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1. Úvod 
Dokument má za cíl vytvořit formou komentovaných grafů základní materiál oddělení BESIP týkající 

se národních statistik dopravních nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla a 

jejich následků, především z oblasti osob usmrcených a zraněných osob.  

 

1.1 Národní databáze 
Pro potřeby tohoto dokumentu byly použity jako zdroj dat statistiky dopravní 

nehodovosti a jejich následků Ředitelství služby dopravní policie Policejního 

prezídia České republiky (ŘSDP PP ČR). 

 

V každém grafu je uvedena informace o zdroji vstupních dat. 
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2. Základní fakta 
Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na osoby usmrcené a zraněné 

v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla. 

Základní poznatky statistických ukazatelů v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla: 

- nejvíce nehod bylo zaznamenáno v roce 2000 (38 977), naopak nejméně v roce 2009 (11 

888). V roce 2015 došlo k meziročnímu nárůstu o 1 213 nehod (15 311) 

- v roce 2015 bylo usmrceno 87 osob, tj. o 15 více než v předchozím roce 

- v uplynulých 2 letech razantně roste počet usmrcených osob v případech, kdy se řidič plně 

nevěnoval řízení vozidla! 

- v roce 2015 byl podíl usmrcených v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, 

nejvyšší (13,2 %), naopak v roce 2002 nejnižší (9,4 %) 

- v roce 2015 bylo v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, usmrceno 40 osob 

v osobních automobilech sólo, tj. 60 % 

- v roce 2015 bylo v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, usmrceno 47 řidičů 

(54 %) a 20 chodců (23 %) 

- nejvíce osob bylo těžce zraněno v roce 2007 (403), naopak nejméně osob bylo těžce zraněno 

v roce 2015 (253, tj. o 17 méně než v předchozím roce), v uplynulých 2 letech dochází 

k mírnému poklesu počtu těžce zraněných osob (na rozdíl od počtu usmrcených osob – viz 

výše) 

- v roce 2015 bylo lehce zraněno v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, 

2 807 osob, tj. o 383 více než v předchozím roce – 16% nárůst! 

- závažnost dopravních nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 

2015 činila 5,7 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod 

- Nejvíce usmrcených osob v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 

2015 bylo v Jihomoravském kraji (20 osob), naopak žádná osoba nebyla usmrcena 

v Libereckém kraji 

- nejvyšší podíl usmrcených v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byl 

zaznamenán v Jihomoravském kraji (25 %), v uvedeném kraji byla v roce 2015 každá 

4. osoba usmrcena právě v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla! 

- závažnost dopravních nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, 

v Karlovarském kraji v roce 2015 činila 20 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – 

nejvyšší závažnost! 

- nejvyšší závažnost nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byla v roce 

2015 evidována v září (11,4 usmrcených osob na 1 000 nehod), naopak nejnižší v prosinci 

(2,2) 

- nejvyšší podíl usmrcených v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byl v roce 

2015 zaznamenán v dubnu (21 %) a v září (20 %), v uvedených měsících byla přibližně každá 

5. osoba usmrcena právě v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla! 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 
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3. Dopravní nehody a jejich následky 
Vývoj dopravních nehod, usmrcených a zraněných osob je zřejmý z uvedené tabulky. 

 

3.1 Vývoj dopravních nehod 
Vývoj dopravních nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, je zřejmý z grafu. 

Nejvíce jich bylo zaznamenáno v roce 2000 (38 977), naopak nejméně v roce 2009 (11 888). V roce 

2015 došlo k meziročnímu nárůstu o 1 213 nehod (15 311). 

  

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem

Počet nehod 38,977 32,658 32,862 33,857 30,997 32,897 34,347 32,558 27,119 11,888 12,332 13,084 13,517 14,151 14,098 15,311 390,653

Usmrceno 135 127 123 142 129 121 95 124 117 91 88 74 82 60 72 87 1,667

Těžce zraněno 383 403 385 383 263 351 275 288 270 253 3,254

Lehce zraněno 2,499 2,773 2,824 2,601 2,336 2,521 2,329 2,359 2,424 2,807 25,473

Celkem zraněno 2,882 3,176 3,209 2,984 2,599 2,872 2,604 2,647 2,694 3,060 25,667

Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
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3.2 Vývoj usmrcených 
Vývoj počtu usmrcených osob v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, je zřejmý 

z grafu. Nejtragičtější, z tohoto pohledu, byl rok 2003, kdy bylo usmrceno 142 osob, naopak nejméně 

osob bylo usmrceno v roce 2013, kdy bylo usmrceno 60 osob. V roce 2015 bylo usmrceno 87 osob, 

tj. o 15 více než v předchozím roce. V uplynulých 2 letech razantně roste počet usmrcených osob 

v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla! 
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3.2.1 Relativní vývoj 

Větší přehled získáme, podíváme-li se na relativní ukazatele. Nejméně usmrcených osob v případech, 

kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, bylo v roce 2013 (o 55,6 % méně oproti roku 1993). 

V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených v případech, kdy se řidič plně 

nevěnoval řízení vozidla, o 24,3 %. 
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3.2.2 Podíl usmrcených 

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 2000 – 2015 činil podíl usmrcených v případech, kdy 

se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, 10,9 %, což znamená, že přibližně každá 9. usmrcená osoba 

byla usmrcená právě v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla.  V roce 2015 byl podíl 

usmrcených v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, nejvyšší (13,2 %), naopak v roce 

2002 nejnižší (9,4 %). 
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3.2.3 Kategorie usmrcených 

Souhrnná tabulka obsahuje vývoj usmrcených osob v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení 

vozidla, z pohledu vozidel, ve kterých došlo k usmrcení, resp. kategorií usmrcených osob. 

 

V roce 2015 bylo v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, usmrceno 40 osob 

v osobních automobilech sólo, tj. 60 %. Ostatní kategorie jsou zřejmé z grafu. 

 

http://www.ibesip.cz/
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V roce 2015 bylo v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, usmrceno 47 řidičů (54 %), 

20 chodců (23 %) a ostatních osob (viz graf). 
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3.3 Vývoj zraněných 
Vývoj počtu zraněných osob v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, je zřejmý z níže 

uvedených grafů.  

3.3.1 Vývoj těžce zraněných 

Nejvíce osob bylo těžce zraněno v roce 2007 (403), naopak nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 

2015 (253, tj. o 17 méně než v předchozím roce). V uplynulých 2 letech dochází k mírnému poklesu 

počtu těžce zraněných osob (na rozdíl od počtu usmrcených osob – viz výše). 
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3.3.2 Vývoj lehce zraněných 

Nejvíce osob bylo lehce zraněno v roce 2008 (2 824), naopak nejméně osob bylo lehce zraněno 

v roce 2012 (2 329). V roce 2015 bylo lehce zraněno v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení 

vozidla, 2 807 osob, tj. o 383 více než v předchozím roce – 16% nárůst! 
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3.4 Závažnost nehod 
Celková závažnost dopravních nehod v roce 2015 činila 7,09 usmrcených osob na 1 000 dopravních 

nehod. Závažnost dopravních nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 

2015 činila 5,7 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod! Vůbec nejvyšší závažnost vykazovaly 

tyto dopravní nehody v roce 2009 (7,7 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod), naopak 

nejnižší v roce 2006 (2,8) – pozn. mj. od 1. 7. 2006 začátek platnosti bodového hodnocení řidičů. 

  

http://www.ibesip.cz/
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4. Krajské srovnání 
Srovnání základních parametrů dopravních nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení 

vozidla a jejich následků v roce 2015 je uveden v následující tabulce. 

 

  

Kraje 2015 počet nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno závažnost nehod poměr usmrcených

Praha 2,379 3 11 156 1.3 12%

Středočeský 2,106 17 43 380 8.1 17%

Jihočeský 804 5 13 181 6.2 8%

Plzeňský 328 5 7 146 15.2 13%

Ústecký 2,487 3 18 240 1.2 7%

Královéhradecký 575 7 14 123 12.2 21%

Jihomoravský 2,433 20 52 478 8.2 25%

Moravskoslezský 720 2 19 156 2.8 4%

Olomoucký 487 6 15 142 12.3 12%

Zlínský 1,249 6 19 228 4.8 15%

Vysočina 435 4 17 146 9.2 11%

Pardubický 728 4 13 205 5.5 9%

Liberecký 325 0 9 101 0.0 0%

Karlovarský 255 5 3 125 19.6 21%

Celkem 15,311 87 253 2,807 5.7 13%

http://www.ibesip.cz/
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4.1 Dopravní nehody 
V roce 2015 došlo v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, k 15 311 nehodám, tzn. 

průměrně se v každém kraji stalo přibližně 1 094 nehod. Nejvíce nehod v případech, kdy se řidič plně 

nevěnoval řízení vozidla, v roce 2015 bylo zaznamenáno v Ústeckém kraji (2 487), naopak nejméně 

v Karlovarském kraji (255). V 5 krajích byl zaznamenán nadprůměrný počet těchto nehod. 
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4.2 Usmrcení 
V roce 2015 bylo v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, usmrceno 87 osob. Nejvíce 

usmrcených osob v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 2015 bylo 

v Jihomoravském kraji (20 osob), naopak žádná osoba nebyla usmrcena v Libereckém kraji. 
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4.2.1 Podíl usmrcených 

Na celkovém počtu usmrcených osob činil v roce 2015 podíl usmrcených v případech, kdy se řidič 

plně nevěnoval řízení vozidla, 13 %. Nejvyšší podíl usmrcených v případech, kdy se řidič plně 

nevěnoval řízení vozidla, byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (25 %). V uvedeném kraji byla 

v roce 2015 každá 4. osoba usmrcena právě v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla! 

Zvýšené podíly jsou evidovány v Královéhradeckém a Karlovarském kraji (shodně 21 %). 
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4.3 Závažnost nehod 
Celková závažnost všech dopravních nehod v roce 2015 činila 7,09 usmrcených osob na 1 000 

dopravních nehod. Závažnost dopravních nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení 

vozidla, v Karlovarském kraji v roce 2015 činila 20 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – 

nejvyšší závažnost! 
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5. Vývoj roku 2015 
Vývoj dopravních nehod a jejich následků v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, je 

uveden v následující tabulce. 

 

Nejvyšší závažnost nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byla v roce 2015 

evidována v září (11,4 usmrcených osob na 1 000 nehod), naopak nejnižší v prosinci (2,2). 

 

  

Měsíce 2015 počet nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno závažnost nehod poměr usmrcených

leden 1,046 5 14 119 4.8 15%

únor 956 6 12 119 6.3 16%

březen 1,201 3 17 196 2.5 7%

duben 1,268 9 17 207 7.1 21%

květen 1,219 7 29 211 5.7 14%

červen 1,378 5 30 277 3.6 9%

červenec 1,388 11 33 354 7.9 14%

srpen 1,400 8 29 314 5.7 12%

září 1,400 16 27 293 11.4 20%

říjen 1,398 6 18 263 4.3 10%

listopad 1,313 8 14 227 6.1 15%

prosinec 1,344 3 13 227 2.2 5%

Celkem 15,311 87 253 2,807 5.7 13%
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Na celkovém počtu usmrcených osob činil v roce 2015 podíl usmrcených v případech, kdy se řidič 

plně nevěnoval řízení vozidla, 13 %. Nejvyšší podíl usmrcených v případech, kdy se řidič plně 

nevěnoval řízení vozidla, byl v roce 2015 zaznamenán v dubnu (21 %) a v září (20 %). V uvedených 

měsících byla přibližně každá 5. osoba usmrcena právě v případech, kdy se řidič plně nevěnoval 

řízení vozidla! 
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6. Aktuální situace v roce 2016 
V roce 2016 bylo v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, zaznamenáno 6 236 

dopravních nehod (o 546 více než vloni, tj. + 9,6 %), při kterých bylo usmrceno 20 osob (o 10 méně 

než vloni, tj. – 33 %).  
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Použité zdroje 
 

[1] ŘSDP PP ČR   

http://www.ibesip.cz/
http://www.etsc.eu/


Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

facebook.com/ibesip      twitter.com/ibesip      youtube.com/ibesip      instagram.com/ibesip       www.ibesip.cz 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno v Praze 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 I Všechna práva vyhrazena 

Oddělení BESIP, Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

http://www.ibesip.cz/

