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

se národních statistik dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel vlivem únavy, usnutí a 

náhlé fyzické indispozice. 

 

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 motocyklisty. 

Základní poznatky statistických ukazatelů s vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice: 

- v období let 1993 až 2016 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k celkem 

23 553 dopravním nehodám 

- nejvíce (1 211) bylo evidováno v roce 1998, nejméně (683) pak v roce 2010. V roce 2016 bylo 

evidováno 981 nehod, o 3 méně než v roce 2015 

- od roku 1993 do 2016 došlo k průměrnému poklesu dopravních nehod zaviněné vlivem 

únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice o 8,1 %, v roce 2016 je (oproti roku 1993) 

zaznamenán pokles o 7,8 % 

- v roce 2016 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (126) 

dopravním nehodám v červnu, naopak nejméně (48) v lednu 

- v roce 2016 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (4) 

v srpnu, naopak v 5 měsících nebyla usmrcena ani jedna osoba 

- nejvíce usmrcených ke všem usmrceným je evidováno také v měsíci srpnu (6,7 %) 

- v roce 2016 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší 

závažnost (41 usmrcených na 1 000 nehod) v měsíci září 

- v roce 2016 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (180) 

dopravním nehodám v červnu, naopak k nejméně (22) došlo v Karlovarském kraji. 

- nejvyšší podíl nehod, relativní srovnání (ke všem dopravním nehodám), je evidován 

v Jihomoravském kraji (1,92 %), naopak nejnižší v Hl. m. Praze (0,10 %) 

- v roce 2016 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (4) 

ve Středočeském kraji, naopak v 7 krajích nebyla usmrcena ani jedna osoba. 

- nejvyšší podíl usmrcených, relativní srovnání (ke všem usmrceným), je evidován v Ústeckém 

kraji (9,4 %) 

- v roce 2016 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší 

závažnost (43 usmrcených na 1 000 nehod) v Olomouckém kraji 

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 

 

  

http://www.ibesip.cz/


Únava, usnutí, náhlá fyzická indispozice 

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 

5 

2.1 Podíl dopravních nehod 
V období let 1993 až 2009 byly dopravní nehody zaviněné únavou, usnutím a fyzickou indispozicí 

evidovány do dvou skupin: 

- únava, usnutí 

- náhlá fyzická indispozice 

Podíl obou skupin je zřejmý z níže uvedeného grafu, nicméně drtivá většina dopravních nehod 

připadá na únavu a usnutí. Od roku 2010 jsou údaje uváděny souhrnně. 
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3. Vývoj dopravních nehod v období let 1993 až 2016 
V období let 1993 až 2016 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k celkem 23 553 

dopravním nehodám. Nejvíce (1 211) bylo evidováno v roce 1998, nejméně (683) pak v roce 2010. 

V roce 2016 bylo evidováno 981 nehod, o 3 méně než v roce 2015. 
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3.1 Relativní vývoj 
Z dlouhodobého hlediska je zaznamenána sestupná tendence. Od roku 1993 do 2016 došlo 

k průměrnému poklesu dopravních nehod zaviněné vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické 

indispozice o 8,1 %, v roce 2016 je (oproti roku 1993) zaznamenán pokles o 7,8 %. 

 

 

  

http://www.ibesip.cz/


Únava, usnutí, náhlá fyzická indispozice 

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 

8 

4. Měsíční srovnání roku 2016 

4.1 Dopravní nehody 
V roce 2016 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (126) dopravním 

nehodám v červnu, naopak nejméně (48) v lednu. 

Stejné extrémy jsou zaznamenány i v relativním srovnání, tj. ke všem dopravním nehodám. 
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4.2 Usmrcení 
V roce 2016 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (4) 

v srpnu, naopak v 5 měsících nebyla usmrcena ani jedna osoba. 

Nejvíce usmrcených ke všem usmrceným je evidováno také v měsíci srpnu (6,7 %). 
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4.3 Závažnost 
V roce 2016 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší závažnost 

(41 usmrcených na 1 000 nehod) v měsíci září. 

V grafu jsou srovnány závažnosti vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice se závažností všech 

dopravních nehod. 
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5. Krajské srovnání roku 2016 

5.1 Dopravní nehody 
V roce 2016 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (180) dopravním 

nehodám v červnu, naopak k nejméně (22) došlo v Karlovarském kraji. 

Nejvyšší podíl nehod, relativní srovnání (ke všem dopravním nehodám), je evidován v Jihomoravském 

kraji (1,92 %), naopak nejnižší v Hl. m. Praze (0,10 %). 
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5.2 Usmrcení 
V roce 2016 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (4) 

ve Středočeském kraji, naopak v 7 krajích nebyla usmrcena ani jedna osoba. 

Nejvyšší podíl usmrcených, relativní srovnání (ke všem usmrceným), je evidován v Ústeckém kraji (9,4 

%). 
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5.3 Závažnost 
V roce 2016 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší závažnost 

(43 usmrcených na 1 000 nehod) v Olomouckém kraji. 

V grafu jsou srovnány závažnosti vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice se závažností všech 

dopravních nehod. 
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Použité zdroje 
 

[1] ŘSDP PP ČR   
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