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1 Úvod 
Dokument má za cíl vytvořit základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod a jejich následků vlivem 

námrazy, sněhu a náledí.  

 

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]. 

 

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 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 na usmrcené, těžce a lehce 

zraněné. 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 2018 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí usmrceno 11 osob, tj. o 9 méně 

oproti předchozímu roku 

- v uplynulých 5 letech došlo k významnému poklesu počtu usmrcených osob 

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993-2018 činil podíl usmrcených osob  

v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí 5,8 %, v roce 2018 pak 1,9 % (pozn. v roce 2015 

nejnižší – pouze 1,5 %) 

- výrazně nejvyšší závažnost (8,7 usmrcených na 1 000 dopravních nehod) vykazují 

v dlouhodobém srovnání dopravní nehody, které se stanou v důsledku náhlé změny  

(námraza, náledí) 

V roce 2018 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí evidováno: 

- 4 195 dopravních nehod (meziročně -34 %); nejvíce (124) těchto nehod bylo zaznamenáno 

v Moravskoslezském kraji, relativně nejvyšší podíl těchto nehod ke všem dopravním nehodám 

byl zaznamenán na Vysočině (8,7 %) 

- 11 usmrcených osob (meziročně -45 %); nejvíce (3) usmrcených bylo na Vysočině, relativně 

nejvyšší podíl usmrcených v důsledku vlivu námrazy ke všem usmrceným byl zaznamenán  

na Vysočině (0,5 %) 

- 85 těžce zraněných osob (meziročně +29 %); nejvíce těžce zraněných bylo  

v Středočeském (19) a Jihomoravském kraji (16), relativně nejvyšší podíl těžce zraněných  

v důsledku vlivu námrazy ke všem těžce zraněným byl zaznamenán v Středočeském kraji  

(0,8 %) 

- 1 217 lehce zraněných osob (meziročně -16,5 %); nejvíce (191) lehce zraněných bylo  

na Vysočině, relativně nejvyšší podíl lehce zraněných v důsledku vlivu námrazy ke všem lehce 

zraněným byl zaznamenán také na Vysočině (0,8 %) 

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále.  

http://www.ibesip.cz/


Námraza, sníh a náledí 

Základní statistické ukazatele 

BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 

 

facebook.com/ibesip      twitter.com/ibesip      youtube.com/ibesip      instagram.com/ibesip       www.ibesip.cz 

5 

3 Dlouhodobý vývoj 
Vývoj počtu dopravních nehod v ČR v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí je zřejmý z následujícího 

grafu. Nejvíce nehod bylo zaznamenáno v roce 1996 (30 148), naopak nejméně v roce 2014 (2 566). 

V roce 2018 bylo takových nehod evidováno 4 195, tj. o 2 158 (-34 %) méně oproti předchozímu roku. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.1 Podíl nehod a jejich následků 
Z uvedeného grafu je zřejmé, že nejvíce nehod i následků na životech a zdraví osob v období  

1993-2018 připadá na „náledí, sníh – neposypané“. Naopak nejnižší četnost je zaznamenána u náhlé 

změny (námraza, náledí) – tyto situace však vykazují nejvyšší závažnost (viz dále). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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4 Vývoj usmrcených osob 
Vývoj počtu usmrcených osob v ČR v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí je zřejmý z následujícího 

grafu. Nejtragičtější byl rok 1996, kdy bylo usmrceno 128 osob, naopak nejméně osob (10) bylo 

usmrceno v roce 2015. 

V roce 2018 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí usmrceno 11 osob, tj. o 9 (-45 %) méně 

oproti předchozímu roku. V uplynulých 5 letech došlo k výraznému poklesu počtu usmrcených osob. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993-2018 činil podíl usmrcených osob v důsledku 

vlivu námrazy, sněhu a náledí 5,8 %, což znamená, že každá 17. osoba byla usmrcena v důsledku vlivu 

námrazy, sněhu a náledí. V roce 1996 byl podíl usmrcených nejvyšší (9,2 %), naopak v roce 2015 

nejnižší (1,5 %).  

V roce 2018 činil podíl usmrcených osob v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí 1,9 %. 
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5 Vývoj těžce zraněných osob 
Vývoj počtu těžce zraněných osob v ČR v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí je zřejmý 

z následujícího grafu. Nejtragičtější z tohoto pohledu byl rok 1996, kdy bylo těžce zraněno 672 osob, 

naopak nejméně osob (58) bylo těžce zraněno v roce 2015.  

V roce 2018 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí těžce zraněno 85 osob, tj. o 19 (+29 %) 

více oproti předchozímu roku. 

 

 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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6 Vývoj lehce zraněných osob 
Vývoj počtu lehce zraněných osob v ČR v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí je zřejmý 

z následujícího grafu. Nejtragičtější z tohoto pohledu byl rok 1993, kdy bylo lehce zraněno 3 771 osob, 

naopak nejméně osob (803) bylo lehce zraněno v roce 2014.  

V roce 2018 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí lehce zraněno 1 217 osob,  

tj. o 240 (-16,5 %) méně oproti předchozímu roku. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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7 Závažnost nehod 
Výrazně nejvyšší závažnost (8,7 usmrcených na 1 000 dopravních nehod) vykazují v dlouhodobém 

srovnání (1993-2018) dopravní nehody, které se stanou v důsledku náhlé změny (námraza, náledí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibesip.cz/
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Vývoj závažnosti dopravních nehod v ČR v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí je zřejmý 

z následujícího grafu. Nejtragičtější byl rok 1994, kdy bylo usmrceno 6,9 osob na 1 000 nehod,  

naopak nejméně osob (2,3) bylo usmrceno v roce 2006.  

V roce 2018 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí evidováno 2,6 usmrcených  

na 1 000 nehod, tj. historicky druhá nejnižší závažnost. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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8 Krajské srovnání roku 2018 
Celkový přehled uplynulého roku je zřejmý z uvedené tabulky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibesip.cz/
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8.1 Dopravní nehody 
V roce 2018 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí evidováno 4 195 dopravních nehod.  

Nejvíce (525) těchto nehod bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji, relativně nejvyšší podíl těchto 

nehod ke všem dopravním nehodám byl zaznamenán na Vysočině (8,7 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibesip.cz/
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8.2 Usmrcení 
V roce 2018 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí usmrceno 11 osob.  

Nejvíce (3) usmrcených bylo na Vysočině, relativně nejvyšší podíl usmrcených v důsledku vlivu 

námrazy ke všem usmrceným byl zaznamenán také na Vysočině (0,5 %). 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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8.3 Těžce zranění 
V roce 2018 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí těžce zraněno 85 osob.  

Nejvíce těžce zraněných bylo v Středočeském (19) a Jihomoravském kraji (16), relativně nejvyšší 

podíl těžce zraněných v důsledku vlivu námrazy ke všem těžce zraněným byl zaznamenán  

ve Středočeském kraji (0,8 %). 

 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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8.4 Lehce zranění 
V roce 2018 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí lehce zraněno 1 217 osob.  

Nejvíce (191) lehce zraněných bylo na Vysočině, relativně nejvyšší podíl lehce zraněných v důsledku 

vlivu námrazy ke všem lehce zraněným byl zaznamenán také na Vysočině (0,8 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibesip.cz/
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9 Mapové podklady fatálních následků nehod v důsledku námrazy, 

sněhu a náledí v roce 2018 

V mapových podkladech z aplikace DOPRAVNÍ NEHODY V ČR jsou uvedeny dopravní nehody 

vlivem námrazy, sněhu a náledí za rok 2018.  
 

Nastaveny byly příslušné filtry tak, aby bylo na první pohled zřetelné, kde došlo  

v uplynulém roce k nehodám. 

 

Lokalizace nehod s usmrcením, těžkým zraněním, resp. s lehkým zraněním osob je uvedena 

v mapovém podkladu, příp. zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibesip.cz/
https://nehody.cdv.cz/
https://nehody.cdv.cz/statistics.php?h=dp
https://nehody.cdv.cz/statistics.php?h=dp
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10 Hloubková analýza dopravních nehod 

10.1 Pneumatiky  
Jedním z klíčových faktorů při udržení směrové stability je adheze, která je do značné míry závislá  

na kvalitě/stavu/druhu pneumatik.  

Jak dokládá datová základna HADN, poměrně velké množství řidičů používá zimní pneumatiky 

celoročně (průměrně cca 30 %). Velmi často dochází k tzv. „dojíždění“ pneumatik  

(pneumatika odpovídá požadavkům na hloubku hlavní dezénové drážky pro letní měsíce).  

Zimní pneumatiky mají ovšem jiné složení směsi než pneumatiky letní, tudíž nemusí být svými jízdními 

vlastnostmi pro používání v letních měsících a ve vysokých teplotách ideální.  

Rizikovým faktorem je používání zimních pneumatik v letních měsících. Letní pneumatiky zkřehnou  

a jejich jízdní vlastnosti se diametrálně změní. Případy, kdy řidiči měli v případě nehody na vozidle letní 

pneumatiky, jsou naštěstí nepříliš časté.  

V několika případech měla vozidla u dopravních nehod šetřených v rámci HADN kombinace různých 
druhů pneumatik - např. na 29 vozidlech byla kombinace dvou letních a dvou zimních pneumatik,  
na 10 vozidlech pak jedna letní a tři zimní pneumatiky, v jednotkách případů pak další kombinace 
pneumatik.   

 

 

 

http://www.ibesip.cz/
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Diskutovaným tématem je také stáří pneumatik a jeho vliv na jízdní vlastnosti vozidla.  

Obecně se celková životnost pneumatik doporučuje maximálně 10 let. Jedná se o období počínající 

datem jejich výroby. Jak dokládá datová základna HADN, někteří řidiči používají pneumatiky starší  

10 let.  

  

Prodloužení životnosti pneumatik lze zajistit správným nahuštěním pneumatik, kdy každý výrobce 

pneumatik udává doporučení hodnoty huštění pro konkrétní vozidla a rozměry pneumatik.  

Dále je nutné provádět pravidelné vyvažování kol, díky kterému lze dosáhnout rovnoměrnému 

opotřebení. Prodloužení životnosti prospívá také správné skladování, kde nejdůležitější je,  

aby pneumatiky byly uchovávány v suchém, chladném a tmavém místě. 

10.2 Odstranění námrazy/sněhu z vozidla  
S provozem vozidla v zimním období je spojena také povinnost řidiče odstranit z vozidla nečistoty, 

námrazu nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Řidič také nesmí 

řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích.  

Výhled z vozidla do všech stran je důležitým faktorem pro bezpečnost provozu.  

Omezený výhled z vozidla (díky nedostatečnému očištění námrazy/sněhu) zvyšuje riziko vzniku 

dopravní nehody, jak dokládají také dílčí případy šetřené v rámci HADN. Řidič může přehlédnout jiného 

účastníka provozu – ať už chodce nebo jiné vozidlo.  
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Příkladem může být následující nehoda: Řidič osobního vozidla si nedostatečně očistil přední sklo 
vozidla od námrazy a v důsledku omezeného výhledu z vozidla přehlédl chodce.  
Došlo ke střetu vozidla s chodcem. Chodec utrpěl otevřenou zlomeninu pravého bérce, mnohočetné 
odřeniny obličeje, levého bérce a pravé ruky (tíže poranění vyjádřena ISS 10). 
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