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

se národních statistik dopravních nehod mužů a žen a jejich následků, především z oblasti osob 

usmrcených a 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 Evropské databáze 
Pro potřeby tohoto dokumentu byly dále použity jako zdroje dat ETSC (European Transport Safety 

Council) a IRTAD (International Road Traffic and Accident Database). 

ETSC 

Evropská rada pro bezpečnost dopravy je neziskovou organizací se sídlem v 

Bruselu, která usiluje o snižování počtu usmrcených a zraněných osob v dopravě 

v rámci celé Evropy. 

IRTAD 

Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti 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 dopravní nehody a osoby 

usmrcené s ohledem na genderovou problematiku. 

Základní poznatky statistických ukazatelů mužů a žen: 

- v roce 2016 zavinili muži 52 155 dopravních nehod, ženy 15 942, nejvíce jich bylo u obou 

skupin zaviněno v roce 1999 (159 530 u mužů, resp. 43 457 u žen), naopak nejméně u mužů 

v roce 2011 (43 457) a u žen v roce 2010 (11 376) 

- v období let 1994 – 2016 je (oproti roku 1993) evidován průměrný nárůst dopravních nehod 

o 1 %, zatímco u nehod zaviněných muži evidujeme 7% pokles, u nehod zaviněných ženami je 

to 41% nárůst! 

- v období let 1993 – 2016 zavinili muži 81,7 % dopravních nehod, zatímco ženy 18,3 %.  

- podíl dopravních nehod zaviněných ženami neustále roste, v roce 2015 byl podíl nehod 

zaviněných ženami nejvyšší 23,5 %! 

- v období let 1994 – 2016 je (oproti roku 1993) evidován průměrný pokles usmrcených osob o 

23,4 %, u usmrcených mužů evidujeme pokles 23,2 %, u usmrcených žen pak pokles 24,3 % 

- v období let 1993 – 2016 bylo usmrceno 76,3 % mužů a 23,7 % žen 

- největší podíl usmrcených mužů je evidován v roce 2006 (78,8 %), naopak největší podíl 

usmrcených žen je evidován v roce 2009 (25,7 %) 

- jak u mužů, tak u žen zavinili v roce 2016 drtivou většinu smrtelných nehod řidiči 

motorových vozidel (375 mužů, 121 žen) 

- v roce 2016 bylo usmrceno 416 mužů a 129 žen 

- zatímco mužů je nejvíce usmrceno jako řidičů osobních automobilů, žen jako spolujezdců 

v osobních automobilech! 

- 4 z 10 usmrcených mužů byli řidiči osobních automobilů! Druhou nejpočetnější kategorií 

jsou muži-chodci 17 %, následují řidiči motocyklů 14 % 

- spolujezdců mužů v osobních automobilech bylo usmrceno „jen“ 12 %, u žen tvoří 

spolujezdci v osobních automobilech 33 %! 

- nejpočetnější kategorií usmrcených žen v roce 2016 jsou spolujezdci v osobních 

automobilech (33 %), následují řidiči osobních automobilů (31 %) a chodci (30 %) 

- v roce 2016 došlo k usmrcení „pouze“ 1 řidičky motocyklů, zatímco mužů-motocyklistů bylo 

usmrceno 58, tj. 14 % ze všech usmrcených mužů 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 
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3. Dopravní nehody 

3.1 Vývoj dopravních nehod 
Vývoj dopravních nehod zaviněných muži a ženami v ČR je zřejmý z grafu. V roce 2016 zavinili muži 

52 155 dopravních nehod, ženy 15 942. Nejvíce jich bylo u obou skupin zaviněno v roce 1999 

(159 530 u mužů, resp. 43 457 u žen), naopak nejméně u mužů v roce 2011 (43 457) a u žen v roce 

2010 (11 376).  

V roce 2009 došlo k výraznému snížení počtu dopravních nehod, které bylo způsobeno zejména 

přijetím legislativních opatření (došlo ke zvýšení finančního limitu, kdy je nutno hlásit dopravní 

nehodu Policii ČR). 

 

Pozn. Součet zavinění mužů a žen nedává celkové hodnoty, neboť jsou obsaženy i ostatní zavinění 

(např. komunikace, zvěř apod.). 
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3.2 Relativní vývoj nehod 
Velmi zajímavý přehled získáme, podíváme-li se na relativní ukazatele. V období let 1994 – 2016 je 

(oproti roku 1993) evidován průměrný nárůst dopravních nehod o 1 %. Zatímco u nehod 

zaviněných muži evidujeme 7% pokles, u nehod zaviněných ženami je to 41% nárůst! 
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3.3 Podíl nehod 
V období let 1993 – 2016 zavinili muži 81,7 % dopravních nehod, zatímco ženy 18,3 %. Z grafu je 

zřejmé, že podíl dopravních nehod zaviněných ženami neustále roste. V roce 2015 byl podíl nehod 

zaviněných ženami nejvyšší 23,5 %! 
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4. Usmrcení 

4.1 Vývoj usmrcených 
Vývoj počtu usmrcených mužů a žen v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější, z pohledu mužů byl rok 

1997, kdy bylo usmrceno 1 244 mužů, naopak nejméně v roce 2016 (462). Nejtragičtější, z pohledu 

žen byly roky 1994 a 1995, kdy bylo usmrceno 397 žen, naopak nejméně v roce 2016 (149).  

V roce 2007 došlo k nejvyššímu nárůstu počtu usmrcených osob jak v kategorii mužů, tak žen – 

nedošlo k využití potenciálu bodového hodnocení řidičů (zejména z důvodu jeho zpochybňování), 

které nabylo účinnosti v polovině roku 2006. Naopak největší pokles usmrcených mužů je evidován 

v roce 1998, u žen je to pak rok 2006. 
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4.2 Relativní vývoj usmrcených 
Větší přehled získáme, podíváme-li se na relativní ukazatele. V období let 1994 – 2016 je (oproti roku 

1993) evidován průměrný pokles usmrcených osob o 23,4 %. U usmrcených mužů evidujeme pokles 

23,2 %, u usmrcených žen pak pokles 24,3 %. 
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4.3 Podíl usmrcených 
V období let 1993 – 2016 bylo usmrceno 76,3 % mužů a 23,7 % žen. Největší podíl usmrcených 

mužů je evidován v roce 2006 (78,8 %), naopak největší podíl usmrcených žen je evidován v roce 

2009 (25,7 %). 
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4.4 Viníci smrtelných nehod v roce 2016 
Jak u mužů, tak u žen zavinili v roce 2016 drtivou většinu smrtelných nehod řidiči motorových 

vozidel (375 mužů, 121 žen).  

Počet usmrcených při nehodách zaviněných celkem muži ženy 

Řidičem motorového vozidla 496 375 121 

Řidičem nemotorového vozidla 24 22 2 

Chodcem 21 16 5 

Jiné zaviněni 4 3 1 

Celkem 545 416 129 

 

Nejzásadnější rozdíly jsou v kategoriích řidičů nemotorových vozidel, kde je podíl zavinění u žen 

výrazně nižší než u mužů, naopak podíl smrtelných nehod zaviněných řidičem motorového vozidla je 

u žen vyšší než u mužů. Detaily jsou zřejmé z uvedeného grafu. 
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4.5 Kategorie usmrcených osob v roce 2016 
V roce 2016 bylo usmrceno 416 mužů a 129 žen. 

Kategorie usmrcených osob celkem muži ženy 

řidičů osobních automobilů 209 169 40 

chodců 111 72 39 

spolujezdců v osobních automobilech 92 49 43 

řidičů motocyklů 59 58 1 

cyklistů  39 35 4 

řidičů nákladních automobilů  25 25 0 

spolujezdců v nákladních automobilech 8 6 2 

řidič malého motocyklu 1 1 0 

řidič traktoru 1 1 0 

Celkem 545 416 129 

 

Zatímco mužů je nejvíce usmrceno jako řidičů osobních automobilů, žen jako spolujezdců 

v osobních automobilech! Detailní porovnání je obsahem podkapitol. 
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4.5.1 Muži 

4 z 10 usmrcených mužů byli řidiči osobních automobilů! Druhou nejpočetnější kategorií jsou muži-

chodci 17 %, následují řidiči motocyklů 14 %.  

Spolujezdců mužů v osobních automobilech bylo usmrceno „jen“ 12 %, u žen tvoří spolujezdci 

v osobních automobilech 33 %! 
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4.5.2 Ženy 

Nejpočetnější kategorií usmrcených žen v roce 2016 jsou spolujezdci v osobních automobilech 

(33 %), následují řidiči osobních automobilů (31 %) a chodci (30 %). 

V roce 2016 došlo k usmrcení „pouze“ 1 řidičky motocyklů, zatímco mužů-motocyklistů bylo 

usmrceno 58, tj. 14 % ze všech usmrcených mužů. 
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5. Bodové hodnocení řidičů 
Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v prosinci 2016 v centrálním registru řidičů 

evidováno 520 007 řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového 

hodnocení řidiče. Takový řidič má tedy na svém kontě alespoň jeden bod. Toto množství řidičů 

odpovídá 7,72 % všech registrovaných řidičů, tzn. že téměř každý 13. řidič je „bodovaný“. 

Poměr všech registrovaných řidičů dle pohlaví je za dobu platnosti bodového hodnocení řidičů 

ustálený, tvoří jej cca 55,5 % mužů a 44,5 % žen. Poměr bodovaných mužů a žen je od poměru všech 

řidičů významně odlišný, tvoří jej 81,6 % mužů a 18,4 % žen. Rozdíly mezi poměry bodovaných mužů 

a žen v jednotlivých krajích jsou nevýznamné (pozn. poměr mužů je mezi 79,6 % a 83,0 %). 

Jak mužům, tak ženám je nejvíce připsáno po 2 a 3 bodech. Zásadním rozdílem mezi muži a ženami 

v bodovém hodnocení řidičů je počet řidičů, kteří dosáhli 12 bodů. Zatímco u žen tvoří 12 bodoví 

řidiči „jen“ 2,89 %, u mužů je to 8,66 % (v poměrovém zastoupení)! 
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Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči ve věku 42 let (42 let muži a 42 let 

ženy). Pokud vezmeme v úvahu počet řidičů, kteří dosáhli určitého věku, a k tomuto číslu vztáhneme 

počet bodovaných řidičů daného věku, tak v tomto případě můžeme konstatovat, že největší skupinu 

tvoří muži ve věku 25 let a ženy ve věku 31 let. 

Největší počet bodovaných řidičů, kteří mají na svém kontě 12 bodů, je ve věku 30 let. Nejvíce žen 

s dvanácti body je evidováno ve věku 31 let. Největší skupinu řidičů s dvanácti body tvoří řidiči ve 

věku 30 let v případě přepočtu na celkový počet bodovaných řidičů. 

 

Nejvíce bodovaných řidičů mužů je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění v roce 1991. 

Nejvíce bodovaných žen získalo řidičské oprávnění v roce 2000. Největší skupinu bodovaných řidičů 

po přepočtu tvoří muži s rokem udělení řidičského oprávnění v roce 2010 a ženy s rokem udělení 

řidičského oprávnění v roce 2002. 

Nejvíce dvanáctibodových řidičů je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění 2008. U žen tuto 

skupinu tvoří nejvíce řidiček s rokem udělení řidičského oprávnění 2007. Při přepočtu na všechny 

registrované řidiče tvoří největší podíl dvanáctibodových řidičů ti, kterým bylo uděleno řidičské 

oprávnění v roce 2007. Detailní informace jsou k dispozici na webu Ministerstva dopravy zde. 
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6. Evropské srovnání dle ETSC 
V roce 2011 bylo na silnicích v zemích EU usmrceno 30 400 osob, z toho bylo 7 200 žen a 23 200 

mužů. Z celkové populace EU tvoří ženy 51 %, avšak z celkového počtu usmrcených pouze 24 %. 

Tento podíl se od roku 2001 téměř nemění. Obecně je v evropských státech 55 % řidičů mužského 

pohlaví, 45 % tvoří ženy. 
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6.1 Snížení usmrcených osob 2001 – 2011 
V zemích EU27 došlo u mužů v roce 2011 oproti roku 2001 k poklesu usmrcených mužů o 43,3 %, 

v České republice je zaznamenán téměř totožný pokles usmrcených mužů – 43,2 %. U žen došlo 

v zemích EU27 v roce 2011 oproti roku 2001 k poklesu usmrcených žen o 46,5 %, v České republice 

není situace tak pozitivní - je zaznamenán pokles usmrcených žen o 41,7 %. 

Usmrcení 
2001 2011 Snížení 2001 - 2011 

Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži 

EU27 13 475 40 867 7 204 23 171 46,5% 43,3% 

EU15 10 121 30 085 5 019 15 842 50,4% 47,3% 

EU10 2 179 6 948 1 366 4 723 37,3% 32,0% 

Česká republika 996 338 581 192 41,7% 43,2% 

 

Ve více jak 2/3 zemích EU došlo v letech 2001 – 2011 u žen k většímu poklesu počtu usmrcených 

než u mužů. Celková data pro EU uvádí pokles 6,1 % u žen a 5,8% u mužů. Průměrná roční procentní 

změna v úmrtí mužů a žen při dopravních nehodách v letech 2001 a 2011 (řazeno dle snížení úmrtí 

mužů) je znázorněna v grafu. 
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6.2 Usmrceno na 1 milion obyvatel v roce 2011 
V rámci EU je ročně usmrceno v průměru 95 mužů na 1 milión mužské populace, u žen má toto číslo 

hodnotu 28. Tzn., že míra úmrtnosti je u mužů více než 3x vyšší než u žen (je nutné brát v potaz to, že 

muži jsou více vystaveni možnosti stát se účastníkem dopravní nehody – najezdí více km jak ženy a 

také častěji jezdí v noci, za horší viditelnosti a na delší vzdálenosti). Je zřejmé, že muži nejenže 

vykazují větší množství nehod, ale stávají se během své řidičské kariéry dříve účastníky nehod než 

ženy a jsou častěji obviněni jako viníci nehod. Ženy jsou méně náchylné k riskantnímu chování a 

ochotněji dodržují pravidla a předpisy. 

V České republice bylo při dopravních nehodách na pozemních komunikacích oproti průměru EU 

v roce 2011 usmrceno nadprůměrně mužů i žen. 
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6.3 Kategorie usmrcených osob 
Muži jsou usmrceni hlavně jako řidiči automobilů a motocyklů, zatímco ženy jsou převážně 

usmrceny jako chodci a cestující v automobilech. 

6.3.1 Muži 

Následující graf obsahuje data za poslední 3 roky seřazená podle nejzranitelnějších účastníků 

silničního provozu (chodci, cyklisté a motocyklisté). Při srovnání se zeměmi EU je zřejmé, že v České 

republice je vyšší podíl usmrcených mužů jako řidičů automobilů a také cyklistů. 
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6.3.2 Ženy 

Následující graf obsahuje data za poslední 3 roky seřazená podle nejzranitelnějších účastníků 

silničního provozu (chodci, cyklisté a motocyklisté). Při srovnání se zeměmi EU je zřejmé, že v České 

republice je vyšší podíl usmrcených žen chodců, u ostatních kategorií je podíl velmi podobný. 
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6.4 Věkové rozložení usmrcených osob 
Pokud se zaměříme na fatální nehodovost mužů a žen podle věku a podílu té které věkové skupiny na 

celkové populaci, mezi dívkami a chlapci ve věku 0-14 let panují minimální rozdíly, u mládeže ve věku 

15-17 let již registrujeme první významnější nárůst podílu usmrcených v neprospěch mužů, markantní 

rozdíly pak registrujeme u věkových skupin 18-24 a 25-30 let. Největší rozdíl panuje mezi muži a 

ženami ve věku 31-49 let, u starších ročníků se rozdíly opět začínají snižovat. Klíčovou roli sehrává u 

mladších ročníků míra používání motorových vozidel (v neprospěch mužů), u seniorů pak vyšší délka 

života a křehkost těla žen (v neprospěch žen). 

Podíl usmrcených mužů výrazně převažuje podíl z celkového počtu obyvatel.  

Následující graf obsahuje data (za poslední 3 roky) usmrcených osob dle pohlaví a věkových skupin 

v EU27, která jsou porovnána s celkovým počtem obyvatel v dané věkové kategorii. 
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Mezi nejtragičtější patří věkové kategorie mužů: 

- 18 – 24 let, přibližně 13 % usmrcených na 4,5 % z celkového počtu obyvatel 

- 25 – 30 let, přibližně 9 % usmrcených na 4 % z celkového počtu obyvatel 

- 31 – 49 let, přibližně 22 % usmrcených na 14 % z celkového počtu obyvatel 

- nad 65 let, přibližně 14 % usmrcených na 7 % z celkového počtu obyvatel 

Žádná z věkových kategorií usmrcených žen není vyšší než podíl z celkového počtu obyvatel! 

 

6.5 Závěrečné zhodnocení 
Muži obecně vykazují cca 2x vyšší míru nehodovosti (na jeden tisíc řidičů), svou první nehodu 

absolvují v mladším věku než jejich ženské protějšky. Příčinou bývá rychlejší jízda a menší respekt k 

pravidlům silničního provozu. Obecně jezdí muži riskantněji. Projekt SARTRE4 došel k závěru, že ženy 

vykazují daleko pozitivnější vztah k omezovačům rychlosti, záznamovým zařízením monitorujícím 

výkon řidiče, alkozámkům a zařízením určeným k detekci únavy řidiče.  

Pokud se jedná o dopravní nehody, muži častěji havarují v zatáčkách, za snížené viditelnosti a při 

předjíždění. Ženy naopak nadprůměrně často havarují na křižovatkách (důvodem bývá chyba při 

vyhodnocení dopravní situace). Ženy méně často porušují bezpečnostní předpisy a méně často 

havarují – podobně je tomu při úrazech doma a na pracovištích. Ženy ve věku 25-59 let jako chodci 

méně často přecházejí na nebezpečných místech. Naopak u mladších i starších žen lze zaznamenat 

chování podobné jejich mužským protějškům.  

Ženy obecně mívají menší problémy s překračováním povolené maximální rychlosti. Významně více 

mužů přiznává, že v obci nedodržuje maximální povolenou rychlost. Současně ve větším počtu 

přiznávají, že při překročení rychlosti v obci o 20 a více km/hod nepociťují zvýšení rizika účasti na 

dopravní nehodě. Ženy současně ve větší míře podporují instalaci stabilních měřičů rychlosti. Obecně 

pak starší osoby (bez ohledu na pohlaví) více dodržují stanovené rychlostní limity.  

Evropský projekt DRUID došel k závěru, že problémy s alkoholem a drogami za volantem mají 

především muži. Nejvíce incidentů pod vlivem alkoholu vykazují (bez ohledu na pohlaví) jedinci ve 

věku 35-49 let a dále pak osoby ve věku 50-64 let. Nejnebezpečnější je alkohol pro muže ve věku 25-

35 let. Naopak především starší ženy-řidičky mívají problémy s užíváním psychoaktivních látek, a to 

především za dne. Téměř dvakrát více mužů je přesvědčeno, že po požití alkoholu mohou řídit 

bezpečně, pokud pojedou opatrně. 

Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) uvádí, že pokud by všichni ve svých 

konkrétních zemích užívali silnice tak bezpečně jako ženy, poklesla by úroveň mortality dopravních 

nehod na hodnotu o cca 20 % nižší, než v průměru činí u Švédska, Velké Británie a Nizozemska 

(tedy států s nejpříznivějšími statistikami dopravních nehod). Dokonce i ve státech s nejhoršími 

výsledky by mortalita dopravních nehod dosahovala úrovně vykazované v současnosti Německem. 
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