TISKOVÁ
ZPRÁVA
Ford vzdělává mladé řidiče
V Praze, 5. května 2022 – Ford Driving Skills For Life (DSFL) rozšiřuje své aktivity a edukuje studenty
středních a vysokých škol. Série přednášek o bezpečnosti silničního provozu má za cíl zlepšit situaci
na silnicích, zejména mezi mladými řidiči. Přednášejícím je Martin Semerád – bývalý rallye jezdec,
zakladatel Driving Academy a hlavní instruktor Ford DSFL.
Nepřiměřená rychlost, ztráta kontroly nad vozidlem či
nepozornost jsou nejčastějšími důvody dopravních nehod
mladých řidičů. A právě dopravní nehody jsou nejčastější příčinou smrti mladistvých osob ve věku 15
až 24 let. Na základě těchto statistik je ve světě pořádán kurz Ford DSFL pro mladé řidiče, kteří s řízením
zatím nemají příliš velké zkušenosti.
Kurz bezpečné jízdy se letos po dvouleté odmlce způsobené koronavirem opět uskuteční v České
republice, a to již potřetí. Novinkou letošního ročníku jsou před samotnou akcí Ford DSFL přednášky
na středních a vysokých školách po České republice, kde je studentům představen kurz Ford DSFL a
základy bezpečné jízdy.
Jednou z přihlášených škol byla také Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, kde
proběhly přednášky na pracovištích Polenská a Automobilní. Přednáška byla pro velký zájem rozdělena
do dvou bloků, ve kterých se vystřídalo celkem 160 studentů. Martin Semerád žáky postupně seznámil
se zajímavými statistikami nehodovosti mladých řidičů a na videích jim ukázal jízdní situace, které, díky
nevěnování se řízení, končily velmi dramaticky. Studenti tak na vlastní oči viděli, že drobná nepozornost
při řízení vozidla může skončit s fatálními následky.
„Přínos projektu Ford DSFL je pro naše žáky významný, neboť se dozví o bezpečnosti silničního provozu,
možných rizicích i kritických situacích, se kterými se mohou při řízení automobilu velmi rychle a
nečekaně setkat,“ říká Ing. Vladimír Panáček, Ph.D., zástupce ředitele pro pracoviště Automobilní
Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava.
„Na přednášce jsem nejvíce ocenila její formát, strukturu i profesionální přednes jednotlivých aktérů.
Praktická část byla zábavná, teorie bezpečnosti naopak velmi přínosná a adekvátní současné situaci
v každodenním provozu. Celkově se mi projekt DSFL opravdu líbí, protože přesně tohle je potřeba, aby

naši studenti slyšeli. Na silnici jsme totiž všichni společně,“ říká Mgr. Hana Wacková, Ph.D., zástupkyně
ředitele pro pracoviště Polenská Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava.
Po teoretické části následoval kvíz, kde si studenti mohli ověřit své nabyté znalosti. V rámci praktické
části pak měli možnost vyzkoušet si brýle simulující stav opilosti nebo účinky marihuany. Zábavnou
formou tak zjistili, jak se chová jejich zrak po požití těchto látek, a jak nebezpečné to může být za
volantem.
„Bylo tu super, přednáška mě moc bavila a určitě se pojedu rád podívat na zářijový kurz Ford DSFL do
Prahy. Na celém projektu se mi líbí, že je zdarma a může se do něj zapojit prakticky každý, kdo o to má
zájem,“ hodnotí program přednášky i projekt Ford DSFL Jakub Novák, 18letý student druhého ročníku
maturitního oboru mechanik – seřizovač na Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava.
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Ford of Europe zajišťuje výrobu, servis a prodej automobilů značky Ford na 50 trzích. Zaměstnává
přibližně 45 000 lidí v závodech, které zcela vlastní, a v konsolidovaných joint venture podnicích,
respektive přibližně 58 000 lidí při započítání nekonsolidovaných podniků. Vedle finanční společnosti
Ford Motor Credit Company zastřešuje Ford Europe také Ford Customer Service Division (divizi péče o
zákazníky) a 18 výrobních závodů. První vozy Ford byly dodány do Evropy již v roce 1903 – tedy v roce,
kdy byla založena samotná Ford Motor Company. Výroba vozů Ford v Evropě byla zahájena v roce 1911.
O společnosti Ford Motor Company
Ford Motor Company (NYSE: F) je globální společnost se sídlem v Dearbornu ve státě Michigan, která
se zavázala pomáhat budovat lepší svět, kde se každý člověk může svobodně pohybovat a plnit si své
sny. Firemní plán Ford+, zaměřený na růst a tvorbu hodnot, kombinuje stávající silné stránky, nové
schopnosti a dlouhodobě budované vztahy se zákazníky s cílem obohatit jejich zážitky a prohloubit jejich
loajalitu. Společnost Ford vyvíjí a dodává inovativní, oblíbené pick-upy a SUV vozy Ford, užitkové
dodávky a luxusní vozy Lincoln, jakož i pokročilé služby konektivity. Kromě toho si Ford buduje vedoucí
postavení v oblasti řešení mobility, včetně technologie autonomního řízení, a poskytuje finanční služby
prostřednictvím společnosti Ford Motor Credit Company. Ford zaměstnává po celém světě přibližně 182
000 lidí. Další informace o společnosti, jejích produktech a společnosti Ford Motor Credit Company jsou
k dispozici na adrese corporate.ford.com.

