Informační servis

Dopravní nehody s alkoholem o letních prázdninách 2010
71 % viníků dopravních nehod, u kterých byla zjištěna přítomnost alkoholu, mělo
více jak 1 promile alkoholu v krvi.
O letních prázdninách roku 2010 bylo při 1.056 dopravních nehodách zjištěn
alkohol; při dvou dopravních nehodách byla zjištěna přítomnost alkoholu a drog. Při těchto
nehodách bylo 9 osob usmrceno, 65 osob těžce zraněno a 469 osob zraněno lehce. Při
nehodách s kombinací alkohol a drogy byly dvě osoby usmrceny a tři zraněny.
Jak ukazuje následující tabulka, pokud se týká dopravních nehod, kdy byl u viníka
nehody zjištěn alkohol je počet těchto nehod v jednotlivých měsících letních prázdnin
vyrovnaný, následky těchto nehod jsou výrazně horší v červenci. V tomto měsíci bylo
usmrceno 67 % osob, těžce zraněno 60 % osob a lehce zraněno 55,4 % z celkového
počtu osob, které o letních prázdninách utrpělo újmu na zdraví nebo životě.

červenec
srpen
celkem

Počet nehod
534
522
1 056

usmrceno
6
3
9

Těžce zraněno
39
26
65

Lehce zraněno
260
209
469

K 43 % všech dopravních nehod o prázdninách, kdy byl u viníka dopravní nehody
zjištěn alkohol, došlo v sobotu a v neděli, přičemž v sobotu došlo k celkem 259 dopravním
nehodách s přítomností alkoholu a neděli k 198 těmto nehodám.
Alkohol do 1 promile byl u viníka dopravní nehody zjištěn v 308 případech, kdy byly
čtyři osoby usmrceny. Alkohol nad 1 promile byl zjištěn u 748 viníků, při kterých bylo pět
osob usmrcených. To znamená, že viníci s více jak 1 promile tvořili o letních prázdninách
70,8 % z celkového počtu dopravních nehod a 55,6 % všech usmrcených osob při
nehodách kdy byl u viníka dopravní nehody zjištěn alkohol.
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Informace zpracovalo sdružení FÓRUM PSR (zodpovědní výrobci alkoholu), jehož cílem je minimalizovat
dopady zneužívaní alkoholu.
Jedna z oblasti, kde alkohol může mít fatální důsledky, je silniční provoz. Ve snaze zamezit nehodám
zaviněným pod vlivem alkoholu podporuje FÓRUM PSR kampaň Ministerstva dopravy ČR - BESIP
DOMLUVME SE. Zároveň sdružení sbírá informace, které umožní identifikovat nejproblémovější skupiny
řidičů, aby bylo možné v rámci prevence cíleně se na tyto skupiny zaměřit.
Tato tisková zpráva je součástí projektu mapujícího dopad alkoholu na silniční provoz. Smyslem projektu je
v souladu se závazkem sdružení FÓRUM PSR v rámci Evropské charty bezpečnosti silničního provozu
snížit počet obětí alkoholu za volantem cíleným zaměřením na nejproblémovější skupiny řidičů.
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