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Policisté na Vysočině vyjížděli za první tři měsíce letošního roku k
998 dopravním nehodám
  

V průběhu prvních tří měsíců letošního roku šetřili policisté Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina v našem kraji celkem 998 dopravních nehod. Ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku se počet dopravních nehod zvýšil, a to o čtrnáct procent. Letošní nehody si
vyžádaly šest oběti, což znamená o dvě oběti více než za první tři měsíce roku 2018.  Celkem
osm účastníků se při letošních nehodách těžce zranilo, což je výrazné snížení ve srovnání se
stejným obdobím roku 2018, kdy se při nehodách těžce zranilo osmnáct osob.

  

Dalších 282 účastníků utrpělo při letošních dopravních nehodách lehké zranění. Toto číslo je ve
srovnání s počtem lehce zraněných za leden až březen roku 2018 o pět procent nižší – loni se
za první tři měsíce lehce zranilo 297 osob. Hmotná škoda na havarovaných vozidlech a
ostatním majetku se vyšplhala na částku 57 250 000 korun a ve srovnání se stejným obdobím
roku 2018 je tato částka o 12 procent nižší.       

  

Ve 33 případech policisté při šetření letošních nehod zjistili, že řidič před jízdou požil alkoholické
nápoje a ve třech případech byl pod vlivem drog. Alarmující je skutečnost, že u většiny  řidičů,
kteří letos havarovali v podnapilém stavu,  byla zjištěna hodnota alkoholu vyšší než jedno
promile. Výjimkou nejsou ale ani hodnoty přesahující tři promile.

  

Řízení vozidla nebo jízda na jízdním kole pod vlivem alkoholu jsou velmi nebezpečné. Opilý
řidič i opilý cyklista ohrožuje nejen život svůj, ale také život a zdraví ostatních účastníků
silničního provozu. Alkohol za volantem je v mnoha případech příčinou dopravních nehod, a to i
s velmi vážnými následky na životech a zdraví účastníků nehody. Osoba, která řídí vozidlo pod
vlivem alkoholu, se vždy dopouští protiprávního jednání. Podle množství alkoholu se jedná buď
o dopravní přestupek, nebo o trestný čin. Obecně lze říci, že pokud policisté naměří u řidiče
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hodnotu menší než jedno promile alkoholu, tak se řidič dopouští přestupku. Za tento přestupek
lze uložit pokutu do dvaceti tisíc korun a zákaz činnosti až na dobu jednoho roku.  Pokud je u
řidiče zjištěna hodnota nad jedno promile alkoholu, řidič se dopouští trestného činu, za přečin
ohrožení pod vlivem návykové látky může být řidič potrestán odnětím svobody až na jeden rok,
peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Pokud způsobí řidič ve stavu vylučujícím způsobilost
dopravní nehodu, za spáchaný trestný čin mu hrozí přísnější trest, a to odnětí svobody až na tři
roky.

  

Kontroly zaměřené na řidiče, zdali neusedají za volant v podnapilém stavu, jsou v letošním roce
jednou z hlavních priorit policistů nejen dopravní policie, ale všech ostatních složek pořádkové
policie na území celého kraje Vysočina. Policisté kontrolují a po celý letošní rok budou
kontrolovat řidiče v rámci běžného výkonu služby, ale také při mimořádných dopravně
bezpečnostních akcích, které budou velice intenzívně pokračovat také v průběhu měsíce
dubna, zejména v období Velikonoc.

  

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod v Kraji Vysočina můžeme od začátku letošního roku
zařadit nesprávný způsob jízdy (419 nehod), nepřiměřenou rychlost jízdy (195 nehod) a poté
nedání přednosti v jízdě (47 nehod) a nesprávné předjíždění (8 nehod). Celkem 321 dopravních
nehod řadíme do kategorie nezaviněné řidičem – jednalo se většinou o střety vozidel s lesní
zvěří. V osmi případech se nehoda stala kvůli technické závadě na vozidle.

  

Za první tři měsíce letošního roku jsme vyšetřovali osm dopravních nehod, při kterých byl
účastníkem motocyklista. Jeden motocyklista při nehodě zemřel jeden utrpěl těžké zraněním
pět motorkářů se zranilo lehce a  pouze jeden řidič motocyklu vyvázl z nehody bez zranění. V
jednom případě byl motocyklista, který byl účastníkem dopravní nehody, pod vlivem alkoholu.

  

Policisté šetřili od ledna do konce března sedm dopravních nehod, kdy byl účastníkem cyklista.
Všech sedm cyklistů se při nehodě zranilo.  Ve 33 případech dopravních nehod byl účastníkem
chodec. Jeden chodec při nehodě zemřel, jeden se těžce zranil a 30 jich bylo zraněno lehce.
Pouze jeden chodec vyvázl z nehody bez zranění. V jednom případě byl chodec, který byl
účastníkem dopravní nehody, pod vlivem alkoholu.Dana Čírtková

  

 2 / 2


