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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). 

 

 

1.2 Hloubková analýza dopravních nehod 
Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu [2] (dále jen 

„HADN“) je moderním nástrojem sloužícím k detailnímu poznání 

mechanizmu 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 přinášejí 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. 
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2. Základní fakta 
Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na usmrcené, těžce a lehce 

zraněné účastníky provozu vinou řidičů motorových vozidel. 

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

- v období let 1993 až 2019 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k celkem 

27 161 dopravním nehodám 

- nejvíce (1 211) bylo evidováno v roce 1998, nejméně (685) pak v roce 2010; v roce 2019 bylo 

evidováno 1 113 nehod, o 40 méně než v roce 2018 

- mezi roky 1993 a 2019 došlo k průměrnému poklesu dopravních nehod zaviněné vlivem 

únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice o 5,7 %, v roce 2019 je (oproti roku 1993) 

zaznamenán nárůst o 4,6 % 

- v roce 2019 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (149) 

dopravním nehodám v červnu, naopak k nejméně (40) v lednu 

- nejvyšší podíl těchto nehod ke všem dopravním nehodám byl evidován v červnu (1,55 %), 

naopak nejnižší v lednu (0,46 %) 

- v roce 2019 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (4) 

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

- nejvyšší podíl usmrcených ke všem usmrceným byl evidován v červenci (7,1 %) 

- v roce 2019 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší 

závažnost (33 usmrcených na 1 000 nehod) v červenci a v listopadu 

- v roce 2019 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (180) 

dopravním nehodám ve Středočeském kraji, naopak k nejméně (38) v hl. m. Praze 

- nejvyšší podíl těchto nehod ke všem dopravním nehodám byl evidován v Karlovarském kraji 

(2,06 %), naopak nejnižší v hl. m. Praze (0,18 %) 

- v roce 2019 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (5) 

v Jihomoravském kraji, naopak v 6 krajích nebyla usmrcena ani jedna osoba 

- nejvyšší podíl usmrcených ke všem usmrceným byl evidován v Jihomoravském kraji (7,9 %) 

- v roce 2019 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší 

závažnost (32 usmrcených na 1 000 nehod) v Jihomoravském kraji 

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 
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2.1 Podíl dopravních nehod 
V období let 1993 až 2009 byly dopravní nehody zaviněné únavou, usnutím a fyzickou indispozicí 

registrovány ve dvou skupinách: 

- únava, usnutí 

- náhlá fyzická indispozice 

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

připadá na únavu a usnutí. Od roku 2010 jsou tyto údaje uváděny jen souhrnně. 

  

únava, usnutí
89%

náhlá fyzická indispozice
11%

Podíl dopravních nehod - únava, usnutí, náhlá fyzická indispozice
(v období 1993 - 2009)

zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV
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3. Vývoj dopravních nehod a jejich následků v období let 1993 až 2019 

3.1 Dopravní nehody 
V období let 1993 až 2019 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k celkem 27 161 

dopravním nehodám. Nejvíce (1 211) bylo evidováno v roce 1998, nejméně (685) pak v roce 2010. 

V roce 2019 bylo evidováno 1 113 nehod, o 40 méně než v roce 2018. 

 

  

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 

7 

3.2 Usmrcení 
V období let 2006 až 2019 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno celkem 

249 osob. Nejvíce (32) bylo evidováno v roce 2006, nejméně (10) pak v roce 2017. V roce 2019 bylo 

evidováno 16 usmrcených, stejně jako v roce 2018. 
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3.3 Těžce zranění 
V období let 2006 až 2019 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice těžce 

zraněno celkem 886 osob. Nejvíce (92) bylo evidováno v roce 2015, nejméně (38) pak v roce 2010. 

V roce 2019 bylo evidováno 46 těžce zraněných, o 5 méně než v roce 2018. 
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3.4 Relativní vývoj 
Z dlouhodobého hlediska je zaznamenána sestupná tendence. Mezi roky 1993 a 2019 došlo 

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

indispozice o 5,7 %, v roce 2019 je však (oproti roku 1993) zaznamenán nárůst o 4,6 %. 
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4. Měsíční srovnání roku 2019 

4.1 Dopravní nehody 
V roce 2019 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (149) dopravním 

nehodám v červnu, naopak nejméně (40) v lednu. 

Nejvyšší podíl těchto nehod ke všem dopravním nehodám je evidován v červnu (1,55 %), naopak 

nejnižší v lednu (0,46 %). 
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4.2 Usmrcení 
V roce 2019 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (4) 

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

Nejvyšší podíl usmrcených ke všem usmrceným je evidován v červenci (7,1 %). 
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4.3 Závažnost nehod 
V roce 2019 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší závažnost 

(33 usmrcených na 1 000 nehod) v červenci a v listopadu. 

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 2019 

5.1 Dopravní nehody 
V roce 2019 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (180) dopravním 

nehodám ve Středočeském kraji, naopak k nejméně (38) v hl. m. Praze. 

Nejvyšší podíl těchto nehod ke všem dopravním nehodám je evidován v Karlovarském kraji (2,06 %), 

naopak nejnižší v hl. m. Praze (0,18 %). 

 

  

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 

14 

5.2 Usmrcení 
V roce 2019 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (5) 

v Jihomoravském kraji, naopak v 6 krajích nebyla usmrcena ani jedna osoba. 

Nejvyšší podíl usmrcených ke všem usmrceným je evidován v Jihomoravském kraji (7,9 %). 
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5.3 Závažnost nehod 
V roce 2019 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší závažnost 

(32 usmrcených na 1 000 nehod) v Jihomoravském kraji. 

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

dopravních nehod. 

 

  

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 

16 

6. Mapové podklady nehodovosti 
Následky nehod v roce 2019 s vlivem únavy, usnutí a 

náhlé fyzické indispozice, tzn. usmrcení, těžce a lehce 

zranění, včetně nehod bez zranění, jsou uvedeny 

v mapových podkladech v aplikaci Dopravní nehody v ČR. 

Byly předdefinovány příslušné filtry tak, aby bylo na první 

pohled zřetelné, kde došlo v uplynulém roce 

k usmrcením, resp. k těžkým a lehkým zraněním. Součástí 

detailů nehod jsou desítky důležitých informací (viz 

screen z aplikace). Změnou územní jednotky lze zobrazit 

detailněji uvedené nehody, např. v rámci konkrétního kraje apod. 

 

Pozn. pro otevření interaktivní mapy v prohlížeči klikněte na obrázek výše, příp. zde. 
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7. Aktuální situace v roce 2020 (do 31.3.2020) 

7.1 Dopravní nehody 
V roce 2020 (leden-březen) bylo zatím evidováno 214 nehod v důsledku vlivu únavy, usnutí nebo 

náhlé fyzické indispozice; meziročně se jedná o nárůst o 34 nehod, tj. +18,9 %. 

7.2 Usmrcení 
V roce 2020 byly zatím v důsledku vlivu únavy, usnutí nebo náhlé fyzické indispozice usmrceny 4 

osoby (tj. o 3 více než v předchozím roce), tj. +300 %. 

7.3 Těžce zranění 
V roce 2020 bylo zatím v důsledku vlivu únavy, usnutí nebo náhlé fyzické indispozice těžce zraněno 

15 osob (tj. o 8 více než v předchozím roce), tj. +114,2 %. 

7.4 Lehce zranění 
V roce 2020 bylo zatím v důsledku vlivu únavy, usnutí nebo náhlé fyzické indispozice lehce zraněno 

103 osob (tj. o 3 více než v předchozím roce), tj. +3,0 %. 
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8. Hloubková analýza dopravních nehod 

8.1 Únava jako faktor přispívající vzniku nehod 

Na vzorku nehod v databázi HADN, u nichž byla únava přispívajícím faktorem jejich vzniku, je 
patrná vyšší četnost nehod v důsledku únavy v souvislosti s pracovními cestami (zejména 
s cestami z práce). 

   

Z hlediska fáze jízdy z databáze hloubkové analýzy dopravních nehod vyplývá, že největší 
procento dopravních nehod v důsledku únavy vznikne v poslední pětině trasy (33 %). 
Přestože únava je rizikovým faktorem nezávisle na délce trasy (vzniká na krátkých i dlouhých 
trasách), pravděpodobnost nehody v důsledku únavy je vyšší, pokud řidič od počátku řízení 
ujel delší trasu. 

 

8.2 Náhlá zdravotní indispozice 

Náhlá zdravotní indispozice je stav poruchy vědomí, kdy řidič náhle, ne však nutně bez 
předchozího varování ztrácí vědomí. V důsledku toho řidič ztrácí kontrolu nad vozidlem a 
další trajektorie vozidla je velmi obtížně předvídatelná. Děje se tak krátkodobě, v řádu 
sekund, střednědobě do příjezdu ZZS nebo trvale, kdy je zdravotní indispozice natolik vážná, 
že končí smrtí řidiče. 
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Zdravotní indispozice jako faktor přispívající vzniku nehod – výsledky HADN 

Na základě dopravních nehod řešených v rámci HADN byly identifikovány následující okruhy 
způsobující zdravotní indispozici, které vedly ke vzniku dopravní nehody: 

• hypoglykemie – typický částečnou poruchou vědomí v důsledku poklesu krevního 
cukru. Jedná se o stav, kterému se dá u diabetu poměrně dobře přecházet, dodržuje-li 
daná osoba doporučení lékaře. Může se také vyskytovat u osob, které z různých 
důvodů po delší dobu nepozřely jídlo. 
• epilepsie – závažný stav, který ale není vždy kontraindikací pro řízení. Ohrožující je 
především v počátcích výskytu onemocnění, kdy není pro dotyčného řidiče přicházející 
záchvat nijak detekovatelný a je vzhledem ke své povaze a délce trvání velmi 
nebezpečný. 
• kardiovaskulární onemocnění (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda) – jejich 
častější výskyt se dá předpokládat u osob staršího věku, není to však nutným 
pravidlem. Příznaky cévní mozkové příhody i infarktu myokardu jsou ve většině případů 
dotyčným subjektivně vnímány. 
• vliv léků – na vznik některých zdravotních indispozic (dopravních nehod) může mít 
vliv (i částečný) medikace. Používání některých léčiv může vést k různým akutním 
stavům, jako je žilní a tepenná trombóza nebo poruchy vědomí spojené s vedlejšími 
účinky léků. Ty ale především ovlivňují kognitivní funkce řidiče, dominantně pak 
pozornost. 
• vliv jiného somatického onemocnění či indispozice – příkladem mohou být 
mrákotné stavy či mdloby u vysokých horeček, během kterých se dotyčný sám 
dopravuje k lékaři, případně jiné chorobné a akutní stavy, které nejsou žádným z výše 
uvedených. 

Ke vzniku nehod dochází častěji v důsledku náhlé zdravotní indispozice: 

• krátkodobá nevolnost, např. v důsledku přechodného onemocnění (chřipka apod.) 
• náhlá zdravotní indispozice, např. kardiovaskulární selhání infarkt myokardu 

Méně často byly identifikovány nehody v důsledku dlouhodobého zdravotního omezení, 
např. diabetes mellitus, kdy za selháním řidiče stála v těchto případech hypoglykemie, tedy 
patologický pokles koncentrace cukru v krvi, epilepsie, borelióza a zdravotní komplikace 
související s vyšším věkem. 
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