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

se národních statistik dopravních nehod chodců a jejich následků, především z oblasti osob 

usmrcených, vážně zraněných a lehce 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 usmrcené, těžce a lehce 

zraněné chodce. 

Základní poznatky statistických ukazatelů chodců v roce 2012: 

- 146 usmrcených chodců v roce 2012, tj. nejméně od roku 1993 

- o 56 % méně usmrcených chodců než v roce 1993, v celém období v průměru o 22 % méně 

- každá 4. (přesně 4,44) usmrcená osoba na pozemních komunikacích je chodec (podíl 22,5 %) 

- 90 % dopravních nehod s účastí chodců v roce 2012 skončilo usmrcením nebo zraněním!!! 

- nejvíce usmrcených chodců (20) v roce 2012 bylo v listopadu 

- v lednu tvořili usmrcení chodci 39,1 % všech usmrcených osob (nejvíce v roce 2012, průměr 

činil 21,4 %) 

- nejvíce těžce (110) i lehce (300) zraněných chodců v roce 2012 bylo v lednu 

- v pátek bylo v roce 2012 usmrceno nejvíce (30) chodců, naopak nejméně (8) v neděli 

- mezi 16. až 17. hodinou a také mezi 18. až 19. hodinou bylo usmrceno nejvíce chodců 

(shodně 15 usmrcených) 

- nejvíce usmrcených chodců (6) v roce 2012 bylo ve věku 59 let, nejmladší obětí bylo 

jednoleté dítě, naopak nejstaršímu usmrcenému chodci bylo 93 let 

- celých 32 % usmrcených chodců tvořili v roce 2012 senioři ve věku 65 let a více 

- drtivá většina dopravních nehod s účastí chodce (91 %) se stala v itravilánu 

- dojde-li tedy k dopravní nehodě s účastí chodce v extravilánu je riziko usmrcení chodce více 

než 5x vyšší než v intravilánu!!! 

- k téměř 2/3 dopravních nehod s účastí chodce (64 %) došlo mimo přechod 

- dojde-li tedy k dopravní nehodě s účastí chodce mimo přechod je riziko usmrcení chodce 

téměř 2x (přesně 1,8x) vyšší než na přechodu 

- z pohledu celkových následků na životech a zdraví chodců bylo v téměř polovině (48 %) 

případů chování chodců správné, byla-li prokázána vina dopravní nehody chodcem, jednalo 

se nejčastěji o náhlé vstoupení do vozovky z chodníku, krajnice 

- nejvíce usmrcených chodců se v případě dopravní nehody chovalo správně, resp. 

přiměřeně 

- nejvyšší závažnost (počet usmrcených chodců na 1 000 dopravních nehod) vykazují nehody, 

při kterých chodec náhle vstoupí do vozovky z nástupního nebo děleného ostrůvku 

- nejvíce (30) usmrcených chodců přecházelo 20 a více metrů od přechodu 

- nejvyšší závažnost (počet usmrcených chodců na 1 000 dopravních nehod) vykazují nehody, 

při kterých jde chodec po nesprávné straně! 

- došlo-li při dopravních nehodách k následkům na životech a zdraví chodců, byl v 65 % 

případech viníkem řidič motorového vozidla 

- nejvíce (124) chodců bylo usmrceno v důsledku zavinění dopravní nehody řidičem 

motorového vozidla 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále.  



Statistiky chodců 2012 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

www.facebook.com/ibesip                                                                                                            www.ibesip.cz 

5 

3. Vývoj usmrcených chodců v období let 1993 až 2012 
Neustále omílaným (a stále podceňovaným) tématem, na které chodci velmi často doplácí je jejich 

viditelnost. Již jenom použití reflexního prvku na oblečení zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až na 

dvě stě metrů. Vývoj počtu usmrcených chodců v ČR je zřejmý z následujícího grafu. Nejtragičtější, 

z pohledu chodců, byl jednoznačně rok 1994, kdy bylo usmrceno 436 osob, naopak nejméně 

chodců bylo usmrceno v roce 2012 (146, tj. o 10 méně oproti předchozímu roku). 
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Dlouhodobá sestupná tendence se jednoznačně projevuje v relativním srovnání. Nejméně chodců 

zemřelo v ČR v roce 2012 (o 56 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 1994. V celém období 

je zaznamenán průměrný pokles usmrcených chodců o 22 %. 
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Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2012 činil podíl usmrcených chodců 22,5 %, 

což znamená, že přibližně každá 4. (přesně 4,44) usmrcená osoba byla chodec.  V roce 1994 byl podíl 

usmrcených chodců nejvyšší (téměř 30 %), naopak v roce 2007 nejnižší (necelých 18 %). V loňském 

roce byl podíl usmrcených chodců 21,4 %.  
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4. Časové srovnání 
Nejvíce dopravních nehod (457) s nejvyšším počtem následků (428) se v roce 2012 stalo v lednu, 

nejméně naopak v červenci. 
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4.1 Měsíční srovnání – usmrcení chodci 
Nejtragičtějším následkem dopravní nehody je smrt jejího účastníka. Nejtragičtějším měsícem 

z tohoto pohledu byl v roce 2012 listopad, kdy bylo usmrceno 20 chodců (nejvyšší byla i závažnost 

dopravních nehod s účastí chodců – viz graf). Nejméně usmrcených chodců (8) bylo v měsících únoru, 

červenci a srpnu. Nejnižší závažnost pak vykazoval měsíc srpen. 
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V průměru se usmrcení chodci podíleli na všech usmrcených v roce 2012 celkem 21,4 %. Z grafu 

jsou zřejmé uvedené podíly v jednotlivých měsících. Výrazně nadprůměrný byl měsíc leden, kdy ze 

všech usmrcených tvořili chodci 39,1 %!!! Nadprůměrné měsíce jsou v zimním období. Naopak 

nejnižší podíl usmrcených chodců byl v srpnu 10,8 %. 
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4.2 Měsíční srovnání – těžce zranění chodci 
Nejtragičtějším měsícem z pohledu těžce zraněných chodců byl v roce 2012 leden, kdy bylo těžce 

zraněno 110 chodců (nejvyšší byla i závažnost dopravních nehod s účastí chodců – viz graf). Nejméně 

těžce zraněných chodců (40) bylo v červenci. Nejnižší závažnost pak vykazoval měsíc září. 
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4.3 Měsíční srovnání – lehce zranění chodci 
Nejvíce lehce zraněných chodců bylo v roce 2012 v lednu (300 chodců). Nejvyšší závažnost 

dopravních nehod s účastí chodců vykazoval měsíc říjen – viz graf. Nejméně lehce zraněných chodců 

(169) bylo v červenci. Nejnižší závažnost pak vykazoval měsíc leden. 
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4.4 Denní srovnání – usmrcení chodci 
Nejtragičtějším dnem z pohledu usmrcených chodců byl v roce 2012 pátek, kdy bylo usmrceno 30 

chodců. Naopak nejméně usmrcených chodců (8) bylo evidováno v neděli. 
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4.5 Hodinové srovnání – usmrcení chodci 
Nejvíce chodců bylo v roce 2012 usmrceno mezi 16. až 17. hodinou a také mezi 18. až 19. hodinou 

(shodně 15 usmrcených). Následují pak časné ranní hodiny (6-7, resp. 4-5).  Naopak nejméně chodců 

(2) byli usmrceni mezi 2. až 3. hodinou a také mezi 8. až 9. hodinou 
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Předešlá data jsou shrnuta do 3-hodinových intervalů, tzn. nejvíce usmrcených chodců (30) v roce 

2012 bylo mezi 15. a 18. hodinou, naopak nejméně (10) mezi půlnocí a 3. hodinou ranní. 
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Vyšší počet usmrcených chodců je z následujícího srovnání patrný v období ranních a odpoledních 

(večerních) dopravních špiček. Nejvíce usmrcených chodců bylo v roce 2012 evidováno mezi 15. a 

21. hodinou. 
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5. Věkové srovnání 
Nejvíce usmrcených chodců (6) při dopravních nehodách v roce 2012 bylo ve věku 59 let. Nejmladší 

obětí bylo jednoleté dítě, naopak nejstaršímu usmrcenému chodci bylo 93 let. 
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V členění na jednotlivé věkové kategorie byly v roce 2012 usmrceny 2 mladí chodci ve věku 15 – 17 

let. Nejvíce (15  chodců) bylo usmrceno ve věkové kategorii 45 – 50 let, resp. 55 – 60 let.  
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Celých 32 % usmrcených chodců tvořili v roce 2012 senioři ve věku 65 let a více. Podíl mladých 

usmrcených chodců pak tvořil 12 %. 
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5. Místo dopravní nehody 
Dopravní nehody s účastí chodců jsou dále členěny dle zastavěnosti území na intravilán a extravilán a 

dále pak podle toho, zda-li došlo k dopravní nehodě na přechodu pro chodce nebo mimo něj. 

5.1 Intravilán a extravilán 
Drtivá většina dopravních nehod s účastí chodce (91 %) se stala v itravilánu, ve kterém také bylo: 

- 68 % chodců usmrceno 

- 90 % chodců těžce zraněno 

- 94 % chodců lehce zraněno 
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To co bylo do určité míry patrné již z předchozího grafu se naplno ukazuje na grafu následujícím. 

Závažnost dopravních nehod je v daném případě dána počtem skutků na 1 000 nehod. Zatímco 

v intravilánu činil tento relativní ukazatel 24 usmrcených chodců, v extravilánu 139! Dojde-li tedy 

k dopravní nehodě s účastí chodce v extravilánu je riziko usmrcení chodce více než 5x vyšší než 

v intravilánu! 
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5.2 Přechod pro chodce 
K téměř 2/3 dopravních nehod s účastí chodce (64 %) došlo mimo přechod, kde také bylo: 

- 76 % chodců usmrceno 

- 59 % chodců těžce zraněno 

- 63 % chodců lehce zraněno 
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Závažnost dopravních nehod je opět dána počtem skutků na 1 000 nehod. Zatímco na přechodu pro 

chodce činil tento relativní ukazatel 24 usmrcených chodců, mimo přechod pro chodce 44. Dojde-li 

tedy k dopravní nehodě s účastí chodce mimo přechod je riziko usmrcení chodce téměř 2x (přesně 

1,8x) vyšší než na přechodu! 
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6. Okolnosti dopravní nehody 
V kapitole je zmapováno chování chodce při dopravní nehodě, situace v místě nehody a viník 

dopravní nehody s účastí chodce. 

6.1 Chování chodce 
Jednotlivé chování chodců při dopravních nehodách v roce 2012 jsou v grafu seřazeny dle počtu 

usmrcených chodců, kteří jsou pak detailně zpracovány v grafu následujícím. Z pohledu celkových 

následků na životech a zdraví chodců bylo v téměř polovině (48 %) případů chování chodců 

správné. Byla-li prokázána vina dopravní nehody chodcem, jednalo se nejčastěji o náhlé vstoupení 

do vozovky z chodníku, krajnice (18 % případů s následkem na životech a zdraví). 
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Nejvíce usmrcených chodců (mimo „žádné z uvedených“) se v případě dopravní nehody chovalo 

správně, resp. přiměřeně. Nejvyšší závažnost (počet usmrcených chodců na 1 000 dopravních 

nehod) vykazují nehody, při kterých chodec náhle vstoupí do vozovky z nástupního nebo děleného 

ostrůvku. Další chování usmrcených chodců je obsahem uvedeného grafu. 
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6.2 Situace v místě nehody 
Jednotlivé situace v místě nehod v roce 2012 jsou v grafu seřazeny dle počtu usmrcených chodců, 

kteří jsou pak detailně zpracovány v grafu následujícím. Z pohledu celkových následků na životech a 

zdraví chodců přecházel ve 26 % případů chodec po vyznačeném přechodu, ve 22 % přecházel 20 a 

více metrů od přechodu.  
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Nejvíce (30) usmrcených chodců (mimo „jiné situace“) přecházelo 20 a více metrů od přechodu. 

Nejvyšší závažnost (počet usmrcených chodců na 1 000 dopravních nehod) vykazují nehody, při 

kterých jde chodec po nesprávné straně! Další situace jsou obsahem uvedeného grafu. 
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6.3 Viník dopravní nehody 
Došlo-li při dopravních nehodách k následkům na životech a zdraví chodců, byl v 65 % případech 

viníkem řidič motorového vozidla, chodci se v takových případech podíleli 32 % a řidiči 

nemotorových vozidel 3 %. 
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Nejvíce (124) chodců bylo usmrceno v důsledku zavinění dopravní nehody řidičem motorového 

vozidla, což potvrzuje i vysoká závažnost těchto dopravních nehod (50 usmrcených chodců na 1 000 

dopravních nehod). 

Pozn. vysoká závažnost u jiných zavinění je v daném případě zkreslena „pouze“ 1 usmrceným 

chodcem. 
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Vytvořeno v Praze dne 31.1.2013 
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