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Na záklnadě přendběžnýcu polnicenjnccu t atittik bylno o lnen nccu
průázdninácu st啫růcenno v dstlnendks 17 437 doprůavnccu nenuod na
pozen啫nccu ko啫snikacccu v Čentké růenpsblnicen st啫růcenno 121 otob,
dalnšccu 479 otob bylno ěžcen a 5 018 lnenucen zrůaněno. Menzirůočně ak
bylno envidováno o 20 st啫růcennýcu vccen (+ 19,8 %), o 25 těžce
zraněných méně (- 5,0 %) a o 16 lehce zraněných méně (- 0,3 %).
V roce 2017 bylo o letních prázdninách usmrceno historicky nejméně
osob, z uvedeného lze dovodit (pozn. méně těžce a lehce zraněných
osob), že lnen ošnc nenuody 啫ělny fa álnnějšc nátlnendky.
V obdobc lnendna-trůpna pak bylno v dstlnendks doprůavnccu nenuod na pozen啫nccu ko啫snikacccu v Čentké
růenpsblnicen st啫růcenno 353 otob, o 29 vccen nenž vlnoni ( j. + 9,0 %). Historicky se jedná o 3 nejnižší počet
usmrcených, kdy vloni bylo usmrceno 324 osob (nejméně), předloni pak 343 osob. V 啫ětcci trůpns bylno
st啫růcenno 66 otob, o 10 vccen nenž vlnoni ( j. + 17,9 %). Nenj růagič ějšc啫 dnen啫 splnynslnýcu průázdnin bylna tobo a
11. trůpna, kdy podlnen přendběžnýcu údajs bylno st啫růcenno 7 otob (3 v Jihočeském kraji, 2 v Jihomoravském
a po 1 v Karlovarském a v Olomouckém kraji), dalších 6 osob pak bylo usmrceno následující sobotu 18. srpna,
5 osob v pondělí 16. července. Jen v devíti dnech (pozn. z 62) si nehody nevyžádaly žádnou oběť.
Aby byla (v oblasti strategického cíle počtu usmrcených osob) splněna Národní strategie bezpečnosti silničního
provozu (NSBSP), nent啫c bý v růocen 2018 st啫růcenno vccen nenž 393 otob, j. o 109 啫éně nenž vlnoni! Měsíčně by tak
v průměru nemělo být usmrceno více než 32 osob, tj. o přibližně 9 osob méně než v loňském roce! Mstc endy dojc
ken tncžennc poč s st啫růcennýcu otob o přiblnižně 22 %)! Zatm nejvyšší meziroční pokles (- 17,4 %) byl zaznamenán
v roce 2016, naopak nejvyšší nárůst (+ 17,5 %) byl zaznamenán v roce 2007 (pozn. rok následující po zavedení
bodového hodnocení řidičů). Ak sálnně bylno oprůoti přendpoklnads NSBSP st啫růcenno již o 105 otob vccen, j. + 42 %!
Na základě dosavadního trendu lnzen přendpoklnáda , žen cenlnorůočnc přendpoklnad NSBSP v oblnatti st啫růcennýcu otob
bsden přenkrůočenn již běuen啫 啫ětccen zářc (pozn. vloni bylo v měsíci září usmrceno 56 osob – historicky nejméně).
NSBSP tak nebude (stejně jako v letech 2014-2017) ani v letošním roce splněna.
V oficiálních údajích, zveřejněncch zpravidla v řádu několika dnů po uzávěrce, může v měsíci srpnu dojít ještě
ke korekci dat z důvodu zdravotní indispozice (v takovém případě by byly tyto nehody a jejich následky zpětně
ve statstce odečteny). Uvendenná da a k st啫růcenný啫 otobá啫 obtausjc údajen do 24 uodin od nenuody, např.
v růá啫ci envrůoptkýcu trůovnánc ten pak trůovnávajc da a do 30 dnc po nenuodě. Každoročně tak dochází
k navýšení počtu usmrcených v průměru o 10,6 %. Jen v loňském roce tak došlo k navýšení o 15 % (pozn.
v měsíci červenci k nárůstu počtu usmrcených osob o 18 %, v srpnu pak o 7 %). Reálně tak uvedená bilnancen
lnen nccu průázdnin v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice bsden
průavděpodobně vykazova přent 130 st啫růcennýcu otob.
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