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

se národních statistik dopravních nehod nákladních automobilů 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). 

 

1.2 Evropské databáze  
Pro potřeby tohoto dokumentu byly použity jako zdroje dat ETSC (European Transport Safety 

Council) a IRTAD (International Road Traffic and Accident Database). 

ETSC 

Evropská rada pro bezpečnost dopravy je neziskovou organizací se sídlem v 

Bruselu, která usiluje o snižování počtu usmrcených a zraněných osob v dopravě 

v rámci celé Evropy. 

IRTAD 

Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti je součástí výzkumného 

programu OECD zahrnutým do oblasti výzkumu silniční dopravy a 

intermodálních vazeb. Databáze IRTAD průběžně shromažďuje údaje o 

nehodovosti v silničním provozu a jejich souvislostech s demografickými, 

infrastrukturními a provozními ukazateli. Současně je IRTAD fórem pro 

prezentaci výsledků výzkumů vázaných na statistická data národních úrovní a 

iniciátorem pro zpracování souhrnných kompilačních studií. Databáze IRTAD obsahuje souhrnná a 

mezinárodně srovnatelná data v časových řadách od r. 1970. V rámci IRTAD je dosažena harmonizace 

a kompletnost dat na mezinárodní úrovni z hlediska základních definic a datového obsahu. 

 

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. 

Základní poznatky statistických ukazatelů nákladních automobilů: 

- v období let 1993 až 2015 bylo usmrceno 739 řidičů nákladních automobilů 

- v roce 2015 bylo usmrceno 19 řidičů nákladních automobilů (historicky nejméně), tj. 

meziročně o 10 méně (- 34 %) 

- v celém období je zaznamenán průměrný nárůst usmrcených řidičů nákladních automobilů o 

19,9 % 

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 činil podíl řidičů nákladních 

automobilů 3,0 %, což znamená, že přibližně každá 33. usmrcená osoba byla řidičem 

nákladního automobilu 

- v loňském roce byl podíl usmrcených řidičů NA lehce podprůměrný (2,9 %) 

- v roce 2015 bylo řidiči nákladních automobilů zaviněno usmrcení 74 osob, tj. o 7 více než 

v předchozím roce 

- u dopravních nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů bylo na 1 000 nehod 

usmrceno 7,1 osob, u nákladních automobilů sólo to bylo 7,0, s přívěsem 1,1, zatímco u 

nákladních automobilů s návěsem pak 29,9 – nejvyšší závažnost 

- nejvíce dopravních nehod (4 741, tj. 44 %) zavinili řidiči nákladních automobilů do 3,5 tuny, 

při těchto nehodách bylo usmrceno i nejvíce osob (35, tj. 46 %), druhou nejčetnější 

skupinou jsou pak řidiči nákladních automobilů nad 12 tun, nejvyšší nárůst počtu usmrcených 

osob byl zaznamenán u zavinění řidičů 3,6 až 7,5 tuny (10 usmrcených, tj. meziročně + 9) 

- v roce 2015 bylo nejvíce řidičů nákladních automobilů usmrceno ve věkové kategorii 45 – 54 

let (7), nejvíce spolujezdců pak v rozmezí 35 – 44 let (2) 

- v drtivé většině nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů (73 %) byl příčinou 

nesprávný způsob jízdy, následován nedáním přednosti (13 %), nepřiměřenou rychlostí (12 

%), a nesprávným předjížděním (2 %) 

- řidiči nákladních automobilů zavinili v roce 2015 pod vlivem alkoholu 228 nehod, řidiči 

nákladních automobilů s návěsem pak 77 nehod! 

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 
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3. Vývoj usmrcených řidičů nákladních automobilů 
V období let 1993 až 2015 bylo usmrceno 739 řidičů nákladních automobilů. V roce 2015 bylo 

usmrceno 19 řidičů nákladních automobilů (historicky nejméně), tj. meziročně o 10 méně (- 34 %). 

Vývoj počtu usmrcených řidičů nákladních automobilů v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější, 

z pohledu řidičů nákladních automobilů, byl rok 2007, kdy bylo usmrceno 55 osob, naopak 

nejméně řidičů nákladních automobilů bylo usmrceno v roce 2015 (19). 
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Z relativního vývoje je zřejmá vzestupná tendence. Nejméně řidičů nákladních automobilů bylo 

usmrceno v ČR v roce 2015 (o 29,6 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 2007. V celém 

období je zaznamenán průměrný nárůst usmrcených řidičů nákladních automobilů o 19,9 %. 
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Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 činil podíl řidičů nákladních automobilů 

3,0 %, což znamená, že přibližně každá 33. usmrcená osoba byla řidičem nákladního automobilu.  

V roce 2007 byl podíl řidičů nákladních automobilů nejvyšší (4,9 %), naopak v roce 1994 nejnižší 

(1,4 %). 

V loňském roce byl podíl usmrcených řidičů NA lehce podprůměrný (2,9 %). 
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4. Vývoj usmrcených osob vinou řidičů nákladních automobilů 
V roce 2015 bylo řidiči nákladních automobilů zaviněno usmrcení 74 osob, tj. o 7 více než 

v předchozím roce.  

V uplynulých 6 letech byla přibližně každá 8. osoba usmrcena vinou řidiče nákladního automobilu. 

V roce 2014 byl podíl nejnižší (10,7 %), naopak v roce 2012 nejvyšší (12,6 %).  

Přibližně 2/3 (67 %) usmrcených vinou řidičů nákladních automobilů jde na vrub řidičů nákladních 

automobilů sólo. 

 

  

Rok Sólo S návěsem S přívěsem Celkem Podíl

2010 60 22 8 90 12.0%

2011 59 24 4 87 12.3%

2012 58 22 6 86 12.6%

2013 53 13 6 72 12.3%

2014 42 23 2 67 10.7%

2015 49 22 3 74 11.2%

Průměrný podíl 67% 26% 6% 476 11.9%

Usmrcené osoby vinou řidičů nákladních automobilů

http://www.ibesip.cz/
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5. Bilance roku 2015 

5.1 Následky dopravních nehod 
V roce 2015 bylo řidiči nákladních automobilů zaviněno 10 481 nehod, při nichž bylo usmrceno 74 

osob a 2 110 osob bylo zraněno. Detailní údaje včetně podílů mezi sólo nákladními vozidly 

s přívěsem a návěsem jsou uvedeny v tabulce. 

 

5.1.1 Závažnost dopravních nehod 

U dopravních nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů bylo na 1 000 nehod usmrceno 7,1 

osob, u nákladních automobilů sólo to bylo 7,0, s přívěsem 1,1, zatímco u nákladních automobilů 

s návěsem pak 29,9 – nejvyšší závažnost! 

  

Nákladní automobily Sólo S přívěsem S návěsem Celkem

Počet nehod 7,002 736 2,743 10,481

tj. 67% 7% 26% -

Usmrceno 49 22 3 74

tj. 66% 30% 4% -

Zraněno 1,597 154 359 2,110

tj. 76% 7% 17% -

Závažnost nehod 7.0 29.9 1.1 7.1

tj. 99% 423% 15% -

http://www.ibesip.cz/
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5.2 Nehody a usmrcení z pohledu hmotnostních tříd 
V roce 2015 byl zaznamenán nárůst počtu dopravních nehod zaviněných řidiči nákladních 

automobilů. 

Nejvíce dopravních nehod (4 741, tj. 44 %) zavinili řidiči nákladních automobilů do 3,5 tuny, při 

těchto nehodách bylo usmrceno i nejvíce osob (35, tj. 46 %), druhou nejčetnější skupinou jsou pak 

řidiči nákladních automobilů nad 12 tun, nejvyšší nárůst počtu usmrcených osob byl zaznamenán u 

zavinění řidičů 3,6 až 7,5 tuny (10 usmrcených, tj. meziročně + 9).  

Detailní informace jsou obsahem tabulky. 

 

 

  

Počet Podíl Počet Podíl

do 3,5 tuny 4,741 44% 240 5.3% 35 47% 3 9.4% 7.4

3,6 až 7,5 tuny 987 9% 105 11.9% 10 13% 9 900.0% 10.1

7,6 až 12 tun 1,421 13% 107 8.1% 6 8% -1 -14.3% 4.2

nad 12 tun 3,451 32% 478 16.1% 23 31% -6 -20.7% 6.7

nezjištěno 68 1% -8 -10.5% 1 1% 1 - 14.7

celkem 10,668 922 9.5% 75 6 8.7% 7.0

z toho NA nad 3,5 t 5,859 690 13.3% 39 2 5.4% 6.7

Závažnost nehod
Nehody Usmrcení

Nákladní automobily - hmotnostní třída
Rozdíl Rozdíl

http://www.ibesip.cz/
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5.3 Usmrcení z pohledu věku 
V roce 2015 bylo nejvíce řidičů nákladních automobilů usmrceno ve věkové kategorii 45 – 54 let (7), 

nejvíce spolujezdců pak v rozmezí 35 – 44 let (2). Detailní srovnání je uvedeno v grafu. 
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5.4 Hlavní příčiny nehod 
V drtivé většině nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů (73 %) byl příčinou nesprávný 

způsob jízdy, následován nedáním přednosti (13 %), nepřiměřenou rychlostí (12 %), a nesprávným 

předjížděním (2 %). 

 

Detailní informace jsou uvedeny v tabulce. 

  

  

Hlavní příčiny nehod NA Sólo S přívěsem S návěsem Celkem

NEPŘIMĚRENÁ RYCHLOST 797 129 320 1,246

tj. 64% 10% 26% -

NESPRÁVNÉ PŘEDJÍŽDĚNÍ 115 14 42 171

tj. 67% 8% 25% -

NEDÁNÍ PŘEDNOSTI 1,006 74 328 1,408

tj. 71% 5% 23% -

NESPRÁVNÝ ZPŮSOB JÍZDY 5,084 519 2,052 7,655

tj. 66% 7% 27% -

http://www.ibesip.cz/
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5.5 Alkohol 
Řidiči nákladních automobilů zavinili v roce 2015 pod vlivem alkoholu 228 nehod, řidiči nákladních 

automobilů s návěsem pak 77 nehod! 

  

Alkohol Sólo S přívěsem S návěsem Celkem

Alkohol zjištěn u řidiče NV 294 22 77 393

tj. 75% 6% 20% -

Alkohol zjištěn u řidiče NV jako viníka DN 175 10 43 228

tj. 77% 4% 19% -

http://www.ibesip.cz/
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6. Evropské srovnání 

6.1 Dopravní nehody těžkých nákladních vozidel (nad 3,5 t) 
Průměrná roční procentuální změna mezi roky 2001 a 2011 v počtu usmrcených osob při 

dopravních nehodách s účastí těžkých nákladních vozidel (nad 3,5 t) je zřejmá z uvedeného grafu. 

Průměr EU je snížení o – 6,0 %, snížení o cca – 4,4 % řadí Českou republiku mezi podprůměrné země. 

 

Pozn. *CZ, EL, PT (2001-2010). **LT (2002-2011). †HU (2002-2010). ‡RS (2006-2011). •PL údaje pro 

všechna nákladní vozidla 
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Podíl podle kategorií usmrcených osob při nehodách s nákladními vozidly nad 3,5 t za poslední dva 

nebo tři roky (2009-2011, pokud není uvedeno jinak). Srovnání České republiky s EU je zřejmé 

z uvedeného grafu. 

 

Pozn. * CZ, EL, HU, PT 2009-2010. ** IT 2008-2010, † SI 2010-2011, ‡ CY pro rok 2009 a 2011. • PL 

údaje pro všechna nákladní vozidla 
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Podíl usmrcených osob podle typu pozemní komunikace při nehodách s těžkými nákladními vozidly 

za dva nebo tři roky (2009-2011, pokud není uvedeno jinak). Na dálnicích je podíl usmrcených osob 

v České republice nižší než v EU (přibližně poloviční), naopak v obcích je podíl usmrcených osob 

v České republice vyšší. 

 

Pozn. *CZ, EL, PT 2009, 2010. •PL údaje pro všechna nákladní vozidla 
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6.2 Dopravní nehody lehkých nákladních vozidel (do 3,5 t) 
Průměrná roční procentuální změna mezi roky 2001 a 2011 v počtu usmrcených osob při 

dopravních nehodách s účastí lehkých nákladních vozidel (do 3,5 t) je zřejmá z uvedeného grafu. 

Průměr EU je snížení o – 4,7 %, o něco nižší snížení řadí Českou republiku mezi mírně podprůměrné 

země.

 

Pozn. *CZ, EL, PT, 2001-2010, **LT 2002-2011, †HU 2002-2010. °PL údaje pro všechna nákladní 

vozidla. 
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Podíl podle kategorií usmrcených osob při nehodách s nákladními vozidly do 3,5 t za poslední dva 

nebo tři roky (2009-2011, pokud není uvedeno jinak). Srovnání České republiky s EU je zřejmé 

z uvedeného grafu. 

 

Pozn. *CZ, EL, HU, PT 2009-2010. **IT 2008-2010. 
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