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Statistika nehodovosti – 1. pololetí 2017 

 

Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České 

republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také 

údaje za stejné období v minulých letech. 

 

Statistické údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-

178464.aspx 

 

V prvním pololetí letošního roku eviduje Policie ČR celkem 49 608 dopravních nehod na 

pozemních komunikacích. To je o 2 372 nehod více než ve srovnatelném období roku 2016. 

Za posledních pět let bylo v prvním pololetí nejméně evidovaných a vyšetřovaných nehod 

v roce 2014, celkem 40 098.  

Hmotná škoda, odhadnutá policisty na místě dopravní nehody, činí v tomto období celkem 

2 935 mil. Kč.   

 

Celkový počet evidovaných nehod na území České republiky v období leden-červen 

v letech 2013-2017: 

 

 
 

 

Z grafu je patrný stabilní nárůst celkového počtu nehod. Ve srovnání se stejným obdobím 

roku 2014 je to o 9 510 nahlášených a vyšetřovaných nehod více. 

Ve sledovaném období došlo k nejvyššímu počtu dopravních nehod v úterý 31. ledna 2017 

(409 dopravních nehod). Naopak nejméně dopravních nehod se stalo v neděli 12. března 2017 

(132 dopravních nehod). Nejtragičtějším dnem se stala sobota 24. června 2017, kdy bylo při 

dopravních nehodách usmrceno 9 osob. Od ledna do června 2017 policisté zaznamenali 57 

dnů bez smrtelné dopravní nehody (Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích 
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v České republiky za období leden-červen 2017, Ředitelství služby dopravní policie 

Policejního prezidia ČR). 

 

Počet usmrcených osob v prvním pololetí roku 2017 zaznamenává nárůst oproti loňskému 

roku ve srovnatelném období. Od ledna do června 2017 zemřelo v důsledku dopravní nehody 

celkem 228 osob, což je podle statistiky Ředitelství služby dopravní policie o 5 osob více než 

vloni.  

Počet usmrcených osob ve sledovaném období roku 2017 je druhý nejnižší od roku 1980. 

Nejvíce usmrcených bylo v roce 1994 (640 usmrcených osob), nejméně v roce 2016 (223 

usmrcených). 

 

Následující graf je převzat z  INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích 

v České republice za období leden–březen 2017  na http://www.policie.cz/clanek/statistika-

nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 

 
 

Těžce zraněno bylo při dopravních nehodách v prvním pololetí 2017 celkem 1 024 osob, 

lehce zraněno 11 326 osob. 

V kategorii těžce zraněných je (jako v jediné) zaznamenán pokles oproti roku 2016, ve 

srovnatelném období leden-červen celkem o 185 osob méně. 
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Celkový počet těžce a lehce zraněných osob při dopravních nehodách ve srovnatelném období 

 leden-červen v letech 2013-2017: 

 

 
 

 

 

Přehled počtu nehod, usmrcených osob, těžkých a lehkých zranění a odhadu hmotné škody 

v jednotlivých měsících leden-červen 2017: 

 

 

Po pozitivním vývoji následků dopravních nehod v prvních pěti měsících roku 2017 došlo 

v červnu 2017 k výraznému nárůstu počtu usmrcených osob oproti stejnému období roku 2016 

(nárůst o 27 usmrcených). (Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České 

republiky za období leden-červen 2017, Ředitelství služby dopravní policie Policejního 

prezidia ČR). 

. 
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nehod 
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lehce 

zraněno 
hmotná škoda 

leden 8 589 30 93 1 517 495 301 400 

únor 6 961 27 112 1 256 395 043 500 

březen 7 708 31 161 1 561 449 070 600 

duben 7 921 37 174 1 886 494 245 100 

květen 9 186 40 208 2 347 539 201 000 

červen 9 243 63 276 2 759 562 259 500 
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Nejvíce nehod se stalo v pátek (8 529), nejméně v neděli (5 093). Nejvíce usmrcených osob 

zaznamenávají statistiky v sobotu (48), nejméně v neděli (19). 

 

Počet nehod v období leden-červen2017 v jednotlivých dnech týdne: 

 

 
 

 

Počet usmrcených osob v období leden-červen 2017 při nehodách v jednotlivých dnech týdne: 
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PŘÍČINY NEHOD 

Nejčastější příčiny nehod za období leden-červen 2017; počet nehod a počet usmrcených 

osob: 

 

Příčina nehody Počet nehod 
Počet usmrcených 

osob 

Nepřiměřená rychlost 6 509 77 

Nesprávné předjíždění 692 10 

Nedání přednosti 6 921 37 

Nesprávný způsob jízdy 27 332 84 

 

Příčinou téměř 66 % dopravních nehod, zaviněných řidiči motorových vozidel, byl nesprávný 

způsob jízdy, při těchto nehodách bylo usmrceno 84 osob, což je o 1 více než ve srovnatelném 

období roku 2016. Nárůst usmrcených osob zaznamenáváme ještě u nehod zaviněných 

nesprávným předjížděním a nedáním přednosti. Pokles usmrcených je u nehod zaviněných 

nepřiměřenou rychlostí (Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České 

republiky za období leden-červen 2017, Ředitelství služby dopravní policie Policejního 

prezidia ČR). 

Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v prvním pololetí roku 2017 

nevěnování se řízení vozidla (19,93 % těchto nehod), druhou nejčetnější příčinou dopravních 

nehod pak bylo nesprávné otáčení nebo couvání (u 11,07 % dopravních nehod). 

 

Pořadí Nejčetnější příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidel 
Počet 

nehod 

1. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 8 263 

2. nesprávné otáčení nebo couvání 4 589 

3. nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 3 973 

4. jiný druh nesprávné jízdy 3 718 

5. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 3 340 

6. nezvládnutí řízení vozidla 2 174 

7. nedání přednosti upravené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě!“ 1 976 

8. vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 1 920 

9. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 1 698 

10. vjetí do protisměru 1 304 
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Pod vlivem alkoholu bylo v období leden-červen 2017 zaznamenáno celkem 1 863 nehod, 

při nichž bylo 10 osoba usmrceno.  

Drogy byly zjištěny v případě 116 dopravních nehod, při těchto nehodách došlo k usmrcení 

jedné osoby. Ve 32 případech byla zjištěna přítomnost alkoholu a drog u viníka dopravní 

nehody současně (což je o 2 případy méně než ve shodném období roku 2016). (Informace 

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republiky za období leden-červen 2017, 

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR). 

 

PŘEHLED VINÍKŮ A ZAVINĚNÍ NEHOD: 

 

Zavinění nehody 
Počet 

nehod 

Počet 

usmrcených 

řidičem motorového vozidla 41 454 208 

řidičem nemotorového vozidla 1 150 14 

z toho dětmi 106 0 

chodcem 583 4 

z toho dětmi 232 0 

jiným účastníkem 75 0 

závadou komunikace 192 0 

technickou závadou komunikace 211 0 

lesní, domácí zvěří 5 699 1 

jiné zavinění 244 1 

 

 

Nejvíce osob bylo usmrceno při nehodách zaviněných řidičem osobního vozidla (150 osob), 

největší pokles usmrcených evidujeme u nehod zaviněných řidičem nákladního vozidla (o 10 

osob) a u nehod, kdy řidič z místa ujel (o 5 osob). 
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Nehody podle druhu vozidla 
Počet 

nehod 

Počet 

usmrcených 

moped 28 1 

malý motocykl 41 0 

motocykl 772 17 

osobní automobil bez přívěsu 25 022 150 

osobní automobil s přívěsem 206 0 

nákladní automobil 3 931 18 

nákladní automobil s přívěsem 389 6 

nákladní automobil s návěsem 1 498 12 

autobus 691 2 

traktor 138 1 

tramvaj 62 0 

trolejbus 39 0 

jiné motorové vozidlo 99 0 

jízdní kolo 1 071 14 

povoz, jízda na koni 2 0 

jiné nemotorové vozidlo 20 0 

vlak 3 0 

nezjištěno, řidič ujel 8 591 1 

jiný druh vozidla 1 0 

 

 

 

V prvních šesti měsících letošního roku bylo při dopravních nehodách na pozemních 

komunikacích usmrceno 77 řidičů osobního vozidla (což je o 4 méně než ve srovnatelném 

období roku 2016). V tomto období došlo dále k usmrcení 47 chodců, u těchto nehod byl opět 

zaznamenán pokles počtu usmrcených, a to o 4 osoby. Nárůst v počtu usmrcených osob 

evidujeme u cyklistů, a to 6 osob. (Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích 

v České republiky za období leden-červen 2017, Ředitelství služby dopravní policie 

Policejního prezidia ČR). 
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Kategorie osoby 
Počet 

usmrcených 

Rozdíl 

oproti roku 

2016 

řidič osobního vozidla  77 -4 

chodec 47 -4 

řidič motocyklu 32 -2 

spolujezdec v osobním vozidle 30 7 

cyklista 21 6 

řidič nákladního vozidla sólo 9 -4 

spolujezdec v nákladním vozidle sólo 2 -1 

řidič nákladního vozidla s návěsem 2 1 

spolujezdec v nákladním vozidle s návěsem 2 1 

cestující v autobusu 1 1 

 

 

MÍSTA NEHOD 

Z celkového počtu šetřených nehod a jejich následků došlo v obcích k: 

 70,7 % počtu nehod 

 35,1 % usmrcených osob 

 51,6 % těžkých zranění 

 58,5 % lehkých zranění 

 73,4 % nehod pod vlivem alkoholu 

Nejvíce nehod se stalo na místních komunikacích a na silnicích I., II. a III. třídy. Z pohledu 

následků na životě jsou nejtragičtější nehody na silnicích I., II. a III. třídy. Nejvýraznější 

pokles počtu usmrcených byl v období leden - červen zaznamenán u dálnic (o 9 usmrcených 

osob méně než ve shodném období roku 2016), největší nárůst byl u nehod na silnicích III. 

třídy (o 17 usmrcených). (Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České 

republiky za období leden-březen 2017, Ředitelství služby dopravní policie Policejního 

prezidia ČR). 
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Počet nehod podle místa v období leden-červen 2017: 

 

 
 

 

Nehody a počet usmrcených podle druhu komunikace v porovnání s rokem 2016 ve 

srovnatelném období leden-červen: 

 

Druh komunikace 
Počet 

nehod 

Rozdíl 

oproti 

roku 2016 

Počet 

usmrcených 

Rozdíl 

oproti 

roku 2016 

dálnice 2 067 28 10 -9 

silnice I. třídy 6 462 112 78 -2 

silnice II. třídy 6 960 158 53 2 

silnice III. třídy 6 004 400 46 17 

sledovaná křižovatka 1 372 33 6 3 

sledovaná komunikace 5 345 165 12 -1 

místní komunikace 1 8 948 1 062 22 -3 

účelová komunikace – polní, lesní 

cesty 
199 67 1 -2 

účelová komunikace - ostatní 2 251 124 0 0 

 

 

 

 

 

 

obec 

mimo obec 
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Počet nehod v jednotlivých krajích v období leden-červen 2017: 

 

 
 

 

 

 

Počet usmrcených osob v jednotlivých krajích v období leden-červen 2017: 
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Následující grafy jsou převzaty z INFORMACE o nehodovosti na pozemních 

komunikacích v České republice za období leden – červen 2017 na 

http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 
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