
22.4.2021 

 
  

Fatální následky 
dopravních nehod v 
Evropě 
Srovnání České republiky s Evropou 

BESIP, Ministerstvo dopravy / CDV 
WWW.IBESIP.CZ 



Fatální následky dopravních nehod v Evropě 

Srovnání České republiky s Evropou 

BESIP, Ministerstvo dopravy / CDV 

 

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

2 

Obsah 
1. Úvod .................................................................................................................................................... 4 

1.1 Národní databáze .......................................................................................................................... 4 

1.2 IRTAD ......................................................................................................................................... 4 

1.3 ETSC ........................................................................................................................................... 4 

2. Strategický cíl ....................................................................................................................................... 5 

2.1 Absolutní srovnání ......................................................................................................................... 5 

2.2 Relativní srovnání .......................................................................................................................... 6 

2.3 Evropská strategie 2011–2020 ...................................................................................................... 8 

3. Dílčí cíle ................................................................................................................................................ 9 

3.1 Děti .............................................................................................................................................. 10 

3.1.1 Absolutní srovnání ................................................................................................................ 10 

3.1.2 Relativní srovnání ................................................................................................................. 11 

3.1.3 Evropská strategie 2011–2020 ............................................................................................. 13 

3.2 Chodci .......................................................................................................................................... 14 

3.2.1 Absolutní srovnání ................................................................................................................ 14 

3.2.2 Relativní srovnání ................................................................................................................. 15 

3.3.3 Evropská strategie 2011–2020 ............................................................................................. 17 

3.3 Cyklisté ........................................................................................................................................ 18 

3.3.1 Absolutní srovnání ................................................................................................................ 18 

3.3.2 Relativní srovnání ................................................................................................................. 19 

3.3.3 Evropská strategie 2011–2020 ............................................................................................. 21 

3.4 Motocyklisté ................................................................................................................................ 22 

3.4.1 Absolutní srovnání ................................................................................................................ 22 

3.4.2 Relativní srovnání ................................................................................................................. 23 

3.4.3 Evropská strategie 2011–2020 ............................................................................................. 25 

3.5 Stárnoucí populace ...................................................................................................................... 26 

3.5.1 Absolutní srovnání ................................................................................................................ 26 

3.5.2 Relativní srovnání ................................................................................................................. 27 

3.5.3 Evropská strategie 2011–2020 ............................................................................................. 29 

3.6 Alkohol ......................................................................................................................................... 30 

3.6.1 Absolutní srovnání ................................................................................................................ 30 

http://www.ibesip.cz/


Fatální následky dopravních nehod v Evropě 

Srovnání České republiky s Evropou 

BESIP, Ministerstvo dopravy / CDV 

 

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

3 

3.6.2 Relativní srovnání ................................................................................................................. 31 

3.6.3 Evropská strategie 2011–2020 ............................................................................................. 33 

Použité zdroje .................................................................................................................................... 34 

 

  

http://www.ibesip.cz/


Fatální následky dopravních nehod v Evropě 

Srovnání České republiky s Evropou 

BESIP, Ministerstvo dopravy / CDV 

 

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

4 

1. Úvod 
Dokument má za cíl vytvořit základní materiál oddělení BESIP týkající se aktuálního vývoje fatálních 

následků dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR a EU. 

Data uvedená v dokumentu jsou vztažena k usmrceným osobám do 30 dní od nehody.  

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 IRTAD 

Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti je součástí výzkumného 

programu OECD zahrnutého 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 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. 

 

V každém grafu je uvedena informace o zdroji vstupních dat. 

  

http://www.ibesip.cz/
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
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2. Strategický cíl 
Evropská unie si v rámci dekády 2011–2020 stanovila hlavní 

cíl snížit v roce 2020 fatální následky nehod na polovinu roku 

2010. 

2.1 Absolutní srovnání 
Vývoj usmrcených osob v evropských zemích je zřejmý 

z uvedené tabulky. Nižší intenzita provozu jakožto důsledek 

pandemie Covid-19, měla jasný, ačkoliv neměřitelný, vliv na 

počty usmrcených v důsledku dopravních nehod na evropských silnicích v roce 2020. Meziročně 

došlo v rámci EU27 k poklesu usmrcených osob o 17 %, v České republice došlo k poklesu počtu 

usmrcených osob srovnatelně o 16 %. Nejvyšší meziroční relativní pokles byl evidován na Maltě (-38 

%), v Bulharsku (-26 %) a v Maďarsku (-25 %), naopak nejvyšší nárůst byl v Lucembursku (18 %) 

a v Estonsku (15 %). Adina Vălean, evropská komisařka pro dopravu, říká: „Téměř o 4 000 osob méně 

zemřelo na silnicích v EU v roce 2020 v porovnání s rokem 2019, naše silnice zůstávají nejbezpečnější 

ve světě. Nicméně v rámci poslední dekády jsme nedosáhli očekávaného snížení a je zapotřebí, 

abychom zabránili návratu počtu obětí na úroveň před pandemií COVID-19. V rámci udržitelné 

a chytré mobility jsme potvrdili náš závazek implementovat strategii bezpečnosti silničního provozu 

v EU a snížit počet obětí v důsledku dopravních nehod na nulu.“ 

 

Pozn. počty usmrcených osob na mil. obyvatel z roku 2020 byly převzaty z tiskové zprávy EK vydané 

při konferenci k bezpečnosti silničního provozu dne 20. 4. 2021, odkaz zde.  

http://www.ibesip.cz/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1767?utm_source=ETSC&utm_campaign=71073a749a-20200709-PIN_corona_briefing_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3a7b55edbf-71073a749a-103264429
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2.2 Relativní srovnání 
V následující tabulce jsou srovnány jednotlivé evropské země dle počtu usmrcených osob na 1 milion 

obyvatel. České republice patřila v roce 2020 s 48 usmrcenými na 1 milion obyvatel 18. příčka. 

Evropský průměr v daném roce činil 42 usmrcených na 1 milion obyvatel. Ve srovnání s rokem 2010 

došlo v České republice v roce 2020 ke snížení o 23 %, v evropských zemích bylo zaznamenáno 

snížení o 20 % v rámci relativního srovnání. Nejhorší bilance s konstantním stavem byla evidovaná 

na Slovensku (nedošlo ke zhoršení) naopak nejlepší byla ve Švédsku a na Maltě, kde došlo téměř 

k polovičnímu snížení (o cca 44 %). Kromě zmiňovaného Slovenska, dále Irska a Litvy, došlo v roce 

2020 v ostatních evropských zemích ve srovnání s rokem 2010 ke snížení počtu usmrcených osob. 

Evropský kontinent se řadí mezi nejbezpečnější na celém světě a je daleko před celosvětovým 

průměrem více než 180 usmrcených osob na 1 milion obyvatel v důsledku dopravních nehod. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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V roce 2010 byla Česká republika nad evropským průměrem o 9 usmrcených osob, tj. o + 12,8 %, 

v roce 2020 pak o 7 usmrcených na 1 milion obyvatel, tj. + 14,3 %. Česká republika si meziročně 

polepšila o 23 %. 

Srovnání jednotlivých zemí je uvedeno v následujícím grafu. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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2.3 Evropská strategie 2011–2020 
V období 2011–2020 bylo v Evropské unii (EU 27) usmrceno více než 240 000 osob, oproti 

vytýčenému cíli (snížení usmrcených v roce 2020 na 50 % roku 2010) o téměř 33 600 osob více, 

tj. +16,3 %.  

Česká republika měla evidováno o 17,7 % více usmrcených, patřila jí tak až 16. příčka. Uvedená 

bilance je ve srovnání s ostatními zeměmi EU průměrná. Uvedený cíl se podařilo splnit v uplynulé 

dekádě pouze 2 zemím: Řecku a Portugalsku. Naopak významně negativní byla evidována bilance 

v Lucembursku (z důvodu nízkých absolutních hodnot), ve Švédsku a na Maltě. 

Srovnání jednotlivých zemí je uvedeno v následujícím grafu. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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3. Dílčí cíle 
V rámci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 je sledováno 11 dílčích cílů: 

- Děti 

- Chodci 

- Cyklisté 

- Motocyklisté 

- Mladí řidiči 

- Stárnoucí populace 

- Alkohol a jiné návykové látky 

- Nepřiměřená rychlost 

- Nedání přednosti v jízdě 

- Nesprávné předjíždění 

- Nákladní automobily 

Na základě dostupných dat z evropských databází byly porovnány uvedené dílčí cíle z pohledu vývoje 

počtu usmrcených osob v České republice a ostatních zemích Evropské unie. Z uvedeného je zřejmé, 

ve kterých oblastech je vývoj v ČR oproti evropskému průměru pozitivnější (motocyklisté, alkohol, 

stárnoucí populace), a kde je situace neuspokojivá (chodci, cyklisté, děti). V následujících dvou 

tabulkách jsou uvedeni průměrní usmrcení na 1 mil. obyvatel za období 2011–2020. 

 
V případě, že vezmeme v potaz plnění předpokladů, ČR si vede až na děti mnohem lépe v plnění 

předpokladů, než je evropský průměr. Průměrně se Evropě nedaří plnit stanovený předpoklad. České 

republice se průměrně daří plnit předpoklad jen u dílčího cíle usmrcených v důsledku alkoholu.  

  

http://www.ibesip.cz/
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3.1 Děti 

3.1.1 Absolutní srovnání 

Níže v tabulce je uveden vývoj počtu usmrcených dětí v jednotlivých evropských 

zemích. V roce 2020 bylo v České republice usmrceno 11 dětí (pozn. data do 30 

dní po nehodě). Porovnáme-li rok 2020 s rokem 2010, bylo v České republice 

v roce 2020 usmrceno o 38,9 % méně dětí, v rámci evropských zemí byl evidován 

pokles o 22,8 %. V období let 2011–2020 bylo v České republice v průměru 

usmrceno o 14,4 % méně dětí oproti roku 2010, v rámci evropských zemí dokonce 

méně o 30,2 %. Z pohledu ČR se rok 2020 vymyká trendu, v období pandemie 

Covid-19 evidujeme poloviční počet usmrcených dětí oproti předchozímu roku. Za 

období 2011 – 2020 zemřelo nejvíce dětí ve Francii (1034). 

 

* z důvodu neúplné databáze IRTAD byly počty usmrcených dětí z roku 2020 v daných zemích 

stanoveny odhadem (regresní imputace). 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.1.2 Relativní srovnání 

3.1.2.1 Usmrcené děti ke všem usmrceným 

V období 2011–2020 činil průměrný podíl usmrcených dětí ke všem usmrceným osobám v EU 

ve výši 2,3 %, přičemž Česká republika je na výši průměru EU. 

Děti byly nejméně zastoupeny na všech usmrcených osobách v důsledku dopravních nehod 

v Itálii (1,5 %) a v Portugalsku (1,6 %), naopak nejvíce v Dánsku (3,6 %) a v Irsku (3,5 %). 

Průměrný roční pokles v rámci evropských zemí činil v uvedeném období -1,7 %. Nejvyšší průměrný 

roční přírůstek 0,5 % byl evidován ve Španělsku, přičemž se dá konstatovat, že počty usmrcených dětí 

jsou v této zemi konstantní. Naopak nejvyšší pokles byl zaznamenán v Portugalsku (-5,9 %). 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.1.2.2 Usmrcené děti na milion obyvatel 

V roce 2020 bylo v České republice usmrceno 1 dítě na 1 milion obyvatel. V rámci uvedených 

evropských zemí bylo v roce 2020 usmrceno téměř 1,5 dítěte na 1 milion obyvatel, tzn., že situace 

v rámci České republiky byla ve srovnání s evropským průměrem o 1/3 lepší! V roce 2020 se 

povedlo zvrátit velmi nepříznivý trend z předchozích let a doufejme, že se nedostaneme zpět 

na hodnoty před pandemií Covid-19. 

Nejlepší bilance s počtem usmrcených na milion obyvatel byla evidována ve Švédsku, v Německu 

a v Nizozemí. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.1.3 Evropská strategie 2011–2020 

V období let 2011–2020 bylo v České republice usmrceno 154 dětí (pozn. data do 30 dní po nehodě), 

tj. oproti stanoveným předpokladům o 34 % více. V rámci sledovaných evropských zemí byl 

v souhrnu předpoklad nedodržen o 1,1 %. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.2 Chodci 

3.2.1 Absolutní srovnání 

Následující tabulka udává vývoj počtu usmrcených chodců 

v jednotlivých evropských zemích. V roce 2020 bylo v České 

republice usmrceno 95 chodců (pozn. data do 30 dní 

po nehodě). Porovnáme-li rok 2020 s rokem 2010, bylo 

v České republice v roce 2020 usmrceno o 43,5 % méně 

chodců, v rámci evropských zemí byl evidován pokles 

o 29,3 %. V období let 2011–2020 bylo v České republice 

v průměru usmrceno o 17,4 % méně chodců oproti roku 2010, přičemž v rámci evropských zemí byl 

zaznamenán pokles pouze o 13,8 %. 

Detailní informace jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

* z důvodu neúplné databáze IRTAD byly počty usmrcených chodců z roku 2020 v daných zemích 

stanoveny odhadem (regresní imputace). 

 

  

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

3.2.2.1 Usmrcení chodci ke všem usmrceným 

Každá 5. usmrcená osoba na evropských silnicích byla chodcem! V období 2011–2020 činil podíl 

usmrcených chodců 19,1 % ze všech usmrcených osob, v České republice činil uvedený podíl 

21,1 %. 

Nejmenší podíl usmrcených chodců v důsledku dopravních nehod byl v Nizozemí (8,6 %), Finsku 

(11,5 %) a Belgii (13,9 %), naopak nejvíce v Litvě (36,3 %), v Polsku (30,9 %) a v Maďarsku (25,3 %). 

Průměrný roční přírůstek v rámci evropských zemí činil v uvedeném období -4,3 %, v České republice 

– 6,6 %. Nejvyšší průměrný roční přírůstek byl evidován v Maďarsku (+2,5 %), naopak nejnižší 

ve Finsku (- 9,3 %) a následně v Polsku. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.2.2.2 Usmrcení chodci na milion obyvatel 

V roce 2020 bylo v České republice usmrceno 9 chodců na 1 milion obyvatel. V rámci uvedených 

evropských zemí bylo v roce 2020 usmrceno 8 chodců na 1 milion obyvatel, tzn., že situace v rámci 

České republiky byla ve srovnání s evropským průměrem mírně horší. 

Nejlepší bilance se 2 usmrcenými chodci byla evidována v Nizozemí, ve Finsku a ve Švédsku. 

Naopak nejvyšší počty usmrcených chodců na 1 milion obyvatel (19) byly evidovány v Litvě, 

jež následuje Polsko s Maďarskem. 

Detailní informace jsou obsahem níže uvedeného grafu. 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.3.3 Evropská strategie 2011–2020 

Evropská unie si v rámci dekády 2011–2020 stanovila hlavní cíl snížit v roce 2020 fatální následky 

nehod na polovinu roku 2010.  

V období let 2011–2020 bylo v České republice usmrceno 1 387 chodců (pozn. data do 30 dní 

po nehodě), tj. oproti stanoveným předpokladům o 18,5 % více. V rámci sledovaných evropských 

zemí byl v souhrnu předpoklad překročen o 23,9 %. 

Česká republika (přestože stanovené předpoklady nesplnila) patřila v oblasti usmrcených chodců 

k lepšímu průměru. Pod stanovené předpoklady v oblasti usmrcených chodců se dostaly jen 2 země: 

Dánsko (- 7 %) a Slovinsko (-2,3 %). 
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3.3 Cyklisté 

3.3.1 Absolutní srovnání 

Níže v tabulce je uveden vývoj počtu usmrcených cyklistů 

v jednotlivých evropských zemích. V roce 2020 bylo v České 

republice usmrceno 51 cyklistů (pozn. data do 30 dní 

po nehodě). Porovnáme-li rok 2020 s rokem 2010, bylo 

v České republice v roce 2020 usmrceno o 36,3 % cyklistů 

méně, v rámci evropských zemí byl evidován konstantní růst 

cca 0,7 %. V období let 2011–2020 bylo v České republice 

v průměru usmrceno o 20,5 % méně cyklistů oproti roku 

2010, v rámci evropských zemí byl téměř konstantní nárust 

ve výši 1,6 %. Nejvíce cyklistů (4 022) zemřelo za období 2011–2020 v Německu. Nárůst počtu 

usmrcených cyklistů může být v souvislosti se zvýšenou popularitou městské mobility, přičemž 

mnoho měst po celém světě přerozdělilo (dočasně) silniční prostor ve prospěch cyklistů a chodců. 

Řešení bezpečnosti silničního provozu ve městech je proto klíčovou oblastí zájmu Evropské komise, 

jež chce zajistit, aby byla tato bezpečnost zohledňována ve všech fázích plánování městské mobility. 

Bezpečnost silničního provozu bude důležitým prvkem nové městské mobility, kterou Evropské 

komise předloží během letošního roku. V této souvislosti města Helsinky a Oslo dosáhla nulového 

počtu usmrcených chodců a cyklistů v roce 2019, přičemž za zásadní průlom považují snížení 

maximální dovolené rychlosti. 

 

* z důvodu neúplné databáze IRTAD byly počty usmrcených cyklistů z roku 2020 v daných zemích 

stanoveny odhadem (regresní imputace). 
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3.3.2 Relativní srovnání 

3.3.2.1 Usmrcení cyklisté ke všem usmrceným 

Každá 12. usmrcená osoba na evropských silnicích byla cyklistou! V období 2011–2020 činil podíl 

usmrcených cyklistů 8,4 % ze všech usmrcených osob, v České republice činil uvedený podíl 9,7 %. 

Nejméně usmrcených cyklistů vzhledem ke všem usmrceným osobám v důsledku dopravních nehod 

bylo v Řecku (1,9 %) a v Lucembursku (2,2 %) naopak nejvíce v Nizozemí (22,1 %) a v Dánsku (15,5 %). 

Průměrný roční pokles byl spíše konstantní a v rámci evropských zemí činil v uvedeném období -

0,3 %, v České republice – 2,3 %. Nejvyšší průměrný roční přírůstek byl evidován ve Španělsku (+4 %), 

naopak nejnižší v Litvě (-8,2 %). 
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3.3.2.2 Usmrcení cyklisté na milion obyvatel 

V roce 2020 bylo v České republice usmrceno téměř 5 cyklistů na 1 milion obyvatel. V rámci 

uvedených evropských zemí bylo v roce 2020 usmrceno 4,3 cyklistů na 1 milion obyvatel, 

tzn., že situace v rámci České republiky byla ve srovnání s evropským průměrem horší (o 12 % více 

usmrcených cyklistů na 1 milion obyvatel). 

Nejlepší bilance byla evidována v Řecku a ve Španělsku (1,5). Naopak nejvyšší počty usmrcených 

cyklistů na 1 milion obyvatel byly evidovány v Nizozemí (8,1) a v Maďarsku (7,4). 

Detailní informace jsou obsahem níže uvedeného grafu. 
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3.3.3 Evropská strategie 2011–2020 

V období let 2011–2020 bylo v České republice usmrceno 636 cyklistů (pozn. data do 30 dní 

po nehodě), tj. oproti stanoveným předpokladům o 14,1 % více. V rámci sledovaných evropských 

zemí byl v souhrnu předpoklad překročen o 46,5 %. 

Česká republika (přestože stanovené předpoklady nesplnila) patřila v oblasti plnění předpokladu 

k nejlepším zemím. Nejvíce se stanoveným předpokladům v oblasti usmrcených cyklistů dostalo 

Řecko, jež se nepatrně pohybovalo nad vytyčenými cíli. 
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3.4 Motocyklisté 

3.4.1 Absolutní srovnání 

V následující tabulce je uveden vývoj počtu usmrcených 

motocyklistů v jednotlivých evropských zemích. V roce 2020 

bylo v České republice usmrceno 62 motocyklistů 

(pozn. data do 30 dní po nehodě). Porovnáme-li rok 2020 

s rokem 2010, bylo v České republice usmrceno o 37,4 % 

méně motocyklistů, v rámci evropských zemí byl evidován 

pokles o 20,9 %. V období let 2011–2020 bylo v České 

republice v průměru usmrceno o 16,9 % méně motocyklistů 

oproti roku 2010, což koresponduje přesně s evropským průměrem. V absolutních hodnotách 

za období 2011–2020 byla na tom nejhůře Itálie (8 597 osob) a Francie (7 973 osob). 

 

* z důvodu neúplné databáze IRTAD byly počty usmrcených motocyklistů z roku 2020 v daných zemích 

stanoveny odhadem (regresní imputace). 
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3.4.2 Relativní srovnání 

3.4.2.1 Usmrcení motocyklisté ke všem usmrceným 

V období 2011–2020 činil průměrný podíl usmrcených motocyklistů ke všem usmrceným osobám 

v EU ve výši 19,7 % (tj. každá 5. usmrcená osoba), přičemž v České republice činil uvedený podíl 

pod úrovní průměru EU, tj. 12,5 %. 

Motocyklisti měli nejnižší podíl ke všem usmrceným osobám v Litvě (7,8 %) a v Polsku (10,3 %), 

naopak nejvíce v Řecku (34 %) a v Itálii (25,8 %). 

Průměrný roční pokles v rámci evropských zemí činil v uvedeném období -2,5 %. Nejvyšší průměrný 

roční přírůstek 5,8 % byl evidován v Lucembursku. Naopak nejvýraznější pokles byl zaznamenán 

ve Finsku (-4,5 %). 
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3.4.2.2 Usmrcení motocyklisté na milion obyvatel 

V roce 2020 bylo v České republice usmrceno 5,8 motocyklistů na 1 milion obyvatel. V rámci 

uvedených evropských zemí bylo v roce 2020 usmrceno 8,7 motocyklistů na 1 milion obyvatel, 

tzn., že situace v rámci České republiky byla ve srovnání s evropským průměrem pozitivnější 

(o 33 % méně usmrcených motocyklistů na 1 milion obyvatel). 

Nejlepší bilance se 3,2 usmrcenými motocyklisty byla evidována v Nizozemí a ve Švédsku (4,1). 

Naopak nejvyšší počty usmrcených motocyklistů na 1 milion obyvatel byly evidovány v Řecku (24,8) 

a v Itálii (13,4). 

Detailní informace jsou obsahem níže uvedeného grafu. 
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3.4.3 Evropská strategie 2011–2020 

V období let 2011–2020 bylo v České republice usmrceno 823 motocyklistů (pozn. data do 30 dní 

po nehodě), tj. oproti stanoveným předpokladům o 19,9 % více. V rámci sledovaných evropských 

zemí byl v souhrnu předpoklad překročen o 18,9 %. 

Česká republika (přestože stanovené předpoklady nesplnila) patřila v oblasti usmrcených 

motocyklistů k lepšímu průměru. Pod stanovené předpoklady v oblasti usmrcených motocyklistů se 

dostaly jen tři země: Nizozemí (-6,3 %), Portugalsko (-2,2 %) a Řecko (- 1,4 %). Ačkoliv je Řecko 

nejhorší zemí v poměru usmrcených motocyklistů ke všem usmrceným v rámci zemí EU, splňuje 

stanovené předpoklady a je na dobré cestě k výraznému zlepšení, obdobná situace nastala 

i v Portugalsku. 
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3.5 Stárnoucí populace 

3.5.1 Absolutní srovnání 

V následující tabulce je uveden vývoj počtu usmrcených 

seniorů (65 let a více) v jednotlivých evropských zemích. 

V roce 2020 bylo v České republice usmrceno 134 seniorů 

(pozn. data do 30 dní po nehodě). Porovnáme-li rok 2020 

s rokem 2010, bylo v České republice v roce 2020 usmrceno 

o 18,8 % seniorů méně, přičemž v rámci evropských zemí byl 

evidován mírný pokles o -0,7 %. V období let 2011–2020 

bylo v České republice v průměru usmrceno o 7,5 % méně 

seniorů oproti roku 2010, v rámci evropských zemí byl téměř konstantní nárůst ve výši 1,7 %. Nejvíce 

seniorů (10 511) za období 2011–2020 zemřelo v Itálii. 

 

* z důvodu neúplné databáze IRTAD byly počty usmrcených seniorů z roku 2020 v daných zemích 

stanoveny odhadem (regresní imputace) 
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3.5.2 Relativní srovnání 

3.5.2.1 Usmrcení senioři ke všem usmrceným 

Každá 4. usmrcená osoba na evropských silnicích byla seniorem! V období 2011–2020 činil podíl 

usmrcených seniorů 27,4 % ze všech usmrcených osob, v České republice činil uvedený podíl 23 %. 

Nejméně seniorů vzhledem ke všem usmrceným osobám v důsledku dopravních nehod bylo 

v Lucembursku (17 %) a v Polsku (21,5 %), naopak nejvíce ve  Slovinsku (47,6 %) a v Nizozemí 

(33,7 %). 

Průměrný roční přírůstek v rámci evropských zemí v období 2011–2020 byl konstantní (-0,4 %), 

v České republice -0,6 %. Nejvyšší průměrný roční přírůstek byl evidován v Irsku (1,4 %), naopak 

nepříznivý stav se nejlépe vyvíjí každoročně ve Slovinsku (-13,9 %). 
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3.5.2.2 Usmrcení senioři na milion obyvatel 

V roce 2020 bylo v České republice usmrceno 12,5 seniorů na 1 milion obyvatel. V rámci uvedených 

evropských zemí bylo v roce 2020 usmrceno 12,8 seniorů na 1 milion obyvatel, tzn., že situace 

v rámci České republiky byla na úrovni evropského průměru. 

Nejlepší bilance s 2,9 usmrcenými seniory byla zaznamenána ve Slovinsku a 4,8 v Lucembursku. 

Naopak nejvyšší počty usmrcených seniorů na 1 milion obyvatel (21,5) byly evidovány v Portugalsku 

a v Řecku. 

Detailní informace jsou obsahem níže uvedeného grafu. 
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3.5.3 Evropská strategie 2011–2020 

V období let 2011–2020 bylo v České republice usmrceno 1 526 seniorů (pozn. data do 30 dní 

po nehodě), tj. oproti stanoveným předpokladům o 33,6 % více. V rámci sledovaných evropských 

zemí byl v souhrnu předpoklad překročen o 46 %. 

Česká republika (přestože stanovené předpoklady nesplnila) patřila v oblasti usmrcených seniorů 

k lepšímu průměru. Pod stanovené předpoklady v oblasti usmrcených seniorů se nedostala žádná 

země. 
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3.6 Alkohol 

3.6.1 Absolutní srovnání 

Níže v tabulce je uveden vývoj počtu usmrcených v důsledku 

alkoholu v jednotlivých evropských zemích z databáze ETSC 

(25 zemí). V roce 2020 bylo v České republice usmrceno 

57 osob v důsledku alkoholu během dopravní nehody 

(pozn. data do 30 dní po nehodě). Porovnáme-li rok 2020 

s rokem 2010, v České republice v roce 2020 bylo usmrceno 

o 47,2 % méně osob, v rámci evropských zemí byl evidován 

pokles o 20,6 %. V období let 2011–2020 bylo v České 

republice v průměru usmrceno o 40,3 % méně osob v důsledku alkoholu oproti roku 2010, což je 

velmi pod průměrem evropských zemí (-18,2 %). ČR tak patří mezi nejúspěšnější země EU při 

snižování počtu usmrcených v důsledku alkoholu! Nejvíce osob (10 384*) v důsledku alkoholu 

zemřelo za období 2011–2020 ve Francii. 

 

* z důvodu neúplné databáze ETSC byly počty usmrcených v důsledku alkoholu v některých letech 

a daných zemích stanoveny odhadem (regresní imputace). 
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3.6.2 Relativní srovnání 

3.6.2.1 Usmrcení v důsledku alkoholu ke všem usmrceným 

V období 2011–2020 činil průměrný podíl usmrcených v důsledku alkoholu ke všem usmrceným 

osobám v EU ve výši 12,9 %, přičemž je pozitivní, že v České republice činil uvedený podíl 9,8 %, 

což je pod evropským průměrem. 

Nejméně usmrcených v důsledku alkoholu ke všem usmrceným osobám bylo v Belgii (5,5 %) 

a v Rakousku (7,2 %), naopak nejvíce ve Francii (30,8 %) a ve Slovinsku (30,3 %). 

Průměrný roční přírůstek v rámci evropských zemí činil v uvedeném období -2,7 %. Nejvyšší 

průměrný roční přírůstek 2,8 % byl evidován ve Švédsku. Naopak nejnižší nárůst byl zaznamenán 

v Lucembursku (- 6,5 %). 

Detailní informace jsou obsahem níže uvedeného grafu. Z důvodu průniku databází ETSC a IRTAD 

uvádíme v grafu pouze 19 zemí EU (Itálie byla vynechána). 
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3.6.2.2 Usmrcení v důsledku alkoholu na milion obyvatel 

Níže v uvedeném grafu je znázorněné relativní srovnání počtu usmrcených na 1 milion obyvatel 

v důsledku alkoholu v jednotlivých zemích v roce 2010 a 2020, přičemž graf obsahuje 25 zemí EU 

dostupných z databáze ETSC.  

V roce 2020 bylo v České republice usmrceno 5,3 osob v důsledku alkoholu na 1 milion obyvatel. 

V rámci uvedených evropských zemí bylo v roce 2020 usmrceno 8,6 osob na 1 milion obyvatel, 

tzn., že situace v rámci České republiky byla ve srovnání s evropským průměrem pozitivnější. 

Nejlepší odhad s usmrcenými osobami byl zaznamenán v Nizozemí (0,5) a v  Bulharsku (0,3). Naopak 

nejvyšší počty usmrcených v důsledku alkoholu na 1 milion obyvatel byly evidovány v Chorvatsku 

(24,9) a na Slovinsku (16,7). 
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3.6.3 Evropská strategie 2011–2020 

V období let 2011–2020 bylo v České republice usmrceno 645 osob v důsledku alkoholu (pozn. data 

do 30 dní po nehodě), tj. oproti stanoveným předpokladům o 14,3 % méně. ČR je tak šestou 

nejúspěšnější zemí při plnění předpokladů jednotlivých zemí. V rámci sledovaných evropských zemí 

byl v souhrnu předpoklad překročen o 17,6 %. 

Níže uvedený graf obsahuje detailnější informace a zahrnuje 25 zemí EU dostupných z databáze ETSC.  
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