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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). 

 

1.2 Evropská databáze 
Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti IRTAD 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 chodce. 

Základní poznatky statistických ukazatelů chodců: 

- nejméně chodců bylo usmrceno v roce 2016 (111), tj. o 20 méně oproti předchozímu roku) 

- v období 1993 – 2016 je zaznamenán průměrný pokles usmrcených chodců o 30,5 % 

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2016 činil podíl usmrcených chodců 

22,3 %, což znamená, že přibližně každá 4. (přesně 4,48) 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 20,4 % 

- šest z deseti chodců je usmrceno v noci!  

- v období let 2005 – 2016 bylo usmrceno 63 % chodců právě v noci, v roce 2016 bylo v noci 

usmrceno 66 chodců (tj. 59 %), zatímco ve dne 45 chodců 

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále.  
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3. Vývoj usmrcených chodců v období let 1993 až 2016 
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!!! 

Pozn. Novela účinná od 20. 2. 2016 – viz § 53 odst. 9 zákona č. 361/200 Sb.: Pohybuje-li se chodec 

mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno 

veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly 

viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. 

Vývoj počtu usmrcených chodců v ČR je zřejmý z následujícího grafu. Nejtragičtější, z pohledu 

chodců, byl jednoznačně rok 1994, kdy bylo usmrceno (z dnešního pohledu neuvěřitelných) 436 

osob, naopak nejméně chodců bylo usmrceno v roce 2016 (111), tj. o 20 méně oproti předchozímu 

roku). 
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Nejméně chodců bylo usmrceno v ČR v roce 2016 (o 66,9 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak 

v roce 1994. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených chodců o 30,5 %. 
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Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2016 činil podíl usmrcených chodců 22,3 %, 

což znamená, že přibližně každá 4. (přesně 4,48) 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 20,4 %. 
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4. Časové srovnání 

4.1 Den a noc 
Šest z deseti chodců je usmrceno v noci! V období let 2005 – 2016 bylo usmrceno 63 % chodců právě 

v noci. V roce 2016 bylo v noci usmrceno 66 chodců (tj. 59 %), zatímco ve dne 45 chodců. Nejvyšší 

podíl usmrcených chodců v noci byl evidován v roce 2007 (67 %), naopak nejnižší v roce 2010 (52 %). 
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4.2 Měsíční srovnání 
Nejvíce dopravních nehod (396) s účastí chodců s nejvyšším počtem následků (384) se v roce 2016 

stalo v listopadu, nejméně naopak v červenci. 
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4.2.1 Usmrcení chodci 

Nejtragičtějším následkem dopravní nehody je smrt jejího účastníka. Nejtragičtějším měsícem 

z tohoto pohledu byl v roce 2016 říjen, kdy bylo usmrceno 17 chodců, nejvyšší závažnost dopravních 

nehod s účastí chodců pak byla také v měsíci říjnu – viz graf. Nejméně usmrcených chodců (0) bylo 

v měsíci červnu. 
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V průměru se usmrcení chodci podíleli na všech usmrcených v roce 2016 celkem 20,4 %. Z grafu 

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

všech usmrcených tvořili chodci 41,9 %! V měsících lednu a únoru byly přibližně čtyři usmrcené 

osoby z deseti chodci!!! 
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4.2.2 Těžce zranění chodci 

Nejtragičtějším měsícem z pohledu těžce zraněných chodců byl v roce 2016 prosinec, kdy bylo těžce 

zraněno 70 chodců (nejvyšší závažnost dopravních nehod s účastí chodců byla pak v měsíci březnu – 

viz graf). Nejméně těžce zraněných chodců (33) bylo v červenci. 
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4.2.3 Lehce zranění chodci 

Nejvíce lehce zraněných chodců bylo v roce 2016 v listopadu (319). Nejvyšší závažnost dopravních 

nehod s účastí chodců vykazoval měsíc červenec – viz graf. Nejméně lehce zraněných chodců (159) 

bylo v červenci. 
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4.3 Denní srovnání 
Nejtragičtějším dnem z pohledu usmrcených chodců byl v roce 2016 pátek, kdy bylo usmrceno 22 

chodců. Obecně lze říci, že začátek (pondělí) a konec pracovního týdne (pátek) vykazoval pro chodce 

nejtragičtější následky. 
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4.4 Hodinové srovnání 
Nejvíce chodců bylo v roce 2016 usmrceno mezi 18. až 19. hodinou (13 usmrcených). Naopak mezi 

3. a 4. hodinou ranní by usmrcen „jen“ 1 chodec (nejméně). 
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Předešlá data jsou shrnuta do 3-hodinových intervalů, tzn. nejvíce chodců (26) v roce 2016 bylo 

usmrceno mezi 18. a 21. hodinou. 

 

 

  

http://www.ibesip.cz/


Chodci 

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 

18 

5. Věkové srovnání 
Nejvíce usmrcených chodců (5) při dopravních nehodách v roce 2016 bylo ve 2 věkových kategoriích 

– viz graf (26 a 69 let). Nejmladší obětí bylo osmileté dítě, naopak nejstaršímu usmrcenému chodci 

bylo 93 let. 
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V členění na jednotlivé věkové kategorie bylo v roce 2016 usmrceno nejvíce chodců (15) ve věkové 

kategorii 65 – 70 let. 
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Celých 43 % usmrcených chodců tvořili v roce 2016 senioři ve věku 65 let a více. Podíl mladých 

usmrcených chodců do 24 let pak tvořil 3 %. 

 

Níže uvedená tabulka obsahuje meziroční srovnání usmrcených chodců v jednotlivých věkových 

kategoriích. 

 

 

  

Usmrcení chodci 2016 2015

0-14 let 2 5 -3 -60%

15-24 let 1 9 -8 -89%

25-34 let 14 14 0 0%

35-44 let 13 16 -3 -19%

45-54 let 14 16 -2 -13%

55-64 let 19 19 0 0%

65 a více let 47 51 -4 -8%

Nezjištěno 1 1 0 0%

Celkem 111 131 -20 -15%

Meziroční rozdíl
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6. Místo dopravní nehody 
Dopravní nehody s účastí chodců jsou dále členěny dle zastavěnosti území na intravilán a extravilán 

a dále pak podle toho, zdali došlo k dopravní nehodě na přechodu pro chodce nebo mimo něj. 

6.1 Intravilán a extravilán 
Drtivá většina dopravních nehod s účastí chodce (93 %) se stala v itravilánu, ve kterém také bylo: 

- 69 % chodců usmrceno 

- 89 % 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 5,8x vyšší než 

v intravilánu! 

Porovnání těžce zraněných a lehce zraněných chodců je pak zřejmé z grafu. 
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6.2 Přechod pro chodce 
K téměř 6 z 10 dopravních nehod s účastí chodce (59 %) došlo mimo přechod, kde také bylo: 

- 75 % chodců usmrceno 

- 59 % chodců těžce zraněno 

- 58 % 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 20 usmrcených chodců, mimo přechod pro chodce 41. Dojde-li 

tedy k dopravní nehodě s účastí chodce mimo přechod je riziko usmrcení chodce 2x vyšší než 

na přechodu! 
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7. Okolnosti dopravní nehody 
V kapitole je zmapováno chování chodce při dopravní nehodě, situace v místě nehody a viník 

dopravní nehody s účastí chodce. 

7.1 Chování chodce 
Jednotlivé chování chodců při dopravních nehodách v roce 2016 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 polovině (50 %) případů chování chodců správné. 

Byla-li prokázána vina dopravní nehody chodcem, jednalo se velmi často o náhlé vstoupení 

do vozovky. 
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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 měl chodec špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla (mimo „žádné z uvedených“). Další 

chování usmrcených chodců je obsahem uvedeného grafu. 
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7.2 Situace v místě nehody 
Nejvyšší počet dopravních nehod s účastí chodců, včetně celkových následků na životech a zdraví 

chodců, se stane při přecházení po vyznačeném přechodu. 

 

 

  

http://www.ibesip.cz/


Chodci 

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 

28 

Nejvíce (27) usmrcených chodců (mimo „jiné situace“) přecházelo mimo přechod. Další situace jsou 

obsahem uvedeného grafu. Nejvyšší závažnost pak vykazují nehody při chůzi po nesprávné straně. 
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7.3 Viník dopravní nehody 
Došlo-li při dopravních nehodách k následkům na životech a zdraví chodců, byl v 70 % případech 

viníkem řidič motorového vozidla, chodci se v takových případech podíleli 27 % a řidiči 

nemotorových vozidel 2 %. 
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Nejvíce (90) chodců bylo usmrceno v důsledku zavinění dopravní nehody řidičem motorového 

vozidla, což potvrzuje i vysoká závažnost těchto dopravních nehod (40 usmrcených chodců na 1 000 

dopravních nehod). 
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8. Krajské srovnání 
Jednotlivé kraje jsou srovnány za rok 2016 dle počtu dopravních nehod, usmrcených, závažnosti a 

těžce zraněných cyklistů. 

8.1 Dopravní nehody chodců 
Nejvíce dopravních nehod chodců v roce 2016 je evidováno v Hl. m. Praze (654), naopak nejméně 

v kraji Karlovarském (96). Srovnání jednotlivých krajů je uvedeno v grafu. 
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8.2 Usmrcení chodci 
Nejvíce usmrcených chodců je v roce 2016 evidováno v Moravskoslezském kraji (22), naopak 

nejméně v Karlovarském kraji (1). V Hl m. Praze se usmrcení chodci podíleli v roce 2016 na všech 

usmrcených 57! %, tzn. téměř 6 z 10 usmrcených osob bylo chodcem! Srovnání jednotlivých krajů je 

uvedeno v grafu. 
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8.2.1 Závažnost nehod chodců 

Závažnost nehod je dána počtem usmrcených na 1 000 dopravních nehod. Celorepublikově je v roce 

2016 evidováno 32 usmrcených chodců na 1 000 dopravních nehod. Nejhorší bilance je evidována v 

Moravskoslezském kraji, kde na 1 000 dopravních nehod připadá 54 usmrcených chodců! Srovnání 

jednotlivých krajů je uvedeno v grafu. 
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8.3 Těžce zranění chodci 
Nejvíce těžce zraněných chodců je v roce 2016 evidováno v Hl. m. Praze (101), naopak nejméně na 

Vysočině (9). Srovnání jednotlivých krajů je uvedeno v grafu. 
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9. Evropské srovnání 

9.1 Absolutní data 
Následující tabulka udává vývoj počtu usmrcených chodců v jednotlivých evropských zemích. 

Porovnáme-li rok 2013 s rokem 2000, došlo v České republice ke snížení usmrcených chodců na 

45 % referenčního roku 2000 (evropský průměr činí 49 %). S touto bilancí patřila Česká republika 

k lepšímu evropskému průměru. Detailní srovnání je uvedeno v tabulce. 

 

* neúplná databáze IRTAD   

Země 2000 2010 2011 2012 2013 2013 vs.2000

Slovinsko 60 26 21 19 20 33%

Portugalsko 425 195 199 159 144 34%

Dánsko 99 44 33 31 34 34%

Irsko 85 44 47 29 31 36%

Norsko 47 24 17 22 18 38%

Řecko 375 179 223 170 151 40%

Španělsko 898 471 380 376 378 42%

Maďarsko 346 192 124 156 147 42%

Česká republika 362 168 176 163 162 45%

Lucembursko 11 1 6 6 5 45%

Spojené království 889 415 466 429 405 46%

Nizozemí 106 63 65 63 51 48%

EVROPA 9,319 4,985 5,250 4,704 4,584 49%

Polsko 2,256 1,236 1,408 1,157 1,140 51%

Švýcarsko 130 75 69 75 69 53%

Finsko 62 35 41 29 34 55%

Francie 838 485 519 489 465 55%

Itálie 982 621 589 576 549 56%

Německo 993 476 614 520 557 56%

Švédsko 73 31 53 50 42 58%

Rakousko 140 98 87 81 83 59%

Belgie 142 106 113 104 99 70%
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9.2 Relativní data 
Následující tabulka porovnává počet usmrcených chodců na 100 000 obyvatel. V roce 2014 bylo 

v Česku usmrceno 1,237 chodců na 100 000 obyvatel, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě – horší 

bilanci v uvedeném roce mají jen v Portugalsku, Maďarsku a v Polsku. Evropský průměr činí 0,876 

usmrcených chodců na 100 000 obyvatel. Detailní srovnání je uvedeno v tabulce. 

  

* neúplná databáze IRTAD   

Země 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nizozemí 0.668 0.663 0.602 0.599 0.418 0.509 0.404 0.526 0.341 0.382 0.380 0.390 0.377 0.304 0.297

Norsko 1.049 0.955 0.663 0.725 0.481 0.673 0.754 0.513 0.697 0.500 0.494 0.346 0.441 0.356 0.352

Dánsko 1.857 0.935 1.192 0.910 0.797 0.813 1.105 1.248 1.059 0.943 0.795 0.593 0.556 0.607 0.391

Švýcarsko 1.815 1.444 1.323 1.244 1.290 0.931 1.019 1.052 0.777 0.779 0.963 0.877 0.943 0.858 0.528

Švédsko 0.824 0.979 0.651 0.615 0.746 0.566 0.608 0.636 0.490 0.475 0.332 0.563 0.527 0.440 0.539

Lucembursko 2.537 2.506 1.351 1.561 2.638 0.434 2.132 1.470 .. 2.432 0.199 1.172 1.143 0.931 0.546

Německo 1.209 1.094 1.059 0.984 1.015 0.832 0.862 0.844 0.794 0.721 0.582 0.751 0.647 0.692 0.648

Finsko 1.199 1.197 0.770 1.133 0.939 0.859 0.932 0.910 1.000 0.563 0.654 0.763 0.537 0.627 0.660

Slovinsko 3.018 2.110 2.056 1.905 1.753 1.852 1.797 1.592 1.940 1.181 1.270 1.024 0.924 0.971 0.679

Spojené království 1.510 1.451 1.361 1.345 1.158 1.157 1.146 1.081 0.956 0.842 0.661 0.736 0.673 0.632 0.718

Španělsko 2.242 2.090 1.891 1.882 1.605 1.571 1.393 1.320 1.099 1.016 1.013 0.814 0.803 0.809 0.722

Francie 1.424 1.387 1.451 1.042 0.972 1.042 0.871 0.908 0.882 0.794 0.773 0.823 0.772 0.731 0.781

Rakousko 1.750 1.459 1.984 1.630 1.621 1.183 1.333 1.304 1.228 1.212 1.173 1.039 0.963 0.982 0.835

EVROPA 2.231 2.007 1.908 1.706 1.707 1.494 1.535 1.501 1.398 1.214 1.071 1.114 1.000 0.959 0.876

Belgie 1.387 1.539 1.280 1.091 0.971 1.034 1.161 0.983 0.928 0.958 0.978 1.027 0.937 0.887 ..

Irsko 2.250 2.322 2.205 1.614 1.737 1.800 1.735 1.866 1.099 0.885 0.967 1.028 0.633 0.675 0.890

Itálie 1.725 1.812 2.151 1.525 1.409 1.358 1.305 1.077 1.101 1.130 1.049 0.992 0.970 0.920 0.951

Česká republika 3.522 3.147 3.029 2.845 2.756 2.922 1.976 2.292 2.301 1.688 1.606 1.682 1.552 1.540 1.237

Řecko 3.439 3.091 2.544 2.337 2.655 2.113 2.403 2.288 2.218 1.805 1.601 2.005 1.528 1.365 ..

Portugalsko 4.147 3.611 3.598 2.968 2.454 2.258 1.646 1.643 1.620 1.553 1.844 1.882 1.508 1.373 1.391

Maďarsko 3.385 3.480 3.705 2.948 3.222 2.862 2.938 2.861 2.499 1.784 1.917 1.242 1.571 1.484 1.539

Polsko 5.896 4.878 5.196 4.914 5.200 4.600 4.723 5.117 4.938 3.847 3.238 3.654 3.002 2.958 2.935
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10. Rok 2016 z pohledu Národní strategie bezpečnosti silničního 

provozu 
V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 80 chodců a těžce zraněno 475 chodců. Předpoklad 

pro rok 2016 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 102 chodců a těžce zraněno 555 chodců. 

Stanovený předpoklad počtu usmrcených a těžce zraněných chodců byl překročen v prosinci 2016. 
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10.1 Dlouhodobý vývoj 
+ meziroční pokles usmrcených chodců - meziroční nárůst těžce zraněných chodců 
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10.2 Aktuální vývoj ve vztahu k NSBSP 
V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 111 chodců (stanovený předpoklad překročen) a 595 

chodců bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad překročen). 
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11. Rok 2017 z pohledu Národní strategie bezpečnosti silničního 

provozu 
V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 80 chodců a těžce zraněno 421 chodců. Předpoklad 

pro rok 2017 počítá s tím, že nebude usmrceno více než 96 chodců a těžce zraněno 489 chodců. 
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3.2.1 Dlouhodobý vývoj 

+ historicky nejméně usmrcených chodců + historicky nejméně těžce zraněných chodců 
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3.2.2 Aktuální vývoj ve vztahu k NSBSP 

V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 51 chodců (stanovený předpoklad překročen) a 260 

chodců bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad překročen). 

 

http://www.ibesip.cz/


Chodci 

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 

44 
  

http://www.ibesip.cz/


Chodci 

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 

45 

Použité zdroje 
 

[1] ŘSDP PP ČR  

[2] IRTAD   

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


Chodci 

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 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 I Všechna práva vyhrazena 

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

http://www.ibesip.cz/

