí nebo takoví ti, co vás chtějí vyprovokovat, předjet a pak na to šlápnout. Tak to na to musíte šlápnout taky.
A to hodně brzo.

Martin Trpkoš, vedoucí lektor:

Většina těch řidičů vyrůstala a řídila valnou část svého řidičského života auta bez ABS, kde ta technika řešení krize smyku přední
nápravy nebo krizový vyhýbací manévr je naprosto odlišný.

Lektor:

Takže nájezdová rychlost a uvidíme, jestli nastane smyk na přední nápravu. Už vám to lehounce klouže.

Martin Trpkoš, vedoucí lektor:

Tudíž naplno do brzd. Svižně s volantem. Vyhnu se překážce. Dál brzdím. V krizových situacích brzděte po celou dobu.

Autor Lukáš Augustin:

Kurzy bezpečné jízdy pro seniory se pořádají od roku 2018. Za tu dobu prošlo výcvikem 12 000 řidičů. Podíl žen je zhruba 30 %.

Libor Budina, koordinátor projektu:

Často právě chodí kvůli tomu, že celý život neřídily nebo hodně málo, protože řídil manžel, kterého postihla nějaká příhoda. A ony jsou
teďka odkázány na to, aby ho třeba vozily k doktorovi.

Autor Lukáš Augustin:

Kurzy bezpečné jízdy pro seniory jsou bezplatné. Hradí je Česká kancelář pojistitelů z Fondu zábrany škod.

https://monitora.cz/
https://app.monitora.cz/article/347271572/a955b7531ff1c9f1df22?query=libor%2Bbudina&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzkyMTY4OTgsIndpZCI6NTQzOSwiYWlkIjozNDcyNzE1NzJ9.THlRF2qyN57UnlD28KxiwVmXks_OPdArbqKpcC-aMrs

