Značně opilý s náklaďákem nacouval do jiného
auta
MĚLNICKO – Nadýchal více než 2,7 promile alkoholu.
Ve čtvrtek 15. října 2020 odpoledne řídil pětatřicetiletý řidič nákladní vozidlo značky
Renault Master v Mělníku v ulici U Potoka. Chtěl s vozem vjet do myčky, ale mycí
stojany byly plně obsazené. Proto se rozhodl vycouvat zpět směrem k ulici. Při
manévru nacouval do vozidla Mazda, které zastavilo před vjezdem ke stojanu myčky.
Poškozený řidič na místo přivolal policejní hlídku. Přivolaní policisté řidiče podrobili
dechové zkoušce. U poškozeného byla dechová zkouška negativní, řidič nákladního
automobilu nadýchal opakovaně více než 2,7 promile alkoholu. S naměřenými
hodnotami souhlasil, lékařské ošetření spojeném s odběrem krve nepožadoval.
Celková škoda na vozidlech byla odhadnuta na 6000,- Kč.
Muž je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti, neboť
pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu.
Ročně zemřou na silnicích ve Středočeském kraji desítky lidí na následky dopravních
nehod.
Jedním z nejrizikovějších faktorů nehodovosti je nepřizpůsobení rychlosti jízdy a
dalším je řízení pod vlivem alkoholu a drog. Alkohol a drogy výrazně ovlivňují
schopnost vnímání, rozlišování a rozhodování řidiče.
Alkohol za volant nepatří
Jak ukazují výzkumy, alkohol se podepisuje na způsobu řízení. Již při překročení
hranice půl promile začíná převažovat negativní vliv na lidský organismus. Člověk se
stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Alkohol za volantem
zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv
na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění.
Do alkoholové pasti se přitom zdaleka nemusí dostat člověk, který usedne za volant
bezprostředně po konzumaci alkoholu. Stejně zrádný a nebezpečný je tzv. zbytkový
alkohol. Pro ten je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne,
je v útlumu, má opožděné reakce.

