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1. Úvod 
Dokument má za cíl vytvořit základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod zaviněných mladými 

řidiči (do 24 let včetně) a jejich následků, především z oblasti osob usmrcených a těžce 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) ze dne 3. 6. 2019. Databáze je průběžně 

aktualizována i zpětně. 

1.2 IRTAD 
Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti [2] 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. 

1.3 Hloubková analýza dopravních nehod 
Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu 

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

k detailnímu poznání mechanismu vzniku nehod i celého 

jejího průběhu a následků. Podrobná analýza dat, získaná 

při šetření dopravních nehod, probíhá nezávisle na údajích 

o nehodách shromažďovaných Policií ČR a jejich 

statistických výstupech. Podstatou činnosti HADN je 

zjišťování příčin dopravních nehod a jejich prevence, 

nikoliv stanovení sankcí či viníka nehody. HADN tak 

poskytuje nový pohled na příčiny vzniku nehody a může sloužit jako velmi důležité doplnění 

policejních statistik, které posuzuje příčiny nehod pouze na základě právního zhodnocení jejich 

zavinění. 

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

Rovněž slouží 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/
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2. Základní fakta 
Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen primárně na usmrcené a těžce 

zraněné osoby vinou mladých řidičů. 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 2019 bylo evidováno 9 574 nehod zaviněných mladými řidiči (meziročně o 477 méně, 

tj. -4,75 %); jedná se tak o nejmenší počet nehod za sledované období 

- v roce 2019 bylo usmrceno 84 osob z nehod zaviněných mladými řidiči (meziročně o 10 

méně, tj. -10,64 %) 

- podíl usmrcených osob vinou mladých řidičů činil v roce 2019 (15,4 %) - přibližně každá 6. 

usmrcená osoba byla v roce 2019 usmrcena mladými řidiči; jedná se o nejnižší podíl  

za sledované období 

- NSBSP předpokládala, že v roce 2019 nebude vinou mladých řidičů usmrceno více než 86 

osob a těžce zraněno 377 osob; v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 84 osob 

mladými řidiči (stanovený celoroční předpoklad nepřekročen) a 272 osob bylo těžce zraněno 

(stanovený celoroční předpoklad nepřekročen); 

- v roce 2019 bylo evidováno 8,8 usmrcených osob na 1 000 nehod vinou mladých řidičů, 

nejvyšší závažnost byla evidována v roce 2011 (15,6 usmrcených osob na 1000 nehod), 

nejnižší potom v roce 2006 (6,8 usmrcených osob na 1000 nehod)  

- nejvíce osob bylo usmrceno (31) mladými řidiči ve věkové kategorii 19-20 let, nejvíce těžce 

zraněných osob měli na svědomí mladí řidiči ve věku 23-24 let (81) 

- nejvíce usmrcených (24) a těžce zraněných osob (83) zapříčinili mladí řidiči s délkou praxe  

1 rok od udělení řidičského oprávnění 

- nejvíce osob bylo usmrceno (74) mladými řidiči osobních vozidel, v 67 případech byli viníci 

muži, v 7 zbývajících potom ženy 

- v 13,6 % nehod byli mladí řidiči pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, při těchto 

nehodách bylo usmrceno 6,5 % osob a 14 % bylo těžce a lehce zraněno; nejvíce nehod (337), 

usmrcených (2), těžce (19) i lehce zraněných (146) osob zavinili mladí řidiči pod vlivem 

alkoholu 1,51 ‰ a vyšším 

- nejvíce osob (31) bylo usmrceno mladými řidiči na silnicích I. třídy 

- nejvíce osob bylo z pohledu směrových poměrů usmrceno mladými řidiči na přímém úseku  

(32 usmrcených, 13% podíl na všech usmrcených) 

- nejkritičtějším měsícem z pohledu usmrcených osob (13; tj. 22% podíl na všech usmrcených) 

byl červen; z pohledu těžce zraněných dominovaly měsíce červen (39 těžce zraněných) a září  

(40 těžce zraněných) 

- nejvíce osob bylo mladými řidiči usmrceno ve čtvrtek a pátek (shodně 15 usmrcených); 

v součtu tyto dny zaznamenaly 36% podíl na všech usmrcených; nejméně osob bylo naopak 

usmrceno ve středu (8; tj. 12 % podíl na všech usmrcených) 

- nejvíce osob vinou mladých řidičů (3) bylo usmrceno ve čtvrtek ráno mezi 6. a 7. hodinou  

a v pátek mezi 17. a 18. hodinou (3 usmrcené osoby); nejvíce těžce zraněných osob (19) bylo 

potom evidováno v sobotu mezi 20. a 22. hodinou 

http://www.ibesip.cz/
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- nejčastější příčinou usmrcení mladými řidiči bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně 

technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.); v důsledku uvedené 

příčiny bylo usmrceno 19 osob, tj. 22,6 %; 12 osob bylo usmrceno (14,3 %) v důsledku jízdy 

po nesprávné straně - vjetí do protisměru; 3. nejčastější příčinou bylo nevěnování plné 

pozoronosti při řízení vozidla (11 usmrcených, tj. 13,1 %) 

- celkem bylo v obci vinou mladých řidičů usmrceno 16 osob (19 %), mimo obec pak 68  

(81 %); v obci bylo těžce zraněno 114 osob (41,9 %), mimo obec pak 158 osob  

(58,1 %) 

- nejvíce usmrcených (17) a těžce zraněných (45) osob vinou mladých řidičů bylo evidováno  

ve Středočeském kraji, vysoký počet usmrcených (15) a těžce zraněných (40) osob vinou 

mladých řidičů zaznamenal také Jihočeský kraj; naopak nejméně usmrcených osob bylo 

v Libereckém kraji (0 usmrcených), nejméně těžce zraněných potom v Karlovarském kraji 

(5) 

- největší podíly na všech usmrcených osobách měly kraje Jihočeský a Pardubický (shodně  

26 %), v případě těžce zraněných byl nejvíce zastoupen Ústecký kraj (20 %) 

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 

  

http://www.ibesip.cz/
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3. Dlouhodobý vývoj 

3.1 Dopravní nehody 
Vývoj počtu nehod zaviněných mladými řidiči v ČR je zřejmý z grafu níže. Nejvíce (28 241) nehod 

zaviněných mladými řidiči bylo evidováno v roce 2007. Nejvýraznější zlepšení bylo v období  

2008-2009, kdy počet nehod klesl o 13 938 nehod, tj. o více než polovinu (-55,5 %).  

V roce 2019 bylo evidováno 9 574 nehod zaviněných mladými řidiči, meziročně o 477 méně  

(-4,75 %). Jedná se o nejnižší počet dopravních nehod za sledované období. 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.2 Usmrcení  

3.2.1 Absolutní vývoj 

Vývoj počtu usmrcených zaviněných mladými řidiči v ČR můžeme vidět v grafu níže. Nejtragičtější byl 

rok 2007, kdy bylo vinou mladých řidičů usmrceno 232 osob. Nejméně osob vinou mladých řidičů 

bylo naopak usmrceno v roce 2019 (84), meziročně o 10 méně, tj. -10,64 %. 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.2.2 Relativní vývoj 

Z relativního vývoje je zřejmá sestupná tendence. Nejvíce usmrcených osob vinou mladých řidičů bylo 

v roce 2007 (o 26 % více oproti roku 2006), nejméně pak v roce 2019 (o 54 % méně oproti roku 

2006). 

V celém období byl zaznamenán průměrný pokles usmrcených osob vinou mladých řidičů o 27 %. 

Průměrný pokles všech usmrcených osob pak činil 25 %. 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.2.3 Podíl na všech usmrcených 

V roce 2011 byl podíl usmrcených zaviněných mladými řidiči nejvyšší (21,4 %), historicky nejmenší 

(15,4 %) potom v roce 2019 - přibližně každá 7. usmrcená osoba tak byla v roce 2019 usmrcena 

mladými řidiči. Oproti předchozímu roku došlo ke zlepšení o 1,2 %. 

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 2006-2019 činil podíl usmrcených vinou mladých 

řidičů 18,3 %, což znamená, že přibližně každá 6. usmrcená osoba byla usmrcena vinou mladých 

řidičů. 

  

http://www.ibesip.cz/
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Graf níže potom zachycuje podrobnější srovnání mladých viníků s ostatními viníky motorových 

vozidel (nad 24 let) na všech usmrcených osobách v ČR. Jak jsme již uvedli výše, podíl usmrcených 

mladými řidiči činil v roce 2019 15,4 %. 76 % smrtelných nehod měli na svědomí řidiči starší 24 let,  

v 9 % případů se nejednalo o viníky motorových vozidel.  

  

http://www.ibesip.cz/
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3.2.4 Závažnost nehod 

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

Nehody s účastí mladých řidičů vykazují každoročně vysokou závažnost oproti všem evidovaným 

nehodám v jednotlivých letech.  

V roce 2011 bylo evidováno 15,6 usmrcených osob na 1 000 nehod zaviněných mladými řidiči.  

Historicky se tak jednalo o nejvyšší hodnotu. Nejnižší závažnost (6,8 usmrcených osob  

na 1 000 nehod) byla naopak evidovaná v roce 2006.  

V roce 2019 bylo zaznamenáno 8,8 usmrcených osob na 1 000 nehod. Za sledované období se jedná 

o 5. nejnižší závažnost. 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.3 Těžce zranění 

3.3.1 Absolutní vývoj 

Vývoj počtu těžce zraněných osob vinou mladých řidičů v ČR je patrný z grafu níže. Nejtragičtější byl 

rok 2007, kdy bylo vinou mladých řidičů těžce zraněno 936 osob. Největší pokles počtu těžce 

zraněných osob vinou mladých řidičů za sledované období bylo z roku 2009 na rok 2010 (-227). 

V roce 2019 bylo vinou mladých řidičů těžce zraněno 272, meziročně o 125 méně, tj. -31,5 %. Jedná 

se o nejnižší hodnotu za sledované období.  

  

http://www.ibesip.cz/
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3.3.2 Relativní vývoj 

Z relativního vývoje je zřejmá sestupná tendence. Nejvíce těžce zraněných osob vinou mladých řidičů 

bylo evidováno v roce 2007 (o 11 % více oproti roku 2006). Největší meziroční rozdíl byl z roku 2009 

na rok 2010 (tj. -27 %). 

V roce 2019 bylo evidováno o 68 % méně těžce zraněných osob vinou mladých řidičů oproti roku 

2006. 

V celém období byl zaznamenán průměrný pokles těžce zraněných osob vinou mladých řidičů  

o 35 %. 

Průměrný pokles všech těžce zraněných osob pak činil 25 %. 
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3.3.3 Podíl na všech těžce zraněných 

Na celkovém počtu těžce zraněných osob v období 2006-2019 činil podíl těžce zraněných vinou 

mladých řidičů 17,8 %, což znamená, že přibližně každá 6. těžce zraněná osoba byla těžce zraněna 

mladými řidiči. V roce 2007 byl podíl těžce zraněných osob vinou mladých řidičů historicky nejvyšší 

(23,6 %).  

V roce 2019 činil podíl těžce zraněných osob vinou mladých řidičů na všech těžce zraněných 

osobách 12,9 %. Jedná se tak o nejnižší podíl za sledované období. 
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3.3.4 Závažnost nehod 

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

Nejvyšší závažnost (66 těžce zraněných osob na 1 000 nehod) byla evidovaná v roce 2009.  

V roce 2019 bylo evidováno 28 těžce zraněných osob vinou mladých řidičů na 1 000 nehod s jejich 

účastí. Jedná se tak o nejnižší závažnost za sledované období. 
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4. Věk a praxe v řízení 
Obsahem následujících podkapitol jsou fatální následky nehod zaviněných mladými řidiči z pohledu 

věku a praxe v řízení. Dále je zde také uvedena tzv. relativizace počtu nehod, usmrcených a těžce 

zraněných na počet řidičů v dané věkové kategorii. Více je této části věnováno v kapitole 4.3. 

Poslední část této kapitoly je věnovaná viditelnosti. 

4.1 Viníci 
Nejvíce osob bylo usmrceno v situaci, kdy viníky byli mladí řidiči ve věku 20 a 22 let  

(shodně 17 usmrcených). Nejvíce osob (47) bylo těžce zraněno mladými řidiči ve věku 24 let  

(s roční praxí od udělení řidičského oprávnění) a také ve věku 24 let (47).  

V součtu potom nejvíce osob usmrtili mladí řidiči ve věku 20 a 22 let (dohromady 34 usmrcených). 

V součtu nejvíce těžkých zranění zavinili mladí řidiči ve věkovém rozmezí 23-24 let (dohromady 81). 
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 Dílčí podíly usmrcených a těžce zraněných osob vinou mladých řidičů zachycuje následující graf. 

Z grafu níže můžeme vidět srovnání, jak si z pohledu počtu usmrcených a těžce zraněných osob vedou 

mladí řidiči do 24 let s ostatními věkovými skupinami.  
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4.2 Praxe v řízení  
Nejvíce fatálních nehod (24 usmrcených a 83 těžce zraněných) zavinili mladí řidiči s 1letou praxí 

v řízení. Vyšší počet usmrcených a těžce zraněných osob byl rovněž evidován u řidičů s praxí 2 let, 

kteří zapříčinili úmrtí 19 osobám a 55 způsobili těžká zranění. 

V tabulce je kromě absolutních počtů uvedeno také relativní srovnání, tzn. podíl na celkovém počtu 

usmrcených vinou řidičů s uvedenou délkou praxe v řízení. 

4.2.1 Absolutní srovnání 

Nejvíce fatálních nehod zavinili mladí řidiči s praxí v řízení 1 a 2 roky od udělení řidičského 

oprávnění. Dohromady tito řidiči způsobili úmrtí 43 osobám a 138 jich těžce zranili. 
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4.2.2 Relativní srovnání 

Nejvyšší podíl na usmrcených osobách byl evidován u viníků s 1letou praxí v řízení (73 %), kteří 

také zaznamenali 2. nejvyšší podíl v oblasti těžce zraněných (65 %). Nejvyšší procento těžce 

zraněných způsobili mladí řidiči s délkou praxe necelý rok (68 %). 
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4.3 Relativizace na počet řidičů v dané věkové kategorii  
Tato část je věnována relativizaci počtu nehod, usmrcených a těžce zraněných viníků motorových 

vozidel dle jejich věku na počet řidičů v dané věkové kategorii. Jedná se o celkový počet nehod 

zaviněných řidiči motorových vozidel v roce 2019 vztažený k celkovému počtu udělených řidičských 

průkazů za rok 2019. 

Z grafů níže můžeme vidět, že nejhůře v těchto srovnání dopadli právě mladí řidiči ve věku 18-24 let. 
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4.4 Viditelnost  
Obsahem následujících podkapitol je srovnání mladých řidičů do 24 let s ostatními řidiči motorových 

vozidel z pohledu nehod a fatálních následků ve dne a v noci. 

4.4.1 Dopravní nehody  

Z grafu níže je patrné, že převážná většina nehod se ve všech věkových kategoriích stala přes den. 

Mladí řidiči ve věkové kategorii 18-24 let zavinili 70 % nehod přes den. 
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4.4.2 Usmrcení  

Graf níže zachycuje podíl viníků motorových vozidel na všech usmrcených ve dne a v noci dle věkové 

kategorie řidičů. Opět můžeme vidět, že většina smrtelných nehod se stala v roce 2019 přes den.  

Pokud se zaměříme na mladé řidiče ve věku 18-24 let, tak u nich už to tak neplatí. Téměř polovina 

smrtelných nehod (47 %) zaviněných mladými řidiči ve věku 18-24 let se stala v noci. 
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4.4.3 Těžce zranění  

Srovnání podílu viníků motorových vozidel na všech těžce zraněných ve dne a v noci dle věkové 

kategorie řidičů lze vidět v grafu níže. Je zřejmé, že většina nehod s těžkým zraněním se stala v roce 

2019 přes den.  

Pokud upřeme pozornost na mladé řidiče ve věku 18-24 let, tak zde už takový rozdíl nepozorujeme. 

Více než třetina nehod s těžkým zraněním (36 %) zaviněných mladými řidiči ve věku 18-24 let  

se stala v noci. 
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5. Kategorie 

Vinou mladých řidičů bylo v roce 2019 usmrceno 84 osob, z toho 74 vinou řidičů osobních vozidel  

(88 %), 5 vinou řidičů nákladních vozidel (6 %) a 4 osoby vinou řidičů motocyklů (5 %). V případě těžce 

zraněných pak byla vina v 81 % na řidičích osobních vozidel, 12 % na řidičích motocyklů a v 6 % případů 

na řidičích nákladních vozidel. 

Detailní informace, včetně genderových rozdílů, jsou k dispozici v níže uvedené tabulce. 

5.1 Poškození 

5.1.1 Závažnost nehod 

V důsledku nehod zaviněných mladými řidiči bylo v roce 2019 usmrceno 35 řidičů osobních vozidel  

(44 %), 33 spolujezdců v osobních vozidlech (41 %), 6 řidičů motocyklů (7 %) a 3 řidiči nákladního  

vozidla (4 %) a 3 cyklisté (4 %).  
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5.1.2 Těžce zranění 

V důsledku nehod zaviněných mladými řidiči bylo v roce 2019 těžce zraněno 100 spolujezdců 

osobních vozidel (38 %), 75 řidičů v osobních vozidlech (28 %), 38 řidičů motocyklů (14 %), 26 cyklistů 

(10 %). Detailní informace jsou obsahem níže uvedeného grafu. 
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5.2 Alkohol 
V následující tabulce jsou uvedeny počty a meziroční srovnání nehod a jejich následků zaviněných 

mladými řidiči pod vlivem alkoholu a návykových látek. 

Nejvíce nehod (337), usmrcených (2), těžce (19) i lehce zraněných (146) osob měli na svědomí mladí 

řidiči pod vlivem alkoholu 1,51 ‰ a vyšším. 

Mladí řidiči pod vlivem alkoholu a návykových látek zavinili 7 % nehod zaviněných mladými řidiči, 

při nichž bylo necelých 5 % osob vinou mladých řidičů usmrceno, 12,5 % těžce a 8 % lehce zraněno. 

Z grafu uvedeného níže můžeme vidět, že nejvíce dopravních nehod zaviněných mladými řidiči  

pod vlivem alkoholu a návykových látek bylo zaviněno řidiči pod vlivem alkoholu 1,51 ‰ a vyšším, 

kteří způsobili celkem 337 nehod (51 %). Drogy, resp. návykové látky se na nehodách vlivem 

alkoholu a návykových látek podílely 11 % (76 nehod). 
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6. Infrastruktura 

6.1 Druh komunikace 
Detailní srovnání nehod s fatálními následky z pohledu druhu komunikací obsahuje níže uvedená 

tabulka a následující podkapitoly. 

6.1.1 Usmrcení 

Nejvíce osob vinou mladých řidičů (31) bylo usmrceno na silnicích I. třídy, tj. 15% podíl na všech 

usmrcených. Vysoký počet usmrcených byl také zaznamenán na silnicích II. a III. třídy, kde 

dohromady vinou mladých řidičů zahynulo 39 osob. Tyto dva druhy komunikace také evidovaly 

nejvyšší procenta těžce zraněných (dohromady 35 %). 

Z grafu níže je zřejmé, na kterých druzích komunikací bylo usmrceno kolik osob vinou mladých řidičů, 

resp. také kolika % se na všech usmrcených podíleli. 
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6.1.2 Těžce zranění 

Nejvíce osob (70) bylo vinou mladých řidičů těžce zraněno na silnicích II. tříd, tj 14% podíl.  

14% podíl na všech těžce zraněných (69) byl evidován také na silnicích I. třídy. Největší podíl (18 %) 

na všech zraněných byl zaznamenán na silnicích III. třídy, kde bylo vinou mladých řidičů těžce 

zraněno 65 osob. 

Z grafu níže je patrné, na kterých druzích komunikací bylo těžce zraněno kolik osob vinou mladých 

řidičů, resp. také kolika % se na všech těžce zraněných podíleli. 
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6.2 Směrové poměry komunikace 
Detailní srovnání nehod s fatálními následky z pohledu směrových poměrů komunikací obsahuje 

níže uvedená tabulka a následující podkapitoly. 

6.2.1 Usmrcení 

Z pohledu směrových poměrů usmrtili mladí řidiči nejvíce osob v přímých úsecích (32 usmrcených). 

Nejvyšší podíl na všech usmrcených byl evidován v přímých úsecích po projetí zatáčky (24 %),  

kde bylo celkem mladými řidiči usmrceno 18 osob. 2. největší počet usmrcených (26) zaznamenaly 

zatáčky (21 %, tj. 2. největší podíl). 

Z grafu níže je viditelné, na kterých úsecích bylo usmrceno kolik osob vinou mladých řidičů, resp. také 

kolika % se na všech usmrcených podíleli. 

  

http://www.ibesip.cz/


Mladí řidiči 

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 

31 

6.2.2 Těžce zranění 

Nejvíce osob bylo mladými řidiči, z pohledu směrových poměrů, těžce zraněno v přímých úsecích 

(78) a v zatáčkách (77). Vysoký počet těžce zraněných (53) evidovaly také přímé úseky po projetí 

zatáčky (25% podíl na všech těžce zraněných). 

Z grafu je zřejmé, na kterých úsecích bylo těžce zraněno kolik osob vinou mladých řidičů, resp. také 

kolika % se na všech těžce zraněných podílely.  
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7. Časové srovnání usmrcených a těžce zraněných 

7.1 Měsíční srovnání 
Detailní srovnání nehod s účastí mladých řidičů s fatálními následky z pohledu jednotlivých měsíců 

obsahuje níže uvedená tabulka a následující podkapitoly. 

7.1.1 Usmrcení 

Nejvíce osob (13) bylo mladými řidiči usmrceno v červnu, kdy byl také evidován nejvyšší podíl  

na všech usmrcených osobách (22 %). 2. největší počet usmrcených (12) byl zaznamenán v srpnu. 

Naopak nejméně osob vinou mladých řidičů bylo usmrceno v dubnu (2). 
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7.1.2 Těžce zranění 

Nejvíce osob bylo vinou mladých řidičů těžce zraněno v září (40) a červnu (39), naopak nejméně (7) 

v březnu. Nejvyšší podíl osob na všech těžce zraněných osobách byl evidován v září (21 %). 
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7.2 Denní a hodinové srovnání 
Detailní srovnání nehod zaviněných mladými řidiči s fatálními následky z pohledu dnů a hodin 

obsahují níže uvedené tabulky a následující podkapitoly. 

7.2.1 Dny a hodiny 

7.2.1.1 Usmrcení 

Nejvíce osob bylo vinou mladých řidičů usmrceno ve čtvrtek a pátek (shodně 15 usmrcených).  

V součtu tyto dny zaznamenaly 36% podíl na všech usmrcených. Nejméně osob bylo naopak mladými 

řidiči usmrceno ve středu (8; tj. 12 % podíl na všech usmrcených). 

Z pohledu hodinového srovnání dopadl nejhůře časový interval mezi 6. a 7. hodinou ve čtvrtek  

a interval mezi 17. 18. hodinou v pátek (shodně 3 usmrcené osoby). 
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7.2.1.2 Těžce zranění 

Nejvíce těžce zraněných osob vinou mladých řidičů bylo evidováno v sobou (48) a neděli (43). 

Absolutně největší počet těžce zraněných vinou mladých řidičů v jednom dni zaznamenala sobota 

v hodinovém rozmezí mezi 20. a 22. hodinou (celkem 19). 
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7.2.2 Denní srovnání 

7.2.2.1 Usmrcení 

Nejvíce osob bylo vinou mladých řidičů usmrceno ve čtvrtek a pátek (celkem 30 usmrcených a 36% 

podíl na všech usmrcených), naopak nejméně ve středu (8 usmrcených; 12% podíl na všech 

usmrcených). 
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7.2.2.2 Těžce zranění 

Nejvíce osob bylo vinou mladých řidičů těžce zraněno v sobotu (48). Se 16% podílem na všech těžce 

zraněných osobách zaznamenala sobota také nejvyšší podíl, následovaná pondělím a nedělí se 14% 

podílem. Nejméně osob bylo vinou mladých řidičů těžce zraněno ve středu (31), která spolu s úterým 

zaznamenala také nejmenší podíl na všech těžce zraněných osobách (11% podíl). 
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7.2.3 Hodinové srovnání 

Nejvíce osob (9) bylo vinou mladých řidičů usmrceno mezi 17. a 18. hodinou. V uvedeném čase bylo 

vinou mladých řidičů také evidováno 24 těžce zraněných osob. Jedná se o 2. nejhorší hodinový 

interval z pohledu těžce zraněných. Hůře dopadlo pouze hodinové rozmezí mezi 21. a 22. hodinou, 

kdy bylo vinou mladých řidičů těžce zraněno 25 osob.  

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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8. Hlavní příčiny fatálních následků nehod 
Hlavní příčiny fatálních následků nehod s účastí mladých řidičů jsou uvedeny v následujících 

podkapitolách. 

8.1 Usmrcení 
Nejčastější příčinou usmrcení osob mladými řidiči bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně 

technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.). V důsledku uvedené příčiny 

bylo usmrceno 19 osob, tj. 22,6 %. V 15 % případů došlo k úmrtí v důsledku jízdy po nesprávné 

straně-vjetí do protisměru (12 usmrcených). 3. nejčastější příčinou bylo nevěnování plné pozornosti 

řidiče při řízení vozidla (11 usmrcených; tj. 14 %). 

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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8.2 Těžce zranění 
Nejčastější příčinou těžkých zranění osob mladými řidiči bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně 

technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.). V důsledku uvedené příčiny 

bylo evidováno 67 těžce zraněných osob, tj. 26 %. Další častou příčinou těžkých zranění osob vinou 

mladých řidičů bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch 

apod.), kdy bylo těžce zraněno 42 osob (16 %) a nevěnování plné pozornosti řidiče při řízení vozidla 

(24 osob; tj. 9 %). 

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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8.3 Intravilán a extravilán 

8.3.1 Usmrcení 

V obci bylo mladými řidiči usmrceno 16 osob (19 %), mimo obec pak 68 osob (81 %). Nejčastější 

příčinou usmrcení osob vinou mladých řidičů mimo obec (17) bylo nepřizpůsobení rychlosti 

dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v obci pak nedání 

přednosti chodci na vyznačeném přechodu (5). 

Z grafu níže jsou patrné nejčastější příčiny usmrcení osob vinou mladých řidičů v intravilánu  

a extravilánu. 
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8.3.2 Těžce zranění 

V obci bylo mladými řidiči těžce zraněno 114 osob  (41,9 %), mimo obec pak 158 osob (58,1 %). 

Nejčastější příčinou těžkých zranění osob vinou mladých řidičů mimo obec (46) bylo nepřizpůsobení 

rychlosti dopravně technickému stavu  vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.). Také v obci 

bylo nejčastější příčinou nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu  vozovky (zatáčka, 

klesání, stoupání, šířka apod.). V důsledku uvedené příčiny bylo těžce zraněno 21 osob.  

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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9. Krajské srovnání 

Detailní srovnání závažných nehod mladých řidičů z pohledu jednotlivých krajů obsahuje níže uvedená 

tabulka a následující podkapitoly. 

9.1 Usmrcení 

Nejvíce osob vinou mladých řidičů bylo usmrceno ve Středočeském (17) a Jihočeském kraji (15), 

naopak nikdo v Libereckém kraji. Nejvyšší podíl na všech usmrcených osobách byl evidován  

v Jihočeském kraji a Pardubickém kraji (shodně 26 %). 

http://www.ibesip.cz/
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9.2 Těžce zranění 

Nejvíce osob bylo vinou mladých řidičů těžce zraněno ve Středočeském (45), Jihočeském (15)  

a Ústeckém kraji (15), nejméně naopak v Karlovarském kraji (5). Nejvyšší podíl na všech těžce 

zraněných osobách byl evidován v Ústeckém kraji (20 %). 17% podíl na všech těžce zraněných byl 

potom zaznamenán v Jihočeském kraji (2. největší podíl ze všech krajů). 
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10. Mapové podklady fatálních následků nehod zaviněných mladými 

řidiči v roce 2019 
V následující mapě jsou uvedeny fatální následky nehod zaviněných mladými řidiči v roce 2019.  

Pozn.: Pro otevření interaktivní mapy v prohlížeči klikněte na obrázek výše, příp. zde. 
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11. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2019 
Mladí řidiči jsou jedním z dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.  

V roce 2020 by nemělo být vinou mladých řidičů usmrceno více než 83 a těžce zraněno 358 osob.  

NSBSP předpokládala, že v roce 2019 nebude vinou mladých řidičů usmrceno více než 86 a těžce 

zraněno 377 osob. 
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11.1 Dlouhodobý vývoj 
+ výrazný meziroční pokles usmrcených + výrazný meziroční pokles těžce zraněných 
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11.2 Měsíční a krajský vývoj usmrcených a těžce zraněných 
V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 84 osob (stanovený předpoklad dodržen) a 272 osob 

bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen). 

http://www.ibesip.cz/
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49 Detailnější informace o krajském srovnání jsou uvedeny v kapitole 9, kde lze také například nalézt 

celkové počty usmrcených a těžce zraněných osob vinou mladých řidičů v daném kraji.  
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12. Hloubková analýza dopravních nehod 
Mladí účastníci silničního provozu jsou rizikoví jak nedostatkem zkušeností, tak ne vždy zodpovědným 

chováním, které je pro jedince v tomto vývojovém období specifické a dané zráním biologických 

struktur mozku, což se také odráží ve faktorech podílejících se na vzniku nehod.  

• U řidičů do 24 let je nejčastější selhání na úrovni identifikace (44 % případů). Konkrétně se 
jedná o chybné vyhodnocení náročnosti trasy, což koresponduje s nedostatkem zkušeností.  
 

• Druhou nejčastěji zastoupenou oblastí selhání, v 29 % případů je selhání na úrovni detekce. 
Konkrétně se jedná o získání informací zaměřených jenom na částečnou složku situace.  
Řidič tedy, ačkoli se věnoval řízení, zaměřil pozornost na méně důležitý podnět, který nebyl  
v daný moment pro bezpečnost kritický. 
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Mladí řidiči mají obecně tendenci přeceňovat své řidičské schopnosti a současně podceňují možná 

rizika, což se projevuje v jízdním stylu, ale také s tím souvisejících příčinách a faktorech přispívajících 

vzniku nehod. Z odborných studií vyplývá, že obecně rizikové jednání mladých řidičů je dáno určitým 

poměrem čtyř faktorů. 

•    Omezená schopnost identifikace rizika  

•    Zvýšená důvěra ve vlastní řidičské schopnosti  

•    Zvýšená potřeba postupovat riziko  

•    Osobnostní a sociokulturní faktory  

Začínající řidiči si poměrně rychle osvojí dovednosti potřebné k řízení motorového vozidla, trvá však 

podstatně déle, než si vlivem zkušeností osvojí všechny percepční a kognitivní schopnosti, nezbytné 

pro bezpečnou interakci v dopravním prostředím (Deery, 1999). S přibývajícím věkem a získanými 

zkušenostmi, dochází k poklesu rizikového chování a nezralosti řidičů (Masten et al., 2003).  
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Jak dokládá datová základna HADN:  

• adrenalinový, resp. dravý jízdní styl je stejně jako agresivita četnější u mladých řidičů. 
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