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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 
Jako zdroj dat byly použity statistiky dopravní nehodovosti a jejich následků 

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky  

(ŘSDP PP ČR) [1]. 

1.2 IRTAD 
Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti [2] 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. 

1.3 Hloubková analýza dopravních nehod 
Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu 

[2] (dále jen „HADN“) je moderním nástrojem sloužícím 

k detailnímu poznání mechanismu vzniku nehod i celého 

jejího průběhu a následků. Podrobná analýza dat, která se 

získává při šetření dopravních nehod, probíhá nezávisle na 

údajích o nehodách shromažďovaných Policií ČR a jejich 

statistických výstupech. Hlavní činnosti HADN je zjišťování 

příčin dopravních nehod a jejich prevence, nikoliv stanovení 

sankcí či viníka nehody. HADN poskytuje nový pohled na 

příčiny vzniku nehody a může sloužit jako velmi důležité doplnění policejních statistik, které posuzují 

příčiny nehod pouze na základě právního zhodnocení jejich zavinění. 

Data z HADN přináší komplexní pohled na veškeré faktory, které s konkrétní nehodou souvisejí.  

Slouží také 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 2019 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí usmrceno 11 osob (stejný počet jako 

v roce 2018) 

- v uplynulých 6 letech došlo k významnému poklesu počtu usmrcených osob 

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993-2019 činil podíl usmrcených osob  

v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí 5,7 %, v roce 2019 pak 2,0 % (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 2019 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí evidováno: 

- 4 085 dopravních nehod (meziročně -2,6 %); nejvíce (557) těchto nehod bylo zaznamenáno  

ve Středočeském kraji, relativně nejvyšší podíl těchto nehod ke všem dopravním nehodám byl 

zaznamenán v Karlovarském kraji (6,9 %) 

- 11 usmrcených osob (stejně jako v roce 2018); nejvíce (2) usmrcených bylo v Jihočeském, 

Plzeňském a Zlínském kraji, relativně nejvyšší podíl usmrcených v důsledku vlivu námrazy  

ke všem usmrceným byl zaznamenán ve Zlínském kraji (10,5 %) 

- 51 těžce zraněných osob (meziročně -40 %); nejvíce těžce zraněných bylo v Středočeském kraji 

(14), relativně nejvyšší podíl těžce zraněných v důsledku vlivu námrazy ke všem těžce zraněným 

byl zaznamenán v Pardubickém kraji (4,1 %) 

- 463 lehce zraněných osob (meziročně -12,7 %); nejvíce (154) lehce zraněných bylo  

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

zraněným byl zaznamenán také na Vysočině (12,1 %) 

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále.  

http://www.ibesip.cz/
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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 2019 bylo takových nehod evidováno 4 085, meziročně o 110 méně (-2,6 %). 

  

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  

1993-2019 připadá na „náledí, sníh – neposypané“. Naopak nejnižší četnost je zaznamenána u náhlé 

změny (námraza, náledí). 

  

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 2019 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí usmrceno 11 osob (stejně jako v roce 

2018). V uplynulých 6 letech došlo k výraznému poklesu počtu usmrcených osob. 

  

http://www.ibesip.cz/
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Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993-2019 činil podíl usmrcených osob v důsledku 

vlivu námrazy, sněhu a náledí 5,7 %, 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 2019 činil podíl usmrcených osob v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí 2,0 %. 

  

http://www.ibesip.cz/
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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. 

V roce 2019 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí těžce zraněno 51 osob, meziročně o 34 

méně (-40 %). 

  

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 2019 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí lehce zraněno 1 063 osob, meziročně  

o 154 méně (-12,7 %). 

  

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 (1993-2019) dopravní nehody, které se stanou v důsledku náhlé změny (námraza, náledí).  

  

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 

12 

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 2019 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí evidováno 2,7 usmrcených na 1 000 

nehod, tj. historicky třetí nejnižší závažnost. 

  

http://www.ibesip.cz/
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8.   Krajské srovnání roku 2019 
Celkový přehled uplynulého roku je zřejmý z uvedené tabulky. 

  

http://www.ibesip.cz/
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8.1 Dopravní nehody 
V roce 2019 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí evidováno 4 085 dopravních nehod.  

Nejvíce (557) těchto nehod bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji, relativně nejvyšší podíl těchto 

nehod ke všem dopravním nehodám byl potom zaznamenán v Karlovarském kraji (6,9 %). 

  

http://www.ibesip.cz/
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8.2 Usmrcení 
V roce 2019 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí usmrceno 11 osob. Nejvíce (2) usmrcených 

bylo v Jihočeském, Plzeňském a Zlínském kraji, relativně nejvyšší podíl usmrcených v důsledku vlivu 

námrazy ke všem usmrceným byl zaznamenán ve Zlínském kraji (10,5 %). 

  

http://www.ibesip.cz/
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8.3 Těžce zranění 
V roce 2019 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí těžce zraněno 51 osob. Nejvíce těžce 

zraněných bylo v Středočeském (14), relativně nejvyšší podíl těžce zraněných v důsledku vlivu 

námrazy ke všem těžce zraněným byl zaznamenán v Pardubickém kraji (4,1 %). 

  

http://www.ibesip.cz/
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8.4 Lehce zranění 
V roce 2019 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí lehce zraněno 1 063 osob. Nejvíce (154) 

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

ke všem lehce zraněným byl zaznamenán také na Vysočině (12,1 %). 

  

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

sněhu a náledí v roce 2019 

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

námrazy, sněhu a náledí za rok 2019. Nastaveny byly příslušné filtry tak, aby bylo na první pohled 

zřetelné, kde došlo v uplynulém roce k usmrcení, resp. těžkým 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. 

Pozn. pro otevření interaktivní mapy v prohlížeči klikněte na obrázek výše, příp. zde. 

  

http://www.ibesip.cz/
http://nehody.cdvgis.cz/
https://nehody.cdv.cz/statistics.php?h=y7
https://nehody.cdv.cz/statistics.php?h=y7
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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, kdy hloubka hlavní 

dezénové drážky odpovídá požadavkům 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. Rizikové je používání letních pneumatik v zimních měsících 

letní pneumatiky zkřehnou a jejich jízdní vlastnosti se diametrálně změní. Používání letních pneumatik 

v zimním období není naštěstí časté.  

  

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 

20 

U dopravních nehod byly identifikovány případy, kdy řidiči používají pneumatiky starší deseti let – 

přibližně 7 % pneumatik na vozidlech u dopravních nehod bylo starších než 10 let.  

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.  

Příkladem může být následující nehoda: Řidič 
osobního vozidla si nedostatečně očistil přední sklo 
vozidla od námrazy, v důsledku omezeného výhledu 
z vozidla přehlédl vozidlo stojící při pravém okraji 
vozovky a narazil do něj.  
  

http://www.ibesip.cz/
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