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Bez změny myšlení
školení nic nezmůže
Každý, kdo jezdí občas do Německa,
si určitě všimne zcela jiného chování
řidičů na silnici. Zatímco ještě před
Rozvadovem je třeba být v plné pohotovosti a snažit se předvídat, co zase
ten či onen šílenec na silnici provede, o několik kilometrů dál se zpravidla situace zklidní, provoz je daleko
plynulejší a tím pádem bezpečnější.
I když zrovna nedávno jsem v Německu viděl, jak z okna kamionu vyletěla
nějaká nádoba (naštěstí plastová).
Ale pak jsem viděl „espézetku“…
Rozhodně netvrdím, že za všechno
můžou řidiči kamionů. Situaci na silnicích a dálnicích ovlivňujeme všichni, tedy i řidiči osobních aut.
Školení defenzivní jízdy u nás probíhá
na podobné úrovni a za podobných
podmínek jako v Německu. Ostatně řada našich firem, které školení
organizují, se učila od svých západních kolegů a většinu postupů převzala. Přesto je situace na českých
silnicích taková, že někteří odborníci
dokonce hovoří o devalvaci povolání
řidiče. Poslat profesionálního řidiče
na školení není problém. Samotné
školení však nedokáže změnit myšlení a přístup řidiče, aniž by on sám
chtěl. Následující otázku bychom si
měli položit všichni, včetně řidičů
osobních aut: Chceme?
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