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1 Úvod 
Dokument slouží jako základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod a jejich následků v důsledku 

nedání přednosti v jízdě, především z oblasti usmrcených osob a vážně zraněných osob. 

 

1.1 Národní databáze 
Jako zdroj dat byly použity statistiky dopravní nehodovosti a jejich následků 

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky  

(ŘSDP PP ČR) [1]. 

 

1.2 Hloubková analýza dopravních nehod 
Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu 

[2] (dále jen „HADN“) je moderním nástrojem sloužícím 

k detailnímu poznání mechanizmu vzniku nehod i celého 

jejího průběhu a následků. Podrobná analýza dat, která se 

získává při šetření dopravních nehod, probíhá nezávisle na 

údajích o nehodách shromažďovaných Policií ČR a jejich 

statistických výstupech. Hlavní činnosti HADN je zjišťování 

příčin dopravních nehod a jejich prevence, nikoliv stanovení 

sankcí či viníka nehody. HADN poskytuje nový pohled na 

příčiny vzniku nehody a může sloužit jako velmi důležité doplnění policejních statistik, které posuzují 

příčiny nehod pouze na základě právního zhodnocení jejich zavinění. 

Data z HADN přináší komplexní pohled na veškeré faktory, které s konkrétní nehodou souvisejí.  

Slouží také ke zjištění a následné analýze charakteristik vedoucích k jejímu vzniku, ovlivňujících její 

průběh a následky. Analýza je zaměřena na výzkum z hlediska dopravní infrastruktury, automobilové 

techniky i psychologického a zdravotního stavu účastníků.  

 

V každém grafu je uvedena informace o zdroji vstupních dat. 

  

http://www.ibesip.cz/
https://www.cdv.cz/hloubkova-analyza-dopravnich-nehod/


Nedání přednosti v jízdě 

Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 

 

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

5 

2 Základní fakta 
Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen primárně na usmrcené  

a těžce zraněné osoby v důsledku nedání přednosti v jízdě. Použitá data jsou podle zdroje buď do 24 

hodin po nehodě (ŘSDP PP ČR, HADN), nebo do 30 dní po nehodě (IRTAD). 

Základní poznatky statistických ukazatelů: 

- v roce 2018 bylo evidováno v důsledku nedání přednosti v jízdě 14 543 nehod, počet oproti 

předchozímu roku 2017 klesl o 238 nehod 

- nejméně osob bylo usmrceno v roce 2017 (83), meziročně o 19 méně, tj. - 18,6 %, rok 2018 

přinesl navýšení úmrtí o 5 osob 

- v celém období (1993-2018) byl zaznamenán průměrný nárůst usmrcených v důsledku nedání 

přednosti v jízdě o 2 % 

- v roce 2018 činil podíl usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě 16 % 

- v roce 2018 bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě evidováno 6 usmrcených  

na 1 000 nehod, tyto nehody tak vykazovaly mírně nadprůměrnou závažnost 

- nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2017 (645), meziročně o 66 méně, tj. - 9,3 %, v roce 

2018 se počet těžce zraněných zvýšil o 36 a celkový počet tak činil 681 

- v celém období byl zaznamenán průměrný nárůst těžce zraněných v důsledku nedání přednosti 

v jízdě o 3 % 

- v roce 2018 byl, stejně jako v roce 2016 a 2017, podíl těžce zraněných v důsledku nedání 

přednosti v jízdě nejvyšší (28 %) 

- nejvíce osob bylo usmrceno (22) v důsledku nedání přednosti v jízdě viníky ve věkové kategorii 

65 a více let, také nejvíce osob bylo těžce zraněno (122) v důsledku nedání přednosti  

v jízdě viníky ve věkové kategorii 65 a více let 

- z analýzy vyplývá, že čím starší viníci dopravních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě 

jsou, tím více osob těžce zraní nebo usmrtí 

- nejméně osob bylo usmrceno (10) v důsledku nedání přednosti v jízdě ve věkové kategorii 

18-24 let naopak počet těžce zraněných osob byl nejmenší v kategorii 15-17 let, kde jeho počet 

v důsledku nedání přednosti v jízdě činil 5 osob 

- nejvíce fatálních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě (23 usmrcených a 135 těžce 

zraněných) způsobili řidiči s praxí v řízení nad 30 let od udělení řidičského oprávnění; u řidičů 

s praxí do 5 let je evidován vysoký počet těžce zraněných osob (122) v důsledku nedání 

přednosti v jízdě 

- řidiči osobních vozidel tvořili největší procento viníků v důsledků nedání předání v jízdě  

(74 %), celkem tito řidiči usmrtili 65 lidí 

- řidiči osobních vozidel také zapříčinili nejvíce těžce zraněných osob (522) 

- čím je třída komunikace nižší (pozn. I.-III. třída), tím nižší je evidován počet usmrcených a těžce 

zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě 

- nejčastější příčinou usmrcení v obci v důsledku nedání přednosti v obci bylo nevěnování 

dostatečné pozornosti řidiče při řízení vozidla (31 usmrcených), mimo obec  

http://www.ibesip.cz/
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pak nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, 

stoupání apod.) - (77 usmrcených). 

- nejčastější příčinou těžkých zranění v důsledku nedání přednosti v jízdě v obci bylo nedání 

přednosti chodci na vyznačeném přechodu (192 těžce zraněných),  

mimo obec pak nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, 

klesání, stoupání apod.) - (229 usmrcených). 

2.1 Poznatky z výzkumu zaměřeného na sledování ustanovení zákona  

č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 
V roce 2019 proběhl výzkumný projekt zaměřený na chování účastníků silničního provozu.  

Tento projekt měl za cíl sledování a vyhodnocení vybraných dopravních ustanovení zákona č. 361/2000 

Sb., o silničním provozu. Jednou ze sledovaných kategorií bylo „STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!“  

a „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“. Výzkum byl zaměřen na přímé chování účastníků v terénů a využíval také 

metody dotazníkového šetření. V průzkumu byla nejprve zjišťována znalost jednotlivých aplikací 

zákona, které zachycuje obrázek níže [3]. 

Dodržování příkazu dopravní značky a požadovaného chování u dopravní značky „STŮJ, DEJ PŘEDNOST 

V JÍZDĚ!“ většina dotazovaných znala a dosáhla vysokého procenta. S dopravní značkou  

„DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ to bylo obdobně. 

2.1.1 Nedodržování příkazu dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ § 22 Jízda 

křižovatkou 

Nedodržování příkazu této dopravní značky bylo monitorováno na 14 lokalitách v ČR.  

Pozorování probíhalo manuálním způsobem za použití mobilní aplikace po dobu 56 hodin.  

Celkem bylo pozorováno 5 861 vozidel.  

Pro účely této analýzy je nutné definovat následující termíny:  
▪ ZASTAVIT znamená, že řidič na vedlejší komunikaci své vozidlo uvedl do klidu  
▪ PŘIBRZDIT znamená, že řidič vozidlo nezastavil, ale pouze zpomalil  
▪ NEZASTAVIT znamená, že vozidlo křižovatkou projelo bez zastavení nebo bez výrazného 

zpomalení.  

http://www.ibesip.cz/
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Z pohledu dodržení příkazu dopravní značky pozorování prokázalo, že:  

▪ 64,7 % řidičů vozidel neporušuje (zastavuje) příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“,  
▪ 35,3 % řidičů vozidel porušuje (nezastavuje) příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“,  

- 33,2 % řidičů vozidel pouze přibrzdí (nebo jen zpomalí),  
- 2,1 % řidičů vozidel vůbec nezastaví.  

 
Ve vzorku bylo 80 % osobních vozidel, 9 % dodávek a 11 % ostatních vozidel. Pozorování prokázalo,  

že si nejhůře vedou řidič dodávek. Ti v 37,5 % na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ 

nedbali. Za nimi následují řidiči osobních vozidel, kteří na příkaz dopravní značky nedbali v 35,7 % 

případů. Naopak nejlépe si vedli řidiči autobusů, kteří příkaz porušují v 19,1 % případů.  

Graf níže zachycuje procentní rozložení kategorizace vozidel.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek níže zobrazuje porušení příkazu dopravní značky „STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!“  

v jednotlivých kategoriích vozidel. 
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Výzkum dále prokázal, že řidiči ovlivněni vozidlem předchozím, tzv. nápodoba chování, mají tendenci 

porušit příkaz dopravní značky v 56,8 %. Řidiči neovlivněni vozidlem předchozím mají tendenci porušit 

pravidlo v 27,3 % případů.  

Obrázek níže zachycuje ovlivnění řidičů vozidlem před nimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším zkoumaným parametrem byl směr pohybu vozidla z vedlejší komunikace.  

Řidiči odbočující vlevo porušují v 29,4 % (nezastavují), řidiči projíždějící křižovatkou rovně porušují 

v 35,7 % (nezastavují), řidiči odbočující vpravo porušují v 47,7 % (nezastavují).  

Řidiči ovlivněni vozidlem předchozím odbočující vpravo, jsou více náchylní k porušení příkazu zastavit 

(70,7 %) než ovlivnění řidiči odbočující vlevo 59,1 %.  

Řidiči neovlivněni vozidlem předchozím odbočující vpravo nezastavují v 43,0 % (vlevo 17,9 %).  

Obrázek níže zobrazuje porušení pravidla dle směru. 
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Ovlivnění řidiče vozidla na hlavní komunikaci, přiblížením vozidel přijíždějících z vedlejší komunikace,  
lze z pozorování chápat následovně:  

▪ vozidla na vedlejší komunikaci v 96,0 % neohrožují vozidla na hlavní komunikaci,  

▪ vozidla na vedlejší komunikaci v 3,6 % „omezují“ vozidla na hlavní komunikaci,  

▪ vozidla na vedlejší komunikaci v 0,43 % ohrožují vozidla na hlavní komunikaci.  
 

Pokud se na hlavní komunikaci nevyskytuje žádné vozidlo, tak řidiči vozidel na vedlejší komunikaci:  

▪ zastavují v 48,3 % případů, 

▪ přibrzďují v 47,7 % případů, 

▪ nezastavují v 4,0 % případů. 

K nejčastějšímu omezení vozidla na hlavní komunikaci dochází při nezastavení vozidla na vedlejší 

komunikaci v 11,1 %, při zpomalení v 2,6 % a při zastavení v 3,7 %.  

Obrázek níže znázorňuje ovlivnění vozidla na hlavní komunikaci přiblížením vozidla na vedlejší 

komunikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

Z pohledu ovlivnění vozidla na hlavní komunikaci vozidlem z vedlejší komunikaci pozorování prokázalo, 

že ovlivnění vozidla na hlavní komunikaci ať už zleva, nebo zprava se příliš neodlišuje. 

▪ neovlivněno zleva 95,6 % a zprava 97,9 %, 

▪ omezeno zleva 3,8 % a zprava 1,9 %, 

▪ ohroženo zleva 0,5 % a zprava 0,1 %. 

2.1.2 Nedodržování příkazu dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“ § 22 Jízda 

křižovatkou 

Nedodržování příkazu této dopravní značky bylo monitorováno na 14 lokalitách v ČR.  

Pozorování probíhalo, stejně jako u příkazu „Stůj, dej přednost v jízdě“, za použití mobilní aplikace  

po dobu 56 hodin. Celkem bylo pozorováno 5 914 vozidel.  
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Pro účely této analýzy je nutné definovat následující termíny:  

▪ ZASTAVIT znamená, že řidič na vedlejší komunikaci své vozidlo uvedl do klidu  
▪ PŘIBRZDIT znamená, že řidič vozidlo nezastavil, ale pouze zpomalil  
▪ NEZASTAVIT znamená, že vozidlo křižovatkou projelo bez zastavení nebo bez výrazného 

zpomalení.  
 
Pro účely vyhodnocení nerespektování přednosti v jízdě u dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“ bylo 
za nedodržení dát přednost v jízdě považováno donucení ke změně rychlosti a směru pohybu vozidla 
na hlavní komunikace. Toto ovlivnění bylo klasifikováno jako omezení nebo ohrožení vozidla na hlavní 
komunikaci.  
 
Z celkového vzorku bylo pak nutné vyčlenit pouze vozidla, kdy došlo téměř ke kolizi s vozidly na hlavní 

komunikaci. Do analýzy pak vstupovalo 2 691 vozidel tedy 45,5 % původního vzorku.  
 
Z pohledu dodržení pravidla pozorování prokázalo, že:  

▪ 95,1 % vozidel dodržuje požadované chování u dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“,  
▪ 4,9 % vozidel nedodržuje požadované chování u dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“,  

- 4,8 % vozidel porušuje a současně omezuje vozidla na hlavní komunikaci,  
- 0,1 % vozidel porušuje příkaz dopravní značky a současně ohrožuje vozidla na hlavní 

komunikaci.  
 

Ve vzorku bylo 81 % osobních vozidel, 9 % dodávek a 10 % ostatních vozidel.  

Pozorování prokázalo, že nejhůře si vedou řidič návěsových souprav, kteří v 10,2 % porušili ustanovení 

zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, § 22 Jízda křižovatkou. Za nimi se umístili řidiči dodávek, 

kteří ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, § 22 Jízda křižovatkou přestoupili v 7,4 

% sledovaných případů. Nejlépe si vedli řidič motocyklů, kteří příkaz porušili v 3 % případů. 

Procentní rozložení kategorizace vozidel zachycuje graf níže. 
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Obrázek níže potom zobrazuje porušení příkazu „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!“ v jednotlivých kategoriích 

vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum prokázal, že řidiči ovlivněni vozidlem předchozím mají tendenci porušit příkaz v 4 %.  

Řidiči neovlivněni vozidlem předchozím mají tendenci porušit příkaz v 0,9 % případů.  

Obrázek níže zachycuje ovlivnění řidičů vozidlem před nimi.  

 

 

 

 

 

 

Dalším zkoumaným parametrem byl směr pohybu vozidla z vedlejší komunikace.  

Řidiči odbočující vlevo porušují v 6,8 %, řidiči projíždějící křižovatkou rovně porušují v 3,8 %, řidič 

odbočující vpravo porušují v 3,8 %.  

Řidiči ovlivněni vozidlem předchozím odbočující vlevo, jsou více náchylní k porušení povinnosti 

přednosti v jízdě (7,6 %) než ovlivnění řidiči odbočující vpravo 3,7 %. 

Řidiči neovlivněni vozidlem předchozím odbočující vlevo nedávají přednost v 6,6 % (vpravo 3,8 %). 

Obrázek níže zobrazuje porušení příkazu dle směru. 
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Ovlivnění řidiče vozidla na hlavní komunikaci, způsobem přiblížení vozidla z vedlejší komunikace,  
lze z pozorování chápat následovně:  

▪ vozidla na vedlejší komunikaci v 95,1 % neohrožují vozidla na hlavní komunikaci,  

▪ vozidla na vedlejší komunikaci v 4,8 % omezují vozidla na hlavní komunikaci,  

▪ vozidla na vedlejší komunikaci v 0,01 % ohrožují vozidla na hlavní komunikaci.  

 

Pokud se na hlavní komunikaci nevyskytuje žádné vozidlo, tak řidiči vozidel na vedlejší komunikaci: 

▪ zastavují v 30,4 % případů, 

▪ přibrzďují v 64,1 % případů, 

▪ nezastavují v 5,5 %. 

Obrázek níže znázorňuje ovlivnění vozidla na hlavní komunikaci přiblížením vozidla na vedlejší 

komunikaci. 
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Z pohledu ovlivnění vozidla na hlavní komunikaci vozidlem z vedlejší komunikace pozorování prokázalo, 
že ovlivnění vozidla na hlavní komunikaci ať už zleva, nebo zprava se příliš neodlišuje:  

▪ neovlivněno zleva 93,8 % a zprava 97,2 %,  

▪ omezeno zleva 6,1 % a zprava 2,8 %,  

▪ ohroženo zleva 0,2 % a zprava 0,0 %.  
 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu níže.  
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3 Dlouhodobý vývoj 

3.1 Dopravní nehody 
Vývoj počtu nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě v ČR je zřejmý z grafu níže.  

Nejvíce (36 576) nehod bylo evidováno v roce 1997, naopak nejméně (12 033) v roce 2011.  

V roce 2018 bylo evidováno v důsledku nedání přednosti v jízdě 14 543 nehod, meziročně  

o 238 méně. 
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3.2 Usmrcení 

3.2.1 Absolutní vývoj 

Z grafu níže je zřejmý vývoj počtu usmrcených osob v důsledku nedání přednosti v jízdě v ČR. 

Nejtragičtější, z pohledu nedání přednosti v jízdě, byl rok 2004, kdy bylo usmrceno 191 osob, naopak 

nejméně osob bylo usmrceno v roce 2017 (83), meziročně o 19 méně, tj. – 18,6 %.  

V roce 2018 tento počet usmrcených vzrostl o 5 osob a dosáhl hodnoty 88. 
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3.2.2 Relativní vývoj 

Z relativního vývoje je zřejmá sestupná tendence. Nejméně usmrcených v důsledku nedání přednosti 

v jízdě bylo evidováno v roce 2017 (o 36 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 2004.  

Rok 2018 byl srovnatelný s rokem 2014, kdy byl relativní vývoj oproti roku 1993 o 32 % menší. 

V celém období byl zaznamenán průměrný nárůst usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě  

o 1 %, přestože byl od roku 2009 vždy zaznamenán pokles vůči výchozímu roku 1993.  

Průměrný pokles všech usmrcených osob pak činí 25 %. 
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3.2.3 Podíl na všech usmrcených 

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993–2018 činil podíl v důsledku nedání přednosti 

v jízdě 13 %, což znamená, že přibližně každá 8. osoba byla usmrcena v důsledku nedání přednosti 

v jízdě. Nejnižší podíl usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě byl v roce 1998 (9 %),  

naopak v roce 2016 byl nejvyšší (19 %). V roce 2018 byl podíl usmrcených v důsledku nedání přednosti 

v jízdě 16 %. 
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3.2.4 Závažnost nehod 

Závažnost nehod je daná počtem usmrcených osob na 1 000 nehod. V roce 1998 byly v důsledku 

nedání přednosti v jízdě evidovány 3 usmrcené osoby na 1 000 těchto nehod. Historicky se jedná  

o nejnižší hodnotu. Naopak nejvyšší závažnost (10 usmrcených na 1 000 nehod) byla evidovaná v roce 

2010. V roce 2018 bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě evidováno 6 usmrcených na 1 000 nehod. 

Tyto nehody tak vykazovaly mírně nadprůměrnou závažnost. 
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3.3 Těžce zranění 

3.3.1 Absolutní vývoj 

Vývoj počtu těžce zraněných osob v důsledku nedání přednosti v jízdě v ČR je zřejmý  

z Grafu č. 6 níže. Nejtragičtější, z pohledu nedání přednosti v jízdě, byl rok 1996, kdy bylo těžce 

zraněno 1 133 osob, naopak nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2017 (645), meziročně o 66 

méně, tj. – 9,3 %. 

V roce 2018 došlo oproti předchozímu roku 2017 k meziročnímu nárůstu o 36.  

Počet těžce zraněných se zastavil na čísle 681. 
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3.3.2 Relativní vývoj 

Z relativního vývoje můžeme pozorovat sestupnou tendenci. Nejméně těžce zraněných v důsledku 

nedání přednosti v jízdě bylo evidováno v roce 2017 (o 26 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 

1996 (o 31 % oproti roku 1993).  

Rok 2018 zaznamenal oproti předchozímu roku 2017 vzestupnou tendenci. Oproti roku 1993 byl 

v tomto roce relativní vývoj těžce zraněných o 21,5 % menší. 

V celém období byl zaznamenán průměrný nárůst těžce zraněných v důsledku nedání přednosti 

v jízdě o 2 %, přestože byl od roku 2009 vždy zaznamenán pokles vůči výchozímu roku 1993. 

Průměrný pokles všech těžce zraněných osob pak činí 23 %. 
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3.3.3 Podíl na všech těžce zraněných 

Na celkovém počtu těžce zraněných osob v období 1993–2018 činil podíl v důsledku nedání 

přednosti v jízdě 21,5 %. Můžeme říci, že přibližně každá 5. osoba byla těžce zraněná v důsledku nedání 

přednosti v jízdě.  

Rok 2018 s sebou změnu nepřinesl. Podíl těžce zraněných v důsledku nedání přednosti  

v jízdě byl, stejně jako v období 2016-2017, nejvyšší (28 %). Nejnižší podíl byl naopak zaznamenán 

v roce 1993, kdy činil 15 %.  

Z grafu níže je zřejmý trend nárůstu podílů těžce zraněných osob v důsledku nedání přednosti v jízdě. 
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3.3.4 Závažnost nehod 

Závažnost nehod je v daném případě daná počtem těžce zraněných osob na 1 000 nehod.  

V roce 2018 bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě evidováno 47 těžce zraněných  

na 1 000 těchto nehod. 

Nejvyšší závažnost (67 těžce zraněných na 1 000 nehod) byla evidovaná v roce 2009.  
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4 Věk a praxe v řízení 
Obsahem následujících podkapitol jsou fatální následky nehod v důsledku nedání přednosti  

v jízdě z pohledu věku a praxe v řízení. 

4.1 Věk 

Věkové srovnání je dále rozděleno na viníky a poškozené. 

4.1.1 Viníci 

Nejvíce osob bylo usmrceno (22) v důsledku nedání přednosti v jízdě viníky ve věkové kategorii 65 

a více let, rovněž i nejvíce osob bylo těžce zraněno (122) v důsledku nedání přednosti v jízdě viníky  

ve věkové kategorii 65 a více let. 
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Graf níže zachycuje relativní srovnání, které jasně demonstruje jak staří, resp. mladí jsou viníci nehod 

s fatálními následky v důsledku nedání přednosti v jízdě. Graf ukazuje, že čím starší viníci dopravních 

nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě jsou, tím více osob těžce zraní nebo usmrtí.  

Téměř tři z deseti osob (28 %), které byly usmrceny vinou seniorů (65 a více let), usmrtili tito právě 

v důsledku nedání přednosti v jízdě. Uvedené podtrhuje také 38% podíl v oblasti těžce zraněných 

osob. V obou případech se jedná o rekordní podíly v uvedených věkových kategoriích. 
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4.1.2 Poškození 

Nejvíce osob bylo usmrceno (31) v důsledku nedání přednosti v jízdě ve věkové kategorii  

65 a více let. Nejvíce osob bylo těžce zraněno (168) v důsledku nedání přednosti v jízdě rovněž  

ve věkové kategorii 65 a více let. 
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Více než pětina dětí (22 %) ve věku do 14 let byla usmrcena v důsledku nedání přednosti v jízdě!  

Téměř čtyři z deseti (36 %) osob pak byly těžce zraněny ve věkové kategorii 15-17 let.  

V obou sledovaných parametrech se jedná o rekordně vysoké podíly.  

Největší podíl usmrcených (25 %) bylo zaznamenáno v kategorii 65 a více let, také podíl těžce 

zraněných byl v této kategorii největší (37 %). 
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4.2 Praxe v řízení  
Absolutně nejvíce fatálních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě (8 usmrcených) způsobili řidiči 

s roční praxí! Nejvíce těžce zraněných bylo evidováno u řidičů s praxí 20 let (47).  

V těsném závěsu z pohledu těžce zraněných osob (43) následují řidiči s praxí 10 let a 30 let (35).  

U těchto třech kategorií (10, 20, 30 let praxe) je evidován zvýšení počet fatálních následků.  

Mladí řidiči s praxí 1 a 2 roky způsobili těžká zranění 31 osobám, resp. 33 osobám.  

Na obrázku níže je mimo absolutních počtů uvedeno také relativní srovnání, tzn. podíl na všech 

usmrcených vinou řidičů s uvedenou délkou praxe v řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibesip.cz/


Nedání přednosti v jízdě 

Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 

 

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

28 

4.2.1 Absolutní srovnání 

Nejvíce fatálních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě (23 usmrcených a 135 těžce zraněných) 

způsobili řidiči s praxí v řízení nad 30 let od udělení řidičského oprávnění.  

U řidičů s praxí do 5 let je evidován vysoký počet těžce zraněných osob (122) v důsledku nedání 

přednosti v jízdě. 
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4.2.2 Relativní srovnání 

Výše uvedené absolutní srovnání se naplno projevuje ve srovnání relativním. Nedání přednosti v jízdě 

je hlavní příčinou u přibližně čtvrtiny usmrcených (28 %) a téměř poloviny (43 %) těžce zraněných 

vinou řidičů s praxí nad 30 let!  

Na základě uvedeného grafu můžeme konstatovat, že čím vyšší praxi v řízení mají viníci fatálních 

dopravních nehod, tím vyšší podíl je u nich evidován v důsledku nedání přednosti v jízdě. 
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5 Kategorie a genderové srovnání účastníků silničního provozu 

5.1 Viníci 

5.1.1 Muži vs. ženy 

Muži v důsledku nedání přednosti v jízdě zavinili usmrcení téměř 9 z 10 osob!  

V roce 2018 bylo vinou mužů usmrceno v důsledku nedání přednosti v jízdě 78 osob,  

10 osob pak usmrtily ženy. Také v oblasti těžce zraněných vinou osob je poměr výrazně  

„v neprospěch“ mužů, i když ne tak výrazně jako v případě osob usmrcených.  

V roce 2018 bylo vinou mužů těžce zraněno v důsledku nedání přednosti v jízdě 483 osob, 181 osob 

pak těžce zranily ženy. 

 

 

 

 

 

Zajímavé je opět genderové srovnání, řidičky osobních vozidel usmrtily 10 osob, tj.  11 % ze všech 

usmrcených vinou žen v důsledku nedání přednosti v jízdě. V případě mužů, představuje podíl této 

kategorie 69 %. 

 

Celkem bylo řidiči osobního vozidla usmrceno 73 %, řidiči nákladního vozidla 10 %, cyklistou 5 %, 

autobusem, nákladním vozidlem s návěsem a řidičem motocyklu po 3 %, zbylá procenta tvořili řidiči 

osobního vozidla s přívěsem a řidiči malého motocyklu. 

Podrobnější údaje o vinících nehod zachycuje obrázek níže. 
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5.1.2 Usmrcení – celkem 

Sedm z deseti osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno vinou řidičů osobních vozidel, 

celkem 65 usmrcených osob (74 %). S 12 usmrcenými osobami (14 %) následují řidiči nákladních 

vozidel, 4 osoby pak byly usmrceno vinou cyklistů (5 %). 
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5.1.3 Těžce zranění – celkem 

Téměř osm z deseti osob (79 %) bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě těžce zraněno vinou řidičů 

osobních vozidel, celkem 522 těžce zraněných osob. S 72 těžce zraněnými osobami (11 %) následují 

řidiči nákladních vozidel, 42 osob pak bylo těžce zraněno vinou cyklistů (6 %). 
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5.2 Poškození 
Níže uvedené podkapitoly bilancují následky fatálních nehod v důsledku nedání přednosti  

v jízdě z pohledu kategorie poškozených účastníků silničního provozu. 

5.2.1 Muži vs. ženy 

Ženy se na všech usmrcených osobách v důsledku nedání přednosti v jízdě podílely 34 %.  

Absolutně nejvyšší počet usmrcených žen (14 usmrcených, tj. 74 %) byl evidován  

u chodců, stejně tak v oblasti těžce zraněných žen je nejvyšší počet (128 těžce zraněných, tj. 65 %) 

evidován v uvedené kategorii. 

Muži se na všech usmrcených osobách v důsledku nedání přednosti v jízdě podíleli 66 %.  

Nejvyšší počet usmrcených mužů (22 usmrcených, tj. 96 %) byl zaznamenán u řidičů osobního 

vozidla. V oblasti těžce zraněných mužů je nejvyšší počet (149 zraněných, 94 %) evidován v kategorii 

řidiči motocyklu. 

Detailní informace z pohledu genderového srovnání jsou obsahem uvedené tabulky. 
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5.2.2 Usmrcení – celkem 

Téměř třetina usmrcených osob (23 usmrcených, 27% podíl) v důsledku nedání přednosti v jízdě byli 

řidiči osobního vozidla. S 24% podílem následují řidiči motocyklu. Za nimi se umístili chodci s 22% 

podílem (19 usmrcených). V těsném závěsu dopadli spolujezdci v osobním vozidle s 19% podílem  

(16 usmrcených). V 8 % případů se jednalo o cyklisty (7 usmrcených). 
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5.2.3 Těžce zranění – celkem 

Téměř třetina těžce zraněných osob (198 těžce zraněných, 29% podíl) v důsledku nedání přednosti 

v jízdě byli chodci. Řidiči motocyklů následují s 23% podílem (159 těžce zraněných), 17% podíl 

se 118 těžce zraněnými jde na vrub cyklistů, ve 13 % případů se jednalo o řidiče osobních vozidel  

(91 těžce zraněných). Za nimi se umístili spolujezdci v osobním vozidle s 10% podílem  

(64 těžce zraněných) a řidiči nákladních vozidel. 
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6 Infrastruktura 

6.1 Druh komunikace 
Detailní srovnání nehod s fatálními následky v důsledku nedání přednosti v jízdě z pohledu druhu 

komunikací obsahuje níže uvedený obrázek a následující podkapitoly. 

 

6.1.1 Usmrcení 

Nejvíce usmrcených osob v důsledku nedání přednosti v jízdě (31) bylo usmrceno  

na silnicích I. třídy. Z grafu je zřejmé, že čím nižší třída komunikace (pozn. I.-III. třída), tím nižší je 

evidován počet usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě.  
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6.1.2 Těžce zranění 

Nejvíce těžce zraněných osob v důsledku nedání přednosti v jízdě (172) bylo usmrceno  

na silnicích I. třídy. Také na silnicích II. třídy docházelo k častým zraněním.  

Těžce zraněno zde bylo 154 lidí. Relativně vysoký počet těžce zraněných osob (145) v důsledku nedání 

přednosti v jízdě byl evidován na místních komunikacích.  

Z grafu můžeme vyčíst, stejně jako u usmrcených, že čím nižší třída komunikace  

(pozn. I.-III. třída), tím nižší je evidován počet těžce zraněných v důsledku nedání přednosti  

v jízdě. 
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6.2 Směrové poměry komunikace 
Detailní srovnání nehod s fatálními následky v důsledku nedání přednosti v jízdě z pohledu směrových 

poměrů komunikací obsahuje Obrázek č. 4 níže a následující podkapitoly. 

  

6.2.1 Usmrcení 

Nejvíce osob v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo z pohledu směrových poměrů usmrceno 

ve 3 ramenné křižovatce (34, 61% podíl). Ve 4 ramenné křižovatce bylo v důsledku nedání přednosti 

v jízdě usmrceno 22 osob (51% podíl), v přímém úseku pak 25 osob (10% podíl). 
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6.2.2 Těžce zranění 

Nejvíce osob v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo z pohledu směrových poměrů těžce zraněno 

ve 4 ramenné křižovatce (233, 77% podíl). Ve 3 ramenné křižovatce bylo v důsledku nedání přednosti 

v jízdě těžce zraněno 213 osob (65% podíl), v přímém úseku pak 191 osob (18% podíl). 
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7 Časové srovnání usmrcených a těžce zraněných 

7.1 Měsíční srovnání 
Detailní srovnání nehod s fatálními následky v důsledku nedání přednosti v jízdě z pohledu 

jednotlivých měsíců obsahuje níže uvedený obrázek a následující podkapitoly. 

 

7.1.1 Usmrcení 

Nejvíce osob (13) bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno v listopadu,  

nejméně potom (2) v únoru. Nejvyšší podíl v důsledku nedání přednosti v jízdě na všech usmrcených 

osobách byl evidován v listopadu (24 %). 
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7.1.2 Těžce zranění 

Nejvíce osob (81) bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě těžce zraněno v srpnu,  

naopak nejméně (28) v březnu. Nejvyšší podíl v důsledku nedání přednosti v jízdě na všech těžce 

zraněných osobách byl evidován v listopadu (37 %). 
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7.2 Denní a hodinové srovnání 
Detailní srovnání nehod s fatálními následky v důsledku nedání přednosti v jízdě z pohledu dnů a hodin 

obsahuje níže uvedené tabulky a následující podkapitoly. 

7.2.1 Dny a hodiny – usmrcení 

Nejvíce osob (6) v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo usmrceno v pondělí  

mezi 14. a 15. hodinou. Ve čtvrtek bylo mezi 14. a 15. hodinou usmrceno 5 osob.  

Čtvrtek byl vůbec ze všech dnů na silnicích nejčernějším dnem. Usmrceno bylo 16 osob. 

Komplikovanými dny byly také úterý, středa, čtvrtek a pátek. Nejvíce nehod se událo v hodinových 

rozmezích mezi 10. a 11., 12. a 13. a mezi 13. a 14. hodinou.  

Ve všech těchto intervalech byly usmrceny 3 osoby. 

  

http://www.ibesip.cz/


Nedání přednosti v jízdě 

Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 

 

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

43 

7.2.2 Dny a hodiny – těžce zranění 

Nejvíce osob (16) v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo těžce zraněno ve středu  

mezi 7. a 8. hodinou. Dalším dnem, kdy bylo zraněno nejvíce lidí, bylo úterý v čase  

mezi 16. a 17 hodinou. 

Z uvedeného obrázku je zřejmé, že středeční odpoledne mezi 12. a 18. hodinou lze z pohledu těžce 

zraněných osob v důsledku nedání přednosti v jízdě považovat za rizikové období.  

Také večerní hodiny v rozmezí od 17-18 hodiny lze v jednotlivých dnech v týdnu považovat  

za rizikovější období. 
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7.2.3 Denní srovnání – usmrcení 

Nejvíce osob v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo usmrceno ve čtvrtek (16).  

S 26% podílem na všech usmrcených osobách dominuje z pohledu nedání přednosti v jízdě čtvrtek. 

Nejméně osob v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo usmrceno v neděli (6). 
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7.2.4 Denní srovnání – těžce zranění 

Nejvíce osob v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo těžce zraněno ve středu (136).  

S 35% podílem na všech těžce zraněných osobách dominuje z pohledu nedání přednosti v jízdě středa 

dominuje. Nejméně osob v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo těžce zraněno v neděli (64). 
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7.2.5 Hodinové srovnání 

Nejvíce osob v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo usmrceno (14) mezi 14. a 15. hodinou.  

Nejvíce těžce zraněných osob (67) pak bylo evidováno mezi 16. a 17. hodinou. Detailní informace jsou 

obsahem následujícího grafu. 
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8 Hlavní příčiny fatálních následků nehod 

8.1 Usmrcení 
Nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo  

nedání přednosti při odbočování vlevo, v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 26 osob, tj 30 %. 

S 19 usmrcenými (22% podíl) následuje nedání přednosti proti příkazu dopravní značky  

„DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“. Třetí nejčastější příčinou bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném 

přechodu – 16 (18 %). 

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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8.2 Těžce zranění 
Nejčastější příčinou těžkých zranění v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo nedání přednosti chodci 

na vyznačeném přechodu, v důsledku uvedené příčiny bylo těžce zraněno 193 osob, tj 28 %. 

Podrobné informace jsou znázorněny v následujícím grafu. 
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8.3 Intravilán a extravilán 

8.3.1 Usmrcení 

V důsledku nedání přednosti v jízdě bylo v obci usmrceno 36 osob, mimo obec pak 52 osob. 

Nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nedání přednosti v jízdě v obci bylo nedání přednosti chodci 

na vyznačeném přechodu (16 usmrcených), mimo obec pak nedání přednosti při odbočování vlevo 

(19 usmrcených). 

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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8.3.2 Těžce zranění 

V důsledku nedání přednosti v jízdě bylo v obci těžce zraněno 517 osob, mimo obec pak 164 osob. 

Nejčastější příčinou těžkých zranění v důsledku nedání přednosti v jízdě v obci bylo nedání přednosti 

chodci na vyznačeném přechodu (192 těžce zraněných), mimo obec pak nedání přednosti  

proti příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ (58 těžce zraněných). 

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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9 Mapové podklady fatálních následků v důsledku nedání přednosti 

v jízdě v roce 2018 
Fatální následky nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě v roce 2018, tzn. usmrcení a těžce zranění, 

jsou uvedeny v následující mapě. 

 

Pozn. pro otevření interaktivní mapy v prohlížeči klikněte na tlačítko zde. (nehody.cdv.cz) 

  

http://www.ibesip.cz/
https://nehody.cdv.cz/statistics.php?h=cz
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10 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 
Nedání přednosti v jízdě souvisí s celou řadou spolupůsobících faktorů: provedením dopravního 

prostoru – nedostatečný/omezený rozhled nebo nevhodné uspořádání křižovatek (např. křižovatky 

navozující psychologickou přednost), nesprávným vyhodnocením situace v provozu  

nebo nepozorností např. v důsledku zanedbání potřeby vyhledat informaci nebo přetížení pozornosti 

řidiče. 

V období let 2017-2018 bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno 171 osob, tj. oproti 

stanoveným předpokladům o 13 více (+8 %). Těžce zraněno pak bylo 1 326 osob, o 159 více (+14 %). 

 

V roce 2018 bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě na 

pozemních komunikacích v ČR usmrceno 88 a těžce 

zraněno 681 osob. Předpoklad NSBSP v oblasti 

uvedeného dílčího cíle nebyl v roce 2018 splněn! 

Lokalizace nehod s usmrcením, resp. těžkým zraněním 

osob je uvedena v mapovém podkladu, příp. zde.  

Uvedený dílčí cíl byl zařazen do NSBSP v rámci její revize 

od roku 2017. I přes historicky druhé nejnižší hodnoty 

jak v oblasti usmrcených, tak těžce zraněných osob došlo také v tomto dílčím cíli k meziročním 

nárůstům. V důsledku nedání přednosti v jízdě bylo v uplynulém roce těžce zraněno 28 % osob,  

po nepřiměřené rychlosti se tak jedná o druhý nejvyšší podíl ze všech dílčích cílů. Nejvíce usmrcených 

v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo evidováno ve Středočeském (19) a Jihočeském kraji (15) – 

zde se nedání přednosti v jízdě podílelo na všech usmrcených celou čtvrtinou (25 %) – nejvyšší podíl 

ze všech krajů. Nejvíce těžce zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo evidováno  

ve Středočeském (91), Jihomoravském kraji (89) a v hl. m. Praze (81) – zde se nedání přednosti v jízdě 

podílelo na všech těžce zraněných 45 %! – nejvyšší podíl. 

Ze zjištěných poznatků lze potvrdit, že nedání přednosti v jízdě je doménou starších věkových 

kategorií. Nejvyšší zastoupení mají viníci ve věkové kategorii 65 let a více, následování viníky ve věku 

55-64 let. V drtivé většině případů byly v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceny, resp. těžce 

zraněny osoby vinou řidičů osobních vozidel, naopak poškozenými jsou velmi často nejzranitelnější 

účastníci silničního provozu-chodci. 

  

Počet

Usmrcení 113 83 88 0 171

Usmrcení (předpoklad NSBSP) 113 81 77 71 158

Těžce zranění 856 645 681 0 1 326

Těžce zranění (předpoklad NSBSP) 856 597 570 521 1 167

Nedání 

přednosti v 

jízdě

Období 2017-2018

Rozdíl

8%

159 14%

Dílčí cíl NSBSP 2009 2018 20202017

13
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10.1 Bilance roku 2018 
Nedání přednosti v jízdě je jedním z dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.  

V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 71 osob a těžce zraněno 521 osob v důsledku nedání 

přednosti v jízdě. 

V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 71 osob a těžce zraněno 521 osob. NSBSP předpokládá, 

že v roce 2018 nebude usmrceno více než 77 osob a těžce zraněno 570 osob. 

Celoroční předpoklad počtu těžce zraněných vlivem nedání přednosti v jízdě byl překročen 

v listopadu, usmrcených pak v prosinci! 
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10.2 Dlouhodobý vývoj 
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10.3 Vývoj usmrcených a těžce zraněných ve vztahu k NSBSP 
V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 88 osob (stanovený celoroční předpoklad překročen) 

a 681 osob bylo těžce zraněno (stanovený celoroční předpoklad překročen). 

 

http://www.ibesip.cz/
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10.4 Bilance roku 2019 
Aktuální informace k vývoji závažných následků dopravních nehod ve vztahu k NSBSP jsou obsahem 

pravidelných měsíčních zpráv, které jsou k dispozici v sekci Statistiky na webu www.ibesip.cz, příp. zde. 

  

http://www.ibesip.cz/
http://www.ibesip.cz/
https://www.ibesip.cz/Statistiky/Statistiky-nehodovosti-v-Ceske-republice/Dopravni-nehodovost-v-roce-2019/Mladi-ridici
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11 Hloubková analýza dopravních nehod 
Jedním z výstupů, které HADN poskytuje, jsou simulace dopravních nehod. Uvedená nehoda se stala 

ve městě v prostoru rušné křižovatky. Řidič jednoho z vozidel se zamýšlel otočit zpět, přitom však nedal 

přednost protijedoucímu vozidlu. 

 

 

11.1 Faktory přispívající vniku dopravních nehod v důsledku nedání 

přednosti v jízdě 
Dle dat HADN jsou nejčastějšími rizikovými faktory přispívajícími ke vzniku dopravní nehody 

v důsledku nedání přednosti: 

▪ Nepozornost 52 %, kdy řidič například zanedbá potřebu vyhledání informací – 
rozhlédne se pouze zběžně nebo je jeho kognitivní pozornost přetížena jinými podněty 
a účastníka přehlédne) 

▪ Nesprávné vyhodnocení situace 10 % 
▪ Omezený výhled 10 % 
▪ Vědomé nerespektování pravidel silničního provozu 10 % 

http://www.ibesip.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=cfVYNMe5DvA
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11.2 Přednost versus rychlost  
Rizikovou skupinou jsou zejména střety v křižovatkách, při kterých dochází k nedání přednosti rychle 

jedoucímu vozidlu. Po účastníkovi silničního provozu nelze spravedlivě požadovat, aby bez dalšího 

předpokládal možné porušení pravidel tohoto provozu jinými účastníky a aby tomu přizpůsobil své 

počínání.  

Jak uvádí usnesení Nejvyššího soudu České republiky, č.j. 5 T do 1173/2004, publikované  

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek: 

Výrazné překročení nejvyšší povolené rychlosti jízdy motorového vozidla v obci (např. o více než 70 %) 

je porušením důležité povinnosti uložené řidiči motorového vozidla právními předpisy (§ 18 odst.4 

zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších právních předpisů), protože takové porušení má zpravidla za následek velmi reálné 

nebezpečí pro lidský život a zdraví. 

Jestliže řidič přijíždějící po vedlejší silnici nedá přednost v jízdě řidiči přijíždějícímu po hlavní silnici, 

odpovědnost za jejich střet a případné další následky je zásadně na řidiči, jenž přijel  

do křižovatky po vedlejší silnici. Jestliže však řidič na hlavní silnici jede rychlostí výrazně překračující 

maximální povolenou rychlost, čímž řidiči přijíždějícímu do křižovatky po vedlejší silnici znemožní,  

popř. podstatně ztíží, aby mu dal přednost v jízdě, pak není vyloučena jeho odpovědnost  

nebo spoluodpovědnost za případnou kolizi. 

http://www.ibesip.cz/
http://kraken.slv.cz/5Tdo1173/2004
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11.3 Rizikové faktory 
S přibývajícím věkem řidičů se zvyšuje pravděpodobnost vzniku dopravních nehod v důsledku 

nedání přednosti v jízdě. Právě vysoký věk řidiče je proto rovněž jedním z rizikových faktorů, které 

přispívají ke vzniku dopravních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě. 

Pravděpodobnost nedání přednosti se mírně zvyšuje, je-li dopravní prostor pro řidiče neznámý, tedy 

vyskytuje-li se na tomto místě poprvé nebo zde jezdí pouze ojediněle.  

 

11.4 Vliv provedení dopravního prostoru na nedání přednosti v jízdě 

Příčiny nedání přednosti v jízdě nejčastěji vychází z individuálně proměnného lidského faktoru. 

Zejména nedání přednosti v jízdě je ale často ovlivněno provedením dopravního prostoru.  

Klíčovým prvkem při řízení vozidla je správné vnímání a pružné reakce na proměnlivé situace a podněty 

objevující se ve vjemovém poli řidiče. Právě díky vnímání dokáže řidič zaznamenat, co působí na jeho 

smysly a s informací dále pracovat.  Prostřednictvím dalších kognitivních procesů a to především  

na základě zkušenosti a učení na danou situaci reaguje. Kvalitní vnímání, korektní zkušenost a znalost 

předpisů ovšem ne vždy nutně znamená správné vyhodnocení situace a reakci na ni.  

Stejně jako na silnici, i v percepčním poli řidiče platí určité zákony, které ale ne vždy působí v prospěch 

správného vyhodnocení situace. 
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11.4.1 Psychologická přednost  

Dojem psychologické přednosti vyvolávají zejména rozlehlé a nepřehledné křižovatky, které nejsou 

vymezené prostory pro pohyb vozidel. Řidič není jasně a bezpečně veden  

přes plochu křižujících se větví dopravní sítě. Dochází tak k nesouladu s fyzickým  

a psychologickým vjemem. Přirozená tendence chování řidičů na širokém uspořádání komunikace je 

automaticky předpokládat, že komunikace, se kterou dochází ke křížení, musí být užší, tím pádem je 

vedlejší.  

Dojem psychologické přednosti mohou navozovat také křižovatky, jejichž lemování je vedeno 

průběžným obrubníkem nebo průběžným záchytným systémem. Komunikace vedená jako vedlejší 

vyvolává pocit propojenosti s hlavní komunikací. Obdobně působí veřejné osvětlení, které lemuje delší 

úsek vedlejší pozemní komunikace a pod stejnou intenzitou a barvou veřejného osvětlení pokračuje  

za křižovatkou. 

Mezi časté nedostatky, které se vyskytují na křižovatkách vyvolávající dojem psychologické přednosti, 

patří:  

▪ nevýrazné svislé dopravní značení zanikající mezi ostatními značkami 
▪ nevhodně umístěné dopravní značení (příliš blízko kritického místa apod.).  

Řidič není dostatečně včas upozorněn na změnu přednosti a dopravní značka  
v tento okamžik neplní dostatečnou varovnou funkci. 

Percepční zákony, které vysvětlují tendenci organizovat vjemy na základě určitých pravidel.  

Mezi ty, které mohou mít vliv při nerespektování přednosti na takto značené křižovatce, patří princip 

centrace, zákon pregnantnosti a zákon společného osudu. 

▪ Princip centrace vychází z přesvědčení, že člověk má tendenci zaměřit svou pozornost  
na určitý dominantní, charakteristický rys, nebo pro člověka subjektivně důležitý prvek  
ve vjemovém poli. Tento nazýváme figurou, přičemž zbytek je označováno jako pozadí a je 
mu věnována menší pozornost. Princip centrace je nejen u vizuálního vnímání, ale i u všech 
dalších. 

▪ Zákon pregnantnosti vychází z předpokladu, že člověk má tendence neúplné tvary 
doplňovat v tvary úplné, případně nesymetrické linie v linie symetrické. 

▪ Zákon společného osudu opět využívá pojmu figury a pozadí, přičemž figurou jsou objekty 
pohybující se či měnící se stejným směrem. Pozadím pak statické části  
ve vjemovém poli. 
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11.4.2 Případová studie 1 - psychologická přednost 

Všechny tři výše uvedené zákony percepce lze demonstrovat na této případové studii.  

Nerespektování dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ vedlo k nehodě s fatálními následky.  

Od roku 2015 zde kromě této dopravní nehody došlo ještě k dalším dvěma nehodám stejného typu.  

Pomyslné ohraničení rovné silnice tvoří domy, které následně přecházejí ve stromy.  

Na řidiče tak silnice působí jako jednolitý celek. Pozornost je zaměřena na vyznačenou cestu, která se 

pro něj v daný okamžik stává figurou. Statickým předmětům v okolí je věnováno menší množství 

pozornosti. Povaha silnice vybízí k přímému projetí křižovatky. V důsledku tohoto provedení 

dopravního prostoru dochází k přehlédnutí dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě“, která se 

vyskytuje ve vzdálenosti 20 m před hranicí křižovatky, i přestože je  

na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu, aby zdůraznila svůj význam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.3 Přechodná úprava provozu – změna přednosti z hlavní na vedlejší  

Vnímání je silně ovlivněno učením a předchozí zkušeností. Úseky s přechodně upraveným dopravným 
značením tak mohou být zejména pro osoby, které se zde častěji pohybují, rizikové.  
Potřeba vyhledávat informace se objevuje především v případech, kdy dochází  
k vnitřní diskrepanci, potřebě vyhledat nebo ověřit informace. V lokalitách, se kterými jsou dotyční 
dobře seznámení, mnohdy dochází k zanedbání této potřeby, což může následné vést  
k selhání lidského faktoru v podobě nerespektování dočasného dopravního značení a následnému 
vzniku dopravní nehody.  

Před změnou v organizaci provozu, což je i změna přednosti v jízdě, má být řidič varován nejprve 
svislým dopravním značením č. IP 22 Změna místní úpravy.  Značka se mimo obec umisťuje  
ve vzdálenosti 100-500 m a v obci 50-100 m před místem, ke kterému se značka vztahuje.  
Pokud se jedná o dlouhodobou úpravu provozu, je ideální původní značení demontovat,  
aby řidič měl jednoznačné informace. Dočasná neplatnost dopravní značky  
nebo její části, se vyjadřuje škrtnutím nebo překrytím oranžovo-černým pruhem.   
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V případě že se jedná o dopravní značku upravující přednost se dle vyhlášky č. 294/2015 neplatnost 
vyjadřuje zakrytím nebo demontáží činné plochy značky.  

11.4.4 Příklad dopravní nehody – změna přednosti 

V oblasti extravilánu na úrovňové, stykové, tříramenné křižovatce došlo během přechodné úpravy 

provozu z hlavní komunikace na vedlejší ke 4 dopravním nehodám.  

Jedná se o komunikaci II. třídy, která slouží k převádění dopravy na vnější silniční síť  

a intenzita zde dosahuje více jak 10 000 voz/24 h. Během úpravy, která trvala 5 měsíců, došlo 

v důsledku dopravních nehod na této lokalitě ke zranění 11 osob.  

K dopravním nehodám docházelo, přestože dopravní značení je provedeno v souladu s vyhláškou  

a obyvatelé byly o změně 5 měsíců předem informování prostřednictvím zpravodaje, na webových 

stránkách i v tisku. Přechodné dopravní značení bylo následně ještě zvýrazněno retroreflexním 

podkladem, aby řidiče na změnu přednosti v jízdě upozornilo výrazněji. Správnost přechodné úpravy 

provozu je zobrazena na fotografiích níže.  

Pro zvýšení pozornosti řidičů by mohlo být využito např. přerušované žluté světlo.  
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