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Za účelem zvýšení dopravní 
bezpečnosti seniorů probíhal 
v letech 2018 a 2019 osvětový 
neziskový projekt s názvem 
Senior bez nehod, jehož cílovou 
skupinou jsou lidé starší 65 let. 

VÝCHOZÍ STAV:
Senioři jsou v silničním provozu 
ve srovnání s ostatními věko-
vými skupinami nadprůměrně 
ohroženi. Představují 18 % 
z celkové populace České 
republiky, ale jejich podíl na 
počtu obětí dopravních nehod 
je více jak 24 %! Očekává se, 
že v roce 2030 bude až 24 % 
populace starší 65 let.
Zvláště alarmujícím faktem 
jsou fatálnější následky nehod 
seniorů. Dle statistik skončí 
nehoda jedince ve věku 

65 až 74 let s dvakrát vyšší 
pravděpodobností jako smrtelná 
než u osob ve věku 30 až 49 let. 
U osob starších 74 let je tato 
pravděpodobnost až 16 x vyšší!

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:
• Snížení nehodovosti seniorů 

a rozšíření povědomí o této 
problematice.

• Seznámení se specifiky 
chování seniorů v provozu 
a doporučení opatření, jež 
přispějí ke zvýšení jejich 
bezpečnosti nejen na silnicích. 

• Představení potenciálu 
moderních asistenčních 
systémů motorových vozidel.

• Připomenutí pravidel 
silničního provozu pro řidiče, 
cyklisty a chodce.

• Upozornění na zdravotní 

omezení vyplývající z věku 
účastníka silničního provozu. 

• Informování o vedlejších 
účincích léků a dalších 
rizikových faktorech. 

FORMA PROJEKTU - TURNÉ:
Po celé České republice se 
uskuteční 300 edukativních 
přednášek formou divadelních 
scének spojených s odborným 
výkladem a audiovizuální 
prezentací. 

Do měst a obcí, ve kterých se 
turné přednášek neuskuteční, 
budou distribuovány vzdělávací 
balíčky a ty poslouží k edukaci 
seniorů v režii místních 
samospráv či klubů seniorů. 

MEDIÁLNÍ
KAMPAŇ
Součástí projektu je i mediální 

kampaň (TV, rádio, tisk, internet). 

Kampaň není zaměřena pouze 

na seniora v roli řidiče, ale také 

chodce, cyklisty a cestujícího 

prostředky hromadné dopravy.

Předpokládá se mediální dosah 

kampaně na většinu ze zhruba

1 900 000 seniorů žijících v ČR.

PROJEKT NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI 
SENIORŮ V DOPRAVĚ

BEZPEČNOST NA DÁLNICIBEZPEČNOST NA DÁLNICI
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Snad jsme již překonali 
nejhorší období, které si 
ještě před nedávnem nikdo 
z  nás nedovedl představit 
ani v  tom nejhorším snu. 
Pandemie nás na dlouhou 

dobu prakticky zcela uzavřela před okolním světem. 
Omezení pohybu se samozřejmě týkalo i  dopravy. 
S  dopravním expertem Platformy VIZE 0 panem 
Romanem Budským jsme si povídali nejen o dopadu 
pandemie na bezpečnost silničního provozu.

Došlo v době pandemických opatření ke snížení 
počtu vozidel na komunikacích? A jak velké bylo?

Česká republika se více než rok potýkala s  korona-
virovou pandemií. Zavřené školy, lidé omezili svůj 
pohyb na veřejnosti jen na nezbytně nutnou 
dobu, jako například docházku do zaměstnání, 
nákupy, návštěvy zdravotnických zařízení. Došlo 
k  izolaci jednotlivých okresů…, to vše samozřejmě 
ovlivnilo i  intenzitu dopravy. A  to ve všech státech 
bojujících s koronavirovou pandemií, kde bylo možné 
zaznamenat výrazné snížení intenzity silniční dopravy, 
často až o desítky procent. 

I v médiích se objevily informace, že v době výše 
zmíněných opatření se zvýšila i rychlost vozidel 
na silnicích. Opravdu tomu tak bylo?

Výše uvedené s  sebou neslo pozitivum v  podobě 
zvýšení průměrné rychlosti vozidel jedoucích v době 
dopravní špičky i o více než 20 km/h. Na prázdných 
silnicích ovšem pozornost řidičů nejednou polevila. 
Podlehli falešnému pocitu, že mají vše pod kontrolou, 
nemůže se nic stát… a často také neodolali pokušení 
jet rychlostí nad povolený limit. Minimální provoz také 
nejednou vedl k  tomu, že se kromě řízení věnovali 
činnostem, které jsou pro jedoucí řidiče rizikové. 
Telefonování, čtení a  psaní esemesek, brouzdání po 
internetu, což však může být velmi ošidné, snadno 
může dojít k vážné dopravní nehodě, která zbytečně 
zaměstná policisty, zdravotníky a také hasiče. To vše 
přispělo k tomu, že pokles následků nehod byl menší 
než pokles vlastní intenzity dopravy. Méně se jezdilo 
i bouralo, ale nehody byly vážnější. 

Jak konkrétně se pandemie podepsala na 
dopravní nehodovosti u nás? 

Ze statistik vyplývá, že v  roce 2020 bylo v  České 
republice evidováno 94 794 dopravních nehod, při 
nichž bylo 460 osob usmrceno, 1 807 osob zraněno 
těžce a  20 880 osob zraněno lehce. Jak lze vyčíst 
z  tabulky uvedené níže, meziročně došlo k  poklesu 
počtu vyšetřovaných nehod, usmrcených i zraněných 
osob. 

Ovšem zdaleka ne všechny parametry sledované 
v  souvislosti s  dopravní nehodovostí lze hodnotit 
kladně. Zaujmou zvláště údaje týkající se nehod 
s přítomností alkoholu či drog. Z údajů uvedených níže 
je zřejmé, že oblast alkoholu a jiných návykových látek 
za poslední rok je třeba hodnotit negativně. Ačkoliv 
v  absolutních číslech došlo ve všech sledovaných 
parametrech k poklesu, při srovnání uplynulého roku 
s  předchozím tříletým průměrem zaujme zvýšení 
relativního podílu všech sledovaných parametrů 
nehod s  alkoholem či drogami vůči celkovým 
následkům nehodovosti.

CHOVÁNÍ NA SILNICI JE 
vizitkou každého z nás

Roman Budský

CYKLISTA
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Analýza provedená brněnským Centrem dopravního 
výzkumu uvádí i  velmi konkrétní údaje za uplynulý 
rok. Zatímco byla v důsledku vlivu alkoholu a  jiných 
návykových látek evidovaná každá 20. nehoda 
vyšetřovaná Policií ČR (5 %), přibližně každá 7. osoba 
byla usmrcena (13,5 %). Z  62 usmrcených bylo 23 
řidičem osobního automobilu, 14 jejich spolujezdců, 9 
cyklistů, 8 chodců, 6 motocyklistů a 2 řidiči nákladních 
automobilů. V 61 % případů byl viníkem řidič osobního 
automobilu, v  17 % cyklisté, v  13 % motocyklisté. 
Nepřiměřená rychlost byla příčinou 36 usmrcení (tj. 58 
%), nejvíce viníků smrtelných nehod bylo evidováno 
ve věkové kategorii 35-44 let.

Vážné dopravní nehody zbytečně zaměstnávají 
policisty, zdravotníky a nejednou i hasiče, a to 
nejen v době pandemie, je tomu tak? 

Samozřejmě, zranění lidé často vyžadují náročnou 
a  dlouhodobou péči celého zdravotního systému. 
Bohužel je tomu tak i v době, kdy jsou celý integrovaný 
záchranný systém i zdravotnictví vystaveny enormní 
zatěžkávací zkoušce v  souvislosti s  ještě stále 
probíhající celosvětovou koronavirovou pandemií. 
Péče o  jednoho zraněného v  důsledku dopravní 
nehody často zaměstná až desítky zdravotníků. 
Vážně zranění pak vyžadují náročnou dlouhodobou 
nemocniční péči. Zbytečně blokují kapacitu zdravot-

níků i nemocniční lůžka, které aktuálně mohou mít 
jiné využití. Zaručenou prevencí vzniku takových 
nehod je dodržovat příslušná pravidla a také počítat 
s možnými chybami druhých. Silnice je společenské 
prostředí, kde se obrazně řečeno dnes a  denně 
setkáváme všichni. Více než kdy jindy bychom teď 
měli dodržovat základní zásady slušného chování 
a ohleduplnosti. 

Ovlivnilo nějak období pandemie i současný 
„postcovidový“ provoz na komunikacích?

Celosvětově se specialisté na dopravní bezpečnost 
zamýšlejí právě nad tím, nakolik zanechá pandemie 
negativní stopu i do budoucna. Například odborníci 
z  Centra dopravního výzkumu vyslovili obavu, že 
prodělání nákazy zanechá dlouhodobou negativní 
stopu na zdravotním stavu populace. Lze tedy důvodně 
předpokládat, že se podepíše i  na způsobilosti 
k  řízení. Zkušenosti ze zahraničí zmiňují především 
dlouhodobou únavu, dušnost, bolesti kloubů, bolesti 
svalů, neurologické obtíže. U některých nemocných 
se projevuje také určitý pokles mentálních schopností 
vlivem nedostatečného zásobení mozku kyslíkem. 
Konkrétní dopad daných zdravotních obtíží na 
bezpečnost dopravy lze v tuto chvíli jen těžko odhad-
nout. 

SROVNÁNÍ NEHODOVOSTI A JEJÍCH NÁSLEDKŮ V OBDOBÍ 2017-2020

Z uvedených dat jasně vyplývá, že i v České republice – podobně jako v dalších státech - lidé v době pandemie 
jezdili méně, ale riskovali více. 

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Nehodovost a její následky v 
ČR

2017 2018 2019
průměr

2017-2019
2020

rozdíl 2020 vs.
průměr 2017-2019

C
EL

K
EM

Nehod 103 821 104 764 107 572 105 386 94 794 -10,1%

Usmrceno 502 565 547 538 460 -14,5%

Těžce zraněno 2 339 2 465 2 110 2 305 1 807 -21,6%

Lehce zraněno 24 740 25 216 23 935 24 630 20 880 -15,2%
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Nehod 4 482 4 886 4 896 4 755 4 747 -0,2%

Usmrceno 52 76 62 63 62 -2,1%

Těžce zraněno 214 233 237 228 186 -18,4%

Lehce zraněno 1 852 2 198 2 092 2 047 1 963 -4,1%

Podíl nehod 4,3% 4,7% 4,6% 4,5% 5,0% 11,0%

Podíl usmrcených 10,4% 13,5% 11,3% 11,8% 13,5% 14,5%

Podíl těžce zraněných 9,1% 9,5% 11,2% 9,9% 10,3% 4,0%

Podíl lehce zraněných 7,5% 8,7% 8,7% 8,3% 9,4% 13,1%

CYKLISTA
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A nejedná se jen o tělesné zdraví. V době pandemie 
se řada lidí potýkala i s psychickými problémy, které 
mohou dlouhodobě přetrvávat. Pro nejednoho z nás 
může být těžké zbavit se některých nevhodných 
návyků z  dob lockdownu, například výše zmíněné 
konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek. 
Specifickým problémem řidičů v  době pocovidové 
může být řízení po delší pauze, během níž se oslabily 
jejich řidičské automatismy. Další rizika s  sebou 
bezesporu přinese pokles ekonomiky. Ten sice na 
jedné straně může mít za následek menší frekvenci 
dopravy, na druhé straně je však pravděpodobné, 
že lidé budou mít méně peněz i  ochoty k  nákupu 
novějších, bezpečnějších vozidel. A  také hrozí, že 
bude i méně prostředků k údržbě či rozvoji dopravní 
infrastruktury. Samostatnou otázkou pak je pokles 
zájmu o využití veřejné dopravy. A také je třeba počítat 
se zvýšením míry vzájemné nevraživosti mezi lidmi, 
a to i na silnicích.

Jaké zásady bezpečného chování byste 
doporučil, aby dodržovali všichni účastníci 
silničního provozu, ať již motorizovaní, nebo 
nemotorizovaní, případně i chodci, a to nejen 
v době jakýchkoliv omezujících opatření?

Hodně se hovoří o  tom, že bychom se mohli setkat 
s  další vlnou pandemie. S  ohledem na četná 
preventivní opatření, která byla učiněna v  poslední 
době, by mohl být její průběh mírnější, nicméně 

i  tak je dobré připomenout zásady, které by měli 
řidiči v  kritickém období dodržovat. Znovu je třeba 
připomenout, že policisté by v daném případě měli 
na provádění dohledu nad bezpečností silničního 
provozu méně prostoru i  prostředků. Zde cítím 
potřebu připomenout, že pravidla silničního provozu 
jsou vytvořena pro ochranu života, zdraví a majetku 
každého z nás, nikoliv tedy aby stát mohl od hříšníků 
vybírat pokuty. Jejich nedodržování významně zvyšuje 
riziko nehody. Na silnicích by měli všichni účastníci 
silničního provozu, motorizovaní i  nemotorizovaní, 
dodržovat všechny zásady bezpečného chování. 
Platforma VIZE 0 za ty hlavní považuje následující:

• ODSTUP: Tak jako dodržujeme odstup 2 m mezi 
sebou z důvodu eliminace rizika nákazy, dodržujme 
i  bezpečný odstup mezi vozidly. Pamatujme na 
pravidlo 2 sekund.

• POZOR NA DĚTI: Ve školách se dlouho učilo 
většinou jen distančně. Řada malých dětí se 
i  přes den pohybuje po silnicích bez doprovodu 
svých rodičů. Je třeba jim připomínat zásady 
bezpečného chování v  silničním provozu, ovšem 
i řidiči musí s jejich přítomností počítat.

• RYCHLOST: Dbejme za každé situace na 
dodržování rychlostních limitů. Pamatujme, 
že zvýšení rychlosti jízdy o  1 procento zvyšuje 
pravděpodobnost, že nehoda bude smrtelná, o 4 
procenta.

ibesipbesip Facebook-squareINSTAGRAM

KDYŽ NA DÁLNICI 
VZNIKÁ KOLONA, JE VAŠÍ 
POVINNOSTÍ VYTVOŘIT 
PRŮJEZDNOU ULIČKU 
PRO SANITKY, HASIČE ČI 
POLICII. 
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• ÚNAVA: V  současnosti je řada řidičů nákladních 
automobilů a  dodávek přetížená, zásobování 
je prioritou. Prioritou ale musí zůstat i  jejich 
bezpečná jízda, aby svůj náklad v pořádku dovezli 
do cíle. Je potřeba dodržovat povinné přestávky 
a předcházet únavě a mikrospánku.

• PŘEDVÍDAVOST: Lidé se ocitli v  situaci, která 
tu ještě nebyla, řeší řadu nenadálých životních 
problémů a situací. Počítejme s možnými chybami 
druhých. Nejen motoristů, ale i chodců a cyklistů.

• ZÁCHRANÁŘSKÁ ULIČKA: V případě, že vznikají 
kolony pomalu jedoucích či dokonce stojících 
vozidel, pamatujme na umožnění průjezdu 
zdravotnických, policejních a  hasičských vozidel. 
To platí nejen na dálnicích a silnicích pro motorová 
vozidla.

• ZÁZNAM O NEHODĚ: Když už se nehoda stane, 
zachovejme chladnou hlavu a  posuďme, zda 
je potřeba ve všech případech volat Policii ČR. 
U menších nehod bez zranění stačí pečlivě vyplnit 
evropský formulář Záznam o nehodě, a nezatěžovat 
tak policisty výjezdem k nehodě. Řádně vyplněný 
formulář je nezbytným podkladem pro pojišťovnu.

Každý z  nás se svým dílkem podepisuje na tom, 
nakolik jsou silnice bezpečné. Chování na silnici je 
pak vizitkou každého z nás. Základem je dodržování 
příslušných pravidel silničního provozu. Nicméně 
– ruku na srdce – chybičku může udělat i  mistr 
tesař. Ale pravidla slušného chování bychom měli 
dodržovat vždy, z pocitu vnitřní potřeby. S úsměvem 
a  nadhledem lze vyřešit nejednu zapeklitou situaci, 
bez nehody, bez toho, abychom si vzájemně 
neurvalým chováním zkazili náladu na celý den. 
Denně míjíme stovky a tisíce jiných lidí, každý si může 
snadno udělat obrázek o našich životních hodnotách. 
Zkrátka jak žiji, tak řídím. Mnoho jedinců má ve svých 
automobilech pocit anonymity, a  pak si snadno 
dovolí vůči ostatním to, co by je při přímém kontaktu 
z  očí do očí ani nenapadlo. I  na silnici musíme být 
především lidmi. Navzájem jsme si všichni rovni. 
Chodci, cyklisté, motorkáři, řidiči malých automobilů 
i šoféři mnohatunových kolosů.  

Děkujeme za rozhovor.

ÚNAVA, OSPALOST, ANEBO
POKLES POZORNOSTI ZAVINÍ
AŽ TŘETINU DOPRAVNÍCH NEHOD



PROJEKT NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SENIORŮ V DOPRAVĚ

8 Naši herci

Extrémně vysoké teploty mohou být nebezpečné 
pro všechny účastníky silničního provozu. Přesto se 
v dopravě můžeme pohybovat bezpečně i za horka. 
Stačí jen dodržovat některé zásady.
Dlouhodobě vysoké teploty negativně ovlivňují 
výkon člověka. Neblahý vliv mají jak na řidiče 
motorových vozidel, tak i  na chování cyklistů 
a chodců. Účastníci silničního provozu mívají problém 
s  udržením potřebné koncentrace a  snadněji se 
unaví. Na komunikacích se tak pohybuje velké 
množství pomaleji a hůře reagujících lidí, kteří jsou 
také více podráždění, bývají nervóznější a náchylnější 
k rizikovému i agresivnímu jednání. Prosluněné teplé 
počasí využívá na silnicích rovněž větší počet cyklistů 
a motocyklistů - to vše s sebou nese zvýšené riziko 
výskytu vážných dopravních nehod. Navíc tropické 
noci negativně ovlivňují kvalitu spánku a  ráno se 
tak na komunikacích potkávají lidé, jejichž kondice 
není rozhodně optimální. Podle výzkumů je vliv silné 
únavy srovnatelný s působením alkoholu ve výši až 
jednoho promile v krvi. Pravděpodobnost, že dojde 
k nějakému střetu a třeba i k dopravní nehodě, tak 
narůstá až sedminásobně. 
Zvláště náchylní na chybné jednání pod vlivem 
únavy z horka jsou jedinci trpící poruchami spánku 
či pracující na směny (kupodivu ale také mladí lidé 
ve věku do 25 let). Je pochopitelné, že únava se 
negativně podepisuje i na výkonech profesionálních 
řidičů trávících dlouhé hodiny za volantem. Zvýšené 
riziko vzniku nehody vlivem únavy hrozí v hlubokých 
nočních hodinách, konkrétně od druhé do páté 
hodiny ranní. Únava ovšem může udeřit i během dne, 
a to nejčastěji mezi třináctou až patnáctou hodinou.   
Velmi opatrní by měli být všichni řidiči, kteří vyrážejí jen 
občas na dlouhou vzdálenost, například při cestách 
na dovolenou. Soustředit se při mnohahodinové jízdě 
spolu s  nezvykem zdolávat v  jednom kuse dlouhé 
přejezdy po přetížených silnicích, může být opravdu 
velmi nebezpečné. Podle německé společnosti 
Dekra čtyřhodinová jízda bez přestávky prodlužuje 
reakční časy řidičů o  plnou polovinu, současně se 

dvakrát zvyšuje riziko účasti na dopravní nehodě. 
Po šestihodinovém řidičském maratonu je pak toto 
riziko vyšší až osmkrát. Pocit absolutního bezpečí 
pro unavené řidiče je falešný zvláště na dálnicích. 
Podle francouzské Association Prévention Routière 
zde právě tito řidiči způsobí každou třetí tragickou 
nehodu.

JAK TEDY NA DELŠÍ CESTU V HORKU
Před delší cestou je potřeba se především kvalitně 
vyspat. Pozor je potřeba dávat hlavně na delší 
spánkový dluh. Je dobré vyvarovat se těžkých jídel. 
Současně je nutné dbát na dostatečný příjem 
tekutin. Dopravní experti například uvádějí, že již 
lehká dehydratace má na výkon řidiče stejný vliv 
jako alkohol v jeho krvi ve výši nad 0,8 promile. Riziko 
zavinění nehody pak vzrůstá zhruba sedminásobně. 
V  kabině vozidla by měla být příjemná teplota. 
Ani horko, ovšem v  případě vozidel vybavených 
klimatizací ani mrazivý chlad. Dlouhá monotónní 
jízda po dálnici, pohled upřený do dáli, pravidelně se 
míhající přerušované čáry vodorovného značení, to 
vše může být uspávající. Je dobré tu a tam na chviličku 
přejet očima ze strany na stranu. A nezastupitelnou 
roli při prevenci nehod pod vlivem únavy sehrávají 
pravidelné krátké přestávky, zhruba tak po dvou 
hodinách jízdy. To zcela určitě ocení i spolucestující. 
Vybrat je třeba vhodné, tedy klidné a  bezpečné 
místo. Všichni by měli vystoupit z vozidla, protáhnout 
se, něco drobného sníst a doplnit potřebné tekutiny. 
Určitě nezapomeneme ani na pořádné provětrání 
kabiny vozidla. Pokud to bude jen trochu možné, 
řidiči by se za volantem měli vyměnit. Pokud není 
s  kým se vyměnit, nezaškodí krátce si zdřímnout. 
Třeba jen na 15 až 20 minut. Pokud se spánek nechce 
dostavit, není nervozita namístě. I krátká maximální 
relaxace může být velmi osvěžující. 

POZOR TAKÉ ZA ŘÍDÍTKY MOTOCYKLU
Únava následkem nedostatečného spánku je 
nebezpečná nejen pro řidiče automobilů, ale i  pro 
motocyklisty. Specialisté dvou francouzských 

ÚNAVA A HORKO MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ
Nezapomínejte ani na správnou životosprávu
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vysokých škol, konkrétně l’Institut de recherche 
biomédicale des armées (IRBA) a  Centre du 
sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu, Université 
Paris Descartes, zjistili, že již po 50 minutách 
jízdy významně narůstá výskyt jezdeckých chyb 
motocyklistů. Konkrétně se pak 14x zvyšuje riziko 
pádu ze stroje, 2x vyšší je riziko, že motorkář překročí 
maximálně povolenou rychlost jízdy, 2,6x vyšší je 
výskyt změny pozice stroje v  jízdním pruhu, 2x se 
zvyšuje pravděpodobnost nepovoleného přejetí 
podélné čáry (a to trvá 3x déle než u neunaveného 
řidiče) a konečně 1,5x vyšší je pravděpodobnost, že 
řidič projede červenou na semaforu či zapomene dát 
blinkr.  

„ZARUČENÉ RECEPTY“ PROTI ÚNAVĚ MOC 
NEFUNGUJÍ
Je dobré připomenout i  to, že mezi řidiči kolují tzv. 
zaručené recepty, jak se udržet za volantem fit. Jejich 
účinek však nebývá nijak zázračný. Tak třeba krátké 
otevření oken vozidla za jízdy může vzduch v kabině 
osvěžit, účinek je ale velmi slabý a krátkodobý. Vypití 
kávy či jiného nápoje s  obsahem kofeinu účinkuje 
jen chvíli. Také poslech hlasité hudby nepatří mezi 
osvědčené prostředky, navíc řidiče ve zvýšené míře 
rozptyluje. A  kouření za volantem? Určitě nelze 
doporučit. Okamžitý účinek je v  podstatě nulový 
a navíc se velmi rychle dostaví unavující vliv zvýšené 
koncentrace oxidu uhelnatého v krvi řidiče. 

POZOR NA MIKROSPÁNEK
Někteří řidiči jsou přesvědčeni, že dovedou únavu 
přemoci vůlí. Bohužel ani to není pravda. Při delším 
přepínání může velmi rychle nastoupit nebezpečný 
mikrospánek. Ten trvá zhruba 3 až 15 sekund. Během 
této doby člověk nevnímá žádné vnější podněty. 
Podle britského ministerstva dopravy je příčinou 
až 20 % dopravních nehod, ke kterým dojde při 
jednotvárné jízdě na hlavních silničních tazích. 
Alarmujících 45 % řidičů a  22 % řidiček přiznalo, že 
někdy za volantem usnuli. Mikrospánek zpravidla 
neudeří z  čistého nebe. Před jeho nástupem řidiči 
pociťují zvýšenou únavu a  dokonce ospalost, mají 
problémy s koncentrací pozornosti. Jejich oční víčka 
klesají, začínají ztrácet kontakt s  realitou. Na vnější 
podněty reagují zpomaleně, hůře zpracovávají 
potřebné informace, hůře se orientují ve složitějších 
dopravních situacích. Bohužel však tyto varovné 
příznaky řadu řidičů neodradí od další jízdy. Podle 
německé Rady pro bezpečnost silničního provozu 
(DVR) 45 procent řidičů je přesvědčeno, že jsou 
schopni se s příznaky únavy během jízdy vypořádat, 

43 procent si je jisto, že bezpečně rozeznají okamžik, 
kdy by mohl udeřit spánek. A  celých 17 procent 
pokračuje v  jízdě navzdory pociťované silné únavě. 
Během mikrospánku může neřízené vozidlo ujet 
stovky metrů. Zdřímnutí si za volantem po dobu 3 
sekund při rychlosti 90 km/h znamená, že vozidlo 
ujede bez řízení 75 metrů. Během nich může vybočit 
do protisměru, kde protijedoucí řidič nebude mít 
příliš šancí těžkému střetu zabránit. Rovněž tak si 
to může neřízený automobil namířit doprava, vyjetí 
ze silnice v  plné rychlosti rozhodně nezůstane pro 
posádku bez závažných následků. Mikrospánek 
může být smrtelně nebezpečný i na dálnici. Během 
15 sekund při rychlosti 130 km/h projede neřízený vůz 
ohromujících 540 metrů.

SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA POMÁHÁ
Ke správné kondici přispívá i  správná životospráva. 
Všechno souvisí se vším, a  proto ani správná 
životospráva nepatří mezi výjimky. Správná 
životospráva může pomoci všem, kteří se pohybují 
v  dopravním prostoru, a  to nejen těm, kteří již 
překročili seniorský věk. Životospráva v  sobě 
zahrnuje několik oblastí. Odborníci na výživu říkají, 
že je potřeba kombinovat jak správné stravování, tak 
i pohyb a důležité je nezapomínat ani na odpočinek, 
protože právě ten ovlivňuje metabolismus a celkové 
zdraví. Kromě vyvážené a  zdravé stravy je důležité 
myslet i  na pitný režim. Dodržovat bychom měli 
obecná doporučení a  za den vypít zhruba 1,5 až 2 
litry tekutin. Nejvhodnější je čistá voda doplněná 
o  bylinkové čaje. Příznivě působí zelený čaj, 
a  vitamíny spolu s  tekutinami se dají jednoduše 
doplnit například při pití vody s citronem. Důležitým 
výživovým ukazatelem je také pestrost, která 
pomáhá předcházet jak nedostatku, tak nadbytku 
živin. Pestrý jídelníček by měl obsahovat co nejvíc 
různých druhů potravin – obiloviny, pečivo, těstoviny, 
rýži, ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, maso, ryby, 
vejce, luštěniny, ořechy apod. Pravidelný pohyb pak 
s  sebou přináší snížené riziko kardiovaskulárních 
a dalších onemocnění, zpevněné svaly, lepší náladu 
a  mozkové funkce, více energie, silnější imunitu, 
snížení stresu, udržování si zdravé hmotnosti 
i  celkové zvýšení kvality života. Po fyzické činnosti 
si pak tělo žádá odpočinek. A  jsme opět u  situací 
předcházejících únavě. Bez kvalitního spánku nelze 
dlouhodobě fungovat a  je to i  škodlivé. Vyčerpání 
organismu by se velmi brzy negativně projevilo také 
na celkovém zdraví. Dopřát bychom si tak měli šest 
až osm hodin spánku denně.
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SÍLA PŘÍRODNÍHO HOŘČÍKU

Hořčík přispívá ke 
snížení míry únavy 

a vyčerpání

FOTO
Z PROBĚHLÉ
TOUR 2020

Jsme rádi, že i o prázdinách sledujete náš projekt 

na socíálních sítích jako je Facebook a Instagram. 

Děkujeme vám za vaše reakce a budeme vás i nadále 

informovat o aktuálním dění v našem projektu.

SBN NA 
SOCIÁLNÍCH 

SÍTÍCH

SBN NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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