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1. Úvod 
Dokument slouží jako základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod a jejich následků v důsledku 

nedání přednosti v jízdě, především z oblasti usmrcených osob a těžce zraněných osob. 

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/
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2. Základní fakta 
Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen primárně na usmrcené  

a těžce zraněné osoby v důsledku nedání přednosti v jízdě. 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 evidováno v důsledku nedání přednosti v jízdě 13 897 nehod, meziročně  

o 646 nehod méně (-4 %) 

- v roce 2019 bylo usmrceno 92 osob, meziročně o 4 více (+5 %) 

- těžce zraněno bylo v roce 2019 575 osob, meziročně o 106 méně (-16 %) 

- v roce 2019 činil podíl usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě 17 % 

- v roce 2019 bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě evidováno 5 usmrcených  

na 1 000 nehod 

- v roce 2019 činil podíl těžce zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě 27 % 

- nejvíce osob bylo usmrceno (25) v důsledku nedání přednosti v jízdě viníky ve věkové 

kategorii 65 a více let, nejvíce těžce zraněných (124) potom viníky ve věkové kategorii  

35-44 let 

- nejméně osob bylo usmrceno (1) v důsledku nedání přednosti v jízdě ve věkové kategorii  

15-17 let, v této kategorii byl také evidován nejmenší počet těžce zraněných (20) 

- nejvíce fatálních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě (21 usmrcených a 107 těžce 

zraněných) způsobili řidiči s praxí v řízení nad 30 let od udělení řidičského oprávnění; u řidičů 

s praxí do 5 let je evidován vysoký počet těžce zraněných osob (90) v důsledku nedání 

přednosti v jízdě 

- řidiči osobních vozidel tvořili největší procento viníků v důsledků nedání předání v jízdě, 

celkem tito řidiči usmrtili 65 osob (71 %) a těžce zranili 451 osob (80 %) 

- z pohledu následků těchto dopravních nehod dopadli nejhůře řidiči osobních vozidel  

(31 usmrcených, 34% podíl), nejvíce těžkých zranění bylo potom evidováno u chodců (159 

těžce zraněných, 28% podíl)  

- nejvíce usmrcených (31) bylo evidováno na silnicích II. třídy, v případě těžce zraněných byl 

největší počet (147) zaznamenán na silnicích I. třídy 

- z pohledu směrových poměrů bylo nejvíce osob usmrceno (35) a těžce zraněno (214)  

na 4 ramenných křižovatkách  

- nejvíce usmrcených osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě evidováno v červenci (17), 

v září potom bylo nejvíce osob těžce zraněno (66) 

- nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nedání přednosti v jízdě v obci bylo nedání přednosti 

chodci na vyznačeném přechodu (18 usmrcených), mimo obec potom nedání přednosti proti 

příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ (16 usmrcených) 

- nejčastější příčinou těžkých zranění v důsledku nedání přednosti v jízdě v obci bylo nedání 

přednosti chodci na vyznačeném přechodu (149 těžce zraněných), mimo obec  

potom nedání přednosti proti příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“  

(55 těžce zraněných) 

http://www.ibesip.cz/
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2.1 Poznatky z výzkumu zaměřeného na sledování ustanovení zákona  

č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 
V roce 2018 proběhl výzkumný projekt zaměřený na chování účastníků silničního provozu.  

Tento projekt měl za cíl sledování a vyhodnocení vybraných dopravních ustanovení zákona č. 361/2000 

Sb., o silničním provozu. Jednou ze sledovaných kategorií bylo „STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!“  

a „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“. Výzkum byl zaměřen na přímé chování účastníků v terénů a využíval také 

metody dotazníkového šetření. V průzkumu byla nejprve zjišťována znalost jednotlivých aplikací 

zákona, které zachycuje obrázek níže [3]. 

Dodržování příkazu dopravní značky a požadovaného chování u dopravní značky „STŮJ, DEJ PŘEDNOST 

V JÍZDĚ!“ většina dotazovaných znala a dosáhla vysokého procenta. S dopravní značkou  

„DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ to bylo obdobně. 

2.1.1 Nedodržování příkazu dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ § 22 Jízda 

křižovatkou 

Nedodržování příkazu této dopravní značky bylo monitorováno na 14 lokalitách v ČR.  

Pozorování probíhalo manuálním způsobem za použití mobilní aplikace po dobu 56 hodin.  

Celkem bylo pozorováno 5 861 vozidel.  

Pro účely této analýzy je nutné definovat následující termíny:  

▪ ZASTAVIT znamená, že řidič na vedlejší komunikaci své vozidlo uvedl do klidu,  

▪ PŘIBRZDIT znamená, že řidič vozidlo nezastavil, ale pouze zpomalil,  

▪ NEZASTAVIT znamená, že vozidlo křižovatkou projelo bez zastavení nebo bez výrazného 

zpomalení.  

 

Z pohledu dodržení příkazu dopravní značky pozorování prokázalo, že:  

▪ 64,7 % řidičů vozidel neporušuje (zastavuje) příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“,  

▪ 35,3 % řidičů vozidel porušuje (nezastavuje) příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“,  

- 33,2 % řidičů vozidel pouze přibrzdí (nebo jen zpomalí),  

- 2,1 % řidičů vozidel vůbec nezastaví.  

  

http://www.ibesip.cz/
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Ve vzorku bylo 80 % osobních vozidel, 9 % dodávek a 11 % ostatních vozidel. Pozorování prokázalo,  

že si nejhůře vedou řidič dodávek. Ti v 37,5 % na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ 

nedbali. Za nimi následují řidiči osobních vozidel, kteří na příkaz dopravní značky nedbali v 35,7 % 

případů. Naopak nejlépe si vedli řidiči autobusů, kteří příkaz porušují v 19,1 % případů.  

Graf níže zachycuje procentní rozložení kategorizace vozidel.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek níže zobrazuje porušení příkazu dopravní značky „STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!“  

v jednotlivých kategoriích vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum dále prokázal, že řidiči ovlivněni vozidlem předchozím, tzv. nápodoba chování, mají tendenci 

porušit příkaz dopravní značky v 56,8 %. Řidiči neovlivněni vozidlem předchozím mají tendenci porušit 

pravidlo v 27,3 % případů.  

  

http://www.ibesip.cz/
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Obrázek níže zachycuje ovlivnění řidičů vozidlem před nimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším zkoumaným parametrem byl směr pohybu vozidla z vedlejší komunikace. Řidiči odbočující 

vlevo porušují v 29,4 % (nezastavují), řidiči projíždějící křižovatkou rovně porušují v 35,7 % 

(nezastavují), řidiči odbočující vpravo porušují v 47,7 % (nezastavují).  

Řidiči ovlivněni vozidlem předchozím odbočující vpravo, jsou více náchylní k porušení příkazu zastavit 

(70,7 %) než ovlivnění řidiči odbočující vlevo 59,1 %.  

Řidiči neovlivněni vozidlem předchozím odbočující vpravo nezastavují v 43,0 % (vlevo 17,9 %).  

Obrázek níže zobrazuje porušení pravidla dle směru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovlivnění řidiče vozidla na hlavní komunikaci, přiblížením vozidel přijíždějících z vedlejší komunikace,  

lze z pozorování chápat následovně:  

▪ vozidla na vedlejší komunikaci v 96,0 % neohrožují vozidla na hlavní komunikaci,  

▪ vozidla na vedlejší komunikaci v 3,6 % „omezují“ vozidla na hlavní komunikaci,  

▪ vozidla na vedlejší komunikaci v 0,43 % ohrožují vozidla na hlavní komunikaci.  

  

http://www.ibesip.cz/
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Pokud se na hlavní komunikaci nevyskytuje žádné vozidlo, tak řidiči vozidel na vedlejší komunikaci:  

▪ zastavují v 48,3 % případů, 

▪ přibrzďují v 47,7 % případů, 

▪ nezastavují v 4,0 % případů. 

K nejčastějšímu omezení vozidla na hlavní komunikaci dochází při nezastavení vozidla na vedlejší 

komunikaci v 11,1 %, při zpomalení v 2,6 % a při zastavení v 3,7 %.  

Obrázek níže znázorňuje ovlivnění vozidla na hlavní komunikaci přiblížením vozidla na vedlejší 

komunikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z pohledu ovlivnění vozidla na hlavní komunikaci vozidlem z vedlejší komunikaci pozorování prokázalo, 

že ovlivnění vozidla na hlavní komunikaci ať už zleva, nebo zprava se příliš neodlišuje. 

▪ neovlivněno zleva 95,6 % a zprava 97,9 %, 

▪ omezeno zleva 3,8 % a zprava 1,9 %, 

▪ ohroženo zleva 0,5 % a zprava 0,1 %. 

2.1.2 Nedodržování příkazu dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“ § 22 Jízda 

křižovatkou 

Nedodržování příkazu této dopravní značky bylo monitorováno na 14 lokalitách v ČR.  

Pozorování probíhalo, stejně jako u příkazu „Stůj, dej přednost v jízdě“, za použití mobilní aplikace  

po dobu 56 hodin. Celkem bylo pozorováno 5 914 vozidel.  

Pro účely této analýzy je nutné definovat následující termíny:  

▪ ZASTAVIT znamená, že řidič na vedlejší komunikaci své vozidlo uvedl do klidu  

▪ PŘIBRZDIT znamená, že řidič vozidlo nezastavil, ale pouze zpomalil  

▪ NEZASTAVIT znamená, že vozidlo křižovatkou projelo bez zastavení nebo bez výrazného 

zpomalení.  

  

http://www.ibesip.cz/
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Pro účely vyhodnocení nerespektování přednosti v jízdě u dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“ bylo 

za nedodržení dát přednost v jízdě považováno donucení ke změně rychlosti a směru pohybu vozidla 

na hlavní komunikace. Toto ovlivnění bylo klasifikováno jako omezení nebo ohrožení vozidla na hlavní 

komunikaci.  

Z celkového vzorku bylo pak nutné vyčlenit pouze vozidla, kdy došlo téměř ke kolizi s vozidly na hlavní 

komunikaci. Do analýzy pak vstupovalo 2 691 vozidel tedy 45,5 % původního vzorku.  

Z pohledu dodržení pravidla pozorování prokázalo, že:  

▪ 95,1 % vozidel dodržuje požadované chování u dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“,  

▪ 4,9 % vozidel nedodržuje požadované chování u dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“,  

- 4,8 % vozidel porušuje a současně omezuje vozidla na hlavní komunikaci,  

- 0,1 % vozidel porušuje příkaz dopravní značky a současně ohrožuje vozidla na hlavní 

komunikaci.  

 

Ve vzorku bylo 81 % osobních vozidel, 9 % dodávek a 10 % ostatních vozidel. Pozorování prokázalo, že 

nejhůře si vedou řidič návěsových souprav, kteří v 10,2 % porušili ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., 

o silničním provozu, § 22 Jízda křižovatkou. Za nimi se umístili řidiči dodávek, kteří ustanovení zákona 

č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, § 22 Jízda křižovatkou přestoupili v 7,4 % sledovaných případů. 

Nejlépe si vedli řidiči motocyklů, kteří příkaz porušili ve 3 % případů. 

Procentní rozložení kategorizace vozidel zachycuje graf níže. 
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Obrázek níže potom zobrazuje porušení příkazu „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!“ v jednotlivých kategoriích 

vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum prokázal, že řidiči ovlivněni vozidlem předchozím mají tendenci porušit příkaz v 4 %.  

Řidiči neovlivněni vozidlem předchozím mají tendenci porušit příkaz v 0,9 % případů.  

Obrázek níže zachycuje ovlivnění řidičů vozidlem před nimi.  

 

 

 

 

 

 

Dalším zkoumaným parametrem byl směr pohybu vozidla z vedlejší komunikace.  

Řidiči odbočující vlevo porušují v 6,8 %, řidiči projíždějící křižovatkou rovně porušují v 3,8 %, řidič 

odbočující vpravo porušují v 3,8 %.  

Řidiči ovlivněni vozidlem předchozím odbočující vlevo, jsou více náchylní k porušení povinnosti 

přednosti v jízdě (7,6 %) než ovlivnění řidiči odbočující vpravo 3,7 %. 

Řidiči neovlivněni vozidlem předchozím odbočující vlevo nedávají přednost v 6,6 % (vpravo 3,8 %).  
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Obrázek níže zobrazuje porušení příkazu dle směru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovlivnění řidiče vozidla na hlavní komunikaci, způsobem přiblížení vozidla z vedlejší komunikace,  

lze z pozorování chápat následovně:  

▪ vozidla na vedlejší komunikaci v 95,1 % neohrožují vozidla na hlavní komunikaci,  

▪ vozidla na vedlejší komunikaci v 4,8 % omezují vozidla na hlavní komunikaci,  

▪ vozidla na vedlejší komunikaci v 0,01 % ohrožují vozidla na hlavní komunikaci.  

 

Pokud se na hlavní komunikaci nevyskytuje žádné vozidlo, tak řidiči vozidel na vedlejší komunikaci: 

▪ zastavují v 30,4 % případů, 

▪ přibrzďují v 64,1 % případů, 

▪ nezastavují v 5,5 %. 

Obrázek níže znázorňuje ovlivnění vozidla na hlavní komunikaci přiblížením vozidla na vedlejší 

komunikaci. 
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Z pohledu ovlivnění vozidla na hlavní komunikaci vozidlem z vedlejší komunikace pozorování prokázalo, 

že ovlivnění vozidla na hlavní komunikaci ať už zleva, nebo zprava se příliš neodlišuje:  

▪ neovlivněno zleva 93,8 % a zprava 97,2 %,  

▪ omezeno zleva 6,1 % a zprava 2,8 %,  

▪ ohroženo zleva 0,2 % a zprava 0,0 %.  

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu níže.  

http://www.ibesip.cz/
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3. Dlouhodobý vývoj 

3.1 Dopravní nehody 
Vývoj počtu nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě v ČR je zřejmý z grafu níže. Nejvíce (36 576) 

nehod bylo evidováno v roce 1997, naopak nejméně (12 033) v roce 2011. K největšímu meziročnímu 

poklesu došlo z roku 2008 na rok 2009, kdy se počet nehod snížil o 16 400. Naopak největší meziroční 

nárůst byl evidován z roku 1995 na rok 1996, kdy se počet nehod navýšil o 5 017. 

V roce 2019 bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě evidováno 13 897 nehod, meziročně o 646 

méně (-4 %). 
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3.2 Usmrcení 

3.2.1 Absolutní vývoj 

Vývoj počtu usmrcených osob v důsledku nedání přednosti v jízdě v ČR je patrný z grafu. Nejtragičtější 

byl rok 2004, kdy bylo usmrceno 191 osob. Největší meziroční pokles nastal z roku 1997 na rok 1998, 

kdy se počet usmrcených snížil o 51. Naopak k největšímu meziročnímu nárůstu došlo z roku 2001  

na rok 2002 (+47 usmrcených). 

V roce 2019 bylo usmrceno 92 osob, meziročně o 4 více, tj. +5 %. I přes mírný meziroční nárůst se rok 

2019 řadí, ve srovnání s ostatními roky, mezi roky s nižším počtem usmrcených. 
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3.2.2 Relativní vývoj 

Z relativního vývoje je zřejmá sestupná tendence. Nejméně usmrcených v důsledku nedání přednosti 

v jízdě bylo evidováno v roce 2017 (o 36 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 2004 (o 48 % 

více než v roce 1993). V roce 2019 byl relativní vývoj stejný jako v roce 2014 (o 29 % méně než v roce 

1993). 

 

V celém období byl zaznamenán průměrný pokles usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě  

o 0,1 %. 

Průměrný pokles všech usmrcených osob potom činil 27 %. 
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3.2.3 Podíl na všech usmrcených 

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993–2019 činil podíl v důsledku nedání přednosti 

v jízdě 13 %, což znamená, že přibližně každá 8. osoba byla usmrcena v důsledku nedání přednosti 

v jízdě. Nejnižší podíl usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě byl zaznamenán v roce 1998  

(9 %), nejvíce potom v roce 2016 (19 %).  

V roce 2019 činil podíl usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě 17 %. 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.2.4 Závažnost nehod 

Závažnost nehod je daná počtem usmrcených osob na 1 000 nehod. V roce 1998 byly v důsledku 

nedání přednosti v jízdě evidovány 3 usmrcené osoby na 1 000 těchto nehod. Historicky se jedná  

o nejnižší hodnotu. Naopak nejvyšší závažnost (10 usmrcených na 1 000 nehod) byla evidovaná v roce 

2010. 

V roce 2019 bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě evidováno 7 usmrcených na 1 000 nehod.  
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3.3 Těžce zranění 

3.3.1 Absolutní vývoj 

Vývoj počtu těžce zraněných osob v důsledku nedání přednosti v jízdě v ČR je zřejmý z grafu níže. 

Nejtragičtější, z pohledu nedání přednosti v jízdě, byl rok 1996, kdy bylo těžce zraněno 1 133 osob. 

Největší meziroční pokles nastal z roku 2009 na rok 2010, kdy se počet těžce zraněných snížil o 137. 

Naopak k největšímu meziročnímu nárůstu došlo z roku 1993 na rok 1994 (+169 těžce zraněných). 

V roce 2019 činil počet těžce zraněných 575 (meziročně o 106 méně). Jedná se nejnižší počet těžce 

zraněných za sledované období.  
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3.3.2 Relativní vývoj 

Z relativního vývoje můžeme pozorovat sestupnou tendenci. Nejvíce těžce zraněných v důsledku 

nedání přednosti v jízdě bylo evidováno v roce 1996 (o 31 % více oproti roku 1993). Nejméně těžce 

zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo naopak evidováno v roce 2019 (o 34 % méně 

oproti roku 1993). 

V celém období byl zaznamenán průměrný nárůst těžce zraněných v důsledku nedání přednosti 

v jízdě o 1 %. 

Průměrný pokles všech těžce zraněných osob potom činil 24 %. 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.3.3 Podíl na všech těžce zraněných 

Na celkovém počtu těžce zraněných osob v období 1993–2019 činil podíl v důsledku nedání 

přednosti v jízdě 21,7 %. Můžeme říct, že přibližně každá 5. osoba byla těžce zraněná v důsledku nedání 

přednosti v jízdě. Nejvyšší podíl byl evidován v roce 2018 (28 %). Nejnižší podíl byl potom zaznamenán 

v roce 1993, kdy jeho hodnota činila 15 %. 

V roce 2019 činil podíl těžce zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě 27 %.  

Z grafu níže je zřejmý rostoucí trend podílů těžce zraněných osob v důsledku nedání přednosti v jízdě.  
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3.3.4 Závažnost nehod 

Závažnost nehod je v daném případě daná počtem těžce zraněných osob na 1 000 nehod.  

V roce 2009 bylo evidováno 67 těžce zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě na 1 000 takových 

nehod. Za sledované období se tak jednalo o nejvyšší hodnotu. Nejnižší závažnost byla naopak 

zaznamenána v roce 1999 (29 těžce zraněných na 1000 nehod). Nejvyšší závažnost (67 těžce zraněných 

na 1 000 nehod) byla evidovaná v roce 2009. 

 

V roce 2019 bylo evidováno 41 těžce zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě na 1 000 nehod. 
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4. Věk a praxe v řízení 
Obsahem následujících podkapitol jsou fatální následky nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě 

z pohledu věku a praxe v řízení. 

4.1 Věk 

Věkové srovnání je dále rozděleno na viníky a poškozené. 

4.1.1 Viníci 

Nejvíce osob bylo usmrceno (25) v důsledku nedání přednosti v jízdě viníky ve věkové kategorii  

65 a více let. Nejvíce těžce zraněných osob (124) bylo potom evidováno viníky ve věkové kategorii  

35-44 let. 
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Graf níže zachycuje relativní srovnání, které demonstruje jak staří, resp. mladí jsou viníci nehod 

s fatálními následky v důsledku nedání přednosti v jízdě.  

Téměř tři z deseti osob (26 %), které byly usmrceny vinou seniorů (65 a více let), usmrtili tito řidiči 

právě v důsledku nedání přednosti v jízdě. Uvedené podtrhuje také 32% podíl v oblasti těžce 

zraněných osob.  

 

  

http://www.ibesip.cz/


Nedání přednosti v jízdě 

Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 

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

24 

4.1.2 Poškození 

Nejvíce osob bylo usmrceno (34) a těžce zraněno (147) v důsledku nedání přednosti v jízdě ve věkové 

kategorii 65 a více let. Nejméně osob bylo naopak usmrceno (1) a těžce zraněno (20) ve věkové 

kategorii 15-17 let. 
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Pětina dětí (20 %) ve věku do 14 let byla usmrcena v důsledku nedání přednosti v jízdě. Čtyři z deseti 

(41 %) osob pak byly těžce zraněny ve věkové kategorii 15-17 let. V obou sledovaných parametrech 

se jedná o vysoké podíly.  

Největší podíl usmrcených (28 %) byl zaznamenán v kategorii 65 a více let, také podíl těžce zraněných 

byl v této kategorii vysoký (34 %) – 2.největší podíl. 
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4.2 Praxe v řízení  
Absolutně nejvíce fatálních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě (10 usmrcených) způsobili 

řidiči s praxí 10 let. Nejvíce těžce zraněných bylo potom evidováno u řidičů s praxí 20 let (42).  

Mladí řidiči s praxí 1 a 2 roky způsobili těžká zranění 24 osobám, resp. 19 osobám.  

Na obrázku níže je mimo absolutních počtů uvedeno také relativní srovnání, tzn. podíl na všech 

usmrcených vinou řidičů s uvedenou délkou praxe v řízení. 

http://www.ibesip.cz/
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4.2.1 Absolutní srovnání 

Nejvíce fatálních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě (21 usmrcených a 107 těžce zraněných) 

způsobili řidiči s praxí v řízení nad 30 let od udělení řidičského oprávnění. U řidičů s praxí do 5 let je 

evidován vysoký počet těžce zraněných osob (90) v důsledku nedání přednosti v jízdě. Nejnižší počet 

fatálních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě (3 usmrcení a 42 těžce zraněných) potom způsobili 

řidiči s praxí v řízení 21-25 let. 
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4.2.2 Relativní srovnání 

Nedání přednosti v jízdě je hlavní příčinou u přibližně čtvrtiny usmrcených (26 %) a téměř poloviny 

(39 %) těžce zraněných vinou řidičů s praxí nad 30 let.  

Na základě uvedeného grafu můžeme konstatovat, že nejvíce závažných nehod zapříčinili řidiči s praxí 

26-30 let (nejvyšší podíl na usmrcených ze všech) a nad 30 let. Naopak nejmenší podíl na usmrcených 

byl zaznamenán u řidičů s praxí 21-25 let. 
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5. Kategorie a genderové srovnání účastníků silničního provozu 

5.1 Viníci 

5.1.1 Muži vs. ženy 

V roce 2019 bylo vinou mužů usmrceno v důsledku nedání přednosti v jízdě 74 osob, 18 osob pak 

usmrtily ženy. V oblasti těžce zraněných bylo vinou mužů těžce zraněno v důsledku nedání přednosti 

v jízdě 424 osob, 140 osob pak těžce zranily ženy. 

Z tabulky můžeme vidět, že 20 % ze všech usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě způsobily 

ženy. V případě mužů, představuje podíl této kategorie 80 %. 

 

Celkem bylo řidiči osobních vozidel v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno 71 %, řidiči 

nákladních vozidel 14 %, cyklisty 11 % a řidiči motocyklů (1 %). 

Podrobnější údaje o vinících nehod zachycuje obrázek níže. 
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5.1.2 Usmrcení – celkem 

Téměř sedm z deseti osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno vinou řidičů osobních 

vozidel, celkem 65 usmrcených osob (71 %). S 13 usmrcenými osobami (14 %) následovali řidiči 

nákladních vozidel, 10 osob pak bylo usmrceno vinou cyklistů (11 %). 
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5.1.3 Těžce zranění – celkem 

Osm z deseti osob (80 %) bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě těžce zraněno vinou řidičů 

osobních vozidel, celkem 451 těžce zraněných osob. Se 49 těžce zraněnými osobami (9 %) následují 

řidiči nákladních vozidel, 31 osob pak bylo těžce zraněno vinou cyklistů (6 %). 
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5.2 Poškození 
Níže uvedené podkapitoly bilancují následky fatálních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě 

z pohledu kategorie poškozených účastníků silničního provozu. 

5.2.1 Muži vs. ženy 

V důsledku nedání přednosti v jízdě bylo v roce 2019 celkem usmrceno 26 (28% podíl z celkových 92 

usmrcených) a těžce zraněno 224 žen (39% podíl z celkových 575 těžce zraněných).  

Absolutně nejvyšší počet usmrcených žen (11 usmrcených, tj. 42 %) byl evidován u chodců, dalších 9 

žen bylo potom usmrceno řidiči osobních vozidel (tj. 35 %). V oblasti těžce zraněných žen byl 

evidován nejvyšší počet (83 těžce zraněných, tj. 65 %) u chodců. 

Muži se na všech usmrcených osobách v důsledku nedání přednosti v jízdě podíleli 72 % (63 

usmrcených).  

Nejvyšší počet usmrcených mužů (22 usmrcených, tj. 35 %) byl zaznamenán u řidičů osobního 

vozidla. V oblasti těžce zraněných mužů byl nejvyšší počet (120 zraněných, tj. 39 %) evidován 

v kategorii řidiči motocyklů. 

Detailní informace z pohledu genderového srovnání jsou obsahem uvedené tabulky. 
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5.2.2 Usmrcení – celkem 

Třetina usmrcených osob (31 usmrcených, 34% podíl) v důsledku nedání přednosti v jízdě byli řidiči 

osobního vozidla. S 22% podílem následovali chodci (20 usmrcených), respektive řidiči motocyklů  

(16 usmrcených, tj. 17% podíl).  
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5.2.3 Těžce zranění – celkem 

Více než čtvrtina těžce zraněných osob (159 těžce zraněných, 28% podíl) v důsledku nedání přednosti 

v jízdě byli chodci. S 23% podílem (131 těžce zraněných) následovali řidiči motocyklů.  
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6. Infrastruktura 

6.1 Druh komunikace 
Detailní srovnání nehod s fatálními následky v důsledku nedání přednosti v jízdě z pohledu druhu 

komunikací obsahuje níže uvedený obrázek a následující podkapitoly. 

6.1.1 Usmrcení 

Nejvíce osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno na silnicích II. třídy (31, 23% podíl). 

Nejméně osob bylo naopak usmrceno na dálnicích a sledovaných křižovatkách (shodně 2 usmrcení). 

Nejvyšší podíl v důsledku nedání přednosti v jízdě na všech usmrcených osobách byl evidován  

na sledovaných křižovatkách (40 %). 
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6.1.2 Těžce zranění 

Nejvíce osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě těžce zraněno na silnicích I. třídy (147, 29% 

podíl). Vysoký počet těžce zraněných osob v důsledku nedání přednosti v jízdě byl také evidován  

na místních komunikacích (122, 28% podíl). Nejvyšší podíl v důsledku nedání přednosti v jízdě na všech 

těžce zraněných osobách byl evidován na sledovaných křižovatkách (63 %). 
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6.2 Směrové poměry komunikace 
Detailní srovnání nehod s fatálními následky v důsledku nedání přednosti v jízdě z pohledu směrových 

poměrů komunikací je vyobrazeno na obrázku níže a v následujících podkapitolách. 

6.2.1 Usmrcení 

Nejvíce osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno na 4 ramenných křižovatkách (35, 

73% podíl). Vysoký počet usmrcených byl také evidován na přímých úsecích (31, 12% podíl)  

a na 3 ramenných křižovatkách (18, 44% podíl). 
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6.2.2 Těžce zranění 

Nejvíce osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě těžce zraněno na 4 ramenných křižovatkách 

(214, 75% podíl). Následovaly 3 ramenné křižovatky, kde bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě těžce 

zraněno 171 osob (64% podíl). Vysoký počet těžce zraněných byl také evidován na přímých úsecích 

(162 těžce zraněných, 18% podíl). 
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7. Časové srovnání usmrcených a těžce zraněných 

7.1 Měsíční srovnání 
Detailní srovnání nehod s fatálními následky v důsledku nedání přednosti v jízdě z pohledu 

jednotlivých měsíců obsahuje níže uvedený obrázek a následující podkapitoly. 

7.1.1 Usmrcení 

Nejvíce osob (17) bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno v červenci, nejméně potom 

v lednu a listopadu (shodně 3 usmrcení). Nejvyšší podíl v důsledku nedání přednosti v jízdě na všech 

usmrcených osobách byl evidován v listopadu (30 %). 
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7.1.2 Těžce zranění 

Nejvíce osob (66) bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě těžce zraněno v září, nejméně (25) naopak 

v prosinci. Nejvyšší podíly v důsledku nedání přednosti v jízdě na všech těžce zraněných osobách byly 

evidovány v březnu a září (shodně 34 %). 
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7.2 Denní a hodinové srovnání 
Detailní srovnání nehod s fatálními následky v důsledku nedání přednosti v jízdě z pohledu dnů a hodin 

obsahuje níže uvedené tabulky a následující podkapitoly. 

7.2.1 Dny a hodiny 

7.2.1.1 Usmrcení 

Nejvíce osob (22) bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno ve čtvrtek, nejméně naopak v pátek 

(8 usmrcených). Z pohledu hodinového srovnání dopadl nejhůře časový interval mezi 14. a 15. 

hodinou v neděli (5 usmrcených). 

Detailní informace jsou uvedeny v tabulce níže. 
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7.2.1.2 Těžce zranění 

Nejvíce osob (95) bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě těžce zraněno v pátek, nejméně naopak 

v neděli (54 těžce zraněných). Z pohledu hodinového srovnání dopadl nejhůře časový interval mezi 16. 

a 17. hodinou v pondělí (15 těžce zraněných). 
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7.2.2 Denní srovnání 

7.2.2.1 Usmrcení 

Nejvíce osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno ve čtvrtek (22). S 25% podílem  

na všech usmrcených osobách dominoval z pohledu nedání přednosti v jízdě již zmiňovaný čtvrtek. 

Nejméně osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě naopak usmrceno v pátek (8 usmrcených), kdy 

byl také zaznamenán nejnižší podíl na všech usmrcených (10 %). 

  

http://www.ibesip.cz/


Nedání přednosti v jízdě 

Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 

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

44 

7.2.2.2 Těžce zranění 

Nejvíce osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě těžce zraněno v pátek (95). S 28% podílem  

na všech těžce zraněných osobách dominuje z pohledu nedání přednosti v jízdě právě pátek. Nejméně 

osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě těžce zraněno v neděli (54). 
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7.2.1 Hodinové srovnání 

Nejvíce osob v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo usmrceno mezi 7. a 8. hodinou a také mezi 17. 

a 18. hodinou (shodně 10 usmrcených). Nejvíce těžce zraněných osob (60) pak bylo evidováno mezi 

16. a 17. hodinou.  

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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8. Hlavní příčiny  
Hlavní příčiny závažných následků nehod zaviněných v důsledku nedání přednosti v jízdě jsou uvedeny 

v následujících podkapitolách. 

8.1 Usmrcení 
Nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo nedání přednosti proti příkazu 

dopravní značky „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ (23 usmrcených osob, tj. 25 %). S 18 usmrcenými (20% 

podíl) následovalo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu. 

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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8.2 Těžce zranění 
Nejčastější příčinou těžkých zranění v důsledku nedání přednosti v jízdě bylo nedání přednosti chodci 

na vyznačeném přechodu. V důsledku uvedené příčiny bylo těžce zraněno 150 osob, tj 26 %. 

Podrobné informace jsou znázorněny v následujícím grafu. 
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8.3 Intravilán a extravilán 

8.3.1 Usmrcení 

V důsledku nedání přednosti v jízdě bylo v obci usmrceno 45 osob, mimo obec pak 47 osob. 

Nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nedání přednosti v jízdě v obci bylo nedání přednosti chodci 

na vyznačeném přechodu (18 usmrcených), mimo obec pak nedání přednosti proti příkazu dopravní 

značky „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ (16 usmrcených). 

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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8.3.2 Těžce zranění 

V důsledku nedání přednosti v jízdě bylo v obci těžce zraněno 399 osob, mimo obec pak 176 osob. 

Nejčastější příčinou těžkých zranění v důsledku nedání přednosti v jízdě v obci bylo nedání přednosti 

chodci na vyznačeném přechodu (149 těžce zraněných), mimo obec pak nedání přednosti  

proti příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ (55 těžce zraněných). 

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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9. Mapové podklady fatálních následků v důsledku nedání přednosti 

v jízdě v roce 2019 
Fatální následky nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě v roce 2019, tzn. usmrcení a těžce zranění, 

jsou uvedeny v následující mapě. 

Pozn. pro otevření interaktivní mapy v prohlížeči klikněte na tlačítko zde. 
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10. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2019 
V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 71 osob a těžce zraněno 521 osob. NSBSP předpokládá, 

že v roce 2019 nebude usmrceno více než 74 osob a těžce zraněno 545 osob. 
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10.1 Dlouhodobý vývoj 
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10.2 Měsíční a krajský vývoj usmrcených a těžce zraněných 
V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 92 osob (stanovený předpoklad překročen) a 575 osob 

bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen). 

 

http://www.ibesip.cz/


Nedání přednosti v jízdě 

Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 

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

54   

http://www.ibesip.cz/


Nedání přednosti v jízdě 

Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 

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

55 

11. Hloubková analýza dopravních nehod 
Nedání přednosti v jízdě souvisí s celou řadou spolupůsobících faktorů: Nejčastějšími rizikovými 

faktory přispívajícími ke vzniku dopravní nehody v důsledku nedání přednosti je:  

• nepozornost, kdy řidič např. zanedbá potřebu vyhledání informací – rozhlédne se pouze zběžně – 

nebo je jeho kognitivní pozornost přetížena jinými podněty a účastníka přehlédne. Řidič nejčastěji 

získává informace zaměřené jen na částečnou složku relevantní informace 

• nesprávné vyhodnocení situace  

• provedení dopravního prostoru (omezený rozhled, provedení křižovatky – rozlehlé křižovatky, 

křižovatky navozující psychologickou přednost, reklamní zařízení v okolí křižovatek apod.).  

• vědomé nerespektování pravidel silničního provozu  

• věkové charakteristiky (častější u řidičů – seniorů, kteří v důsledku omezení mentálních kapacit 

nesprávně vyhodnotí situaci nebo nezareagují dostatečně rychle). 

 Jak dokládají data z HADN, Z hlediska selhání lidského faktoru lze identifikovat úroveň zpracování 

informací, na níž došlo k chybnému rozhodnutí vedoucímu k nehodě. V případě nehod v důsledku 

nedání přednosti v jízdě je jednoznačně převažující selhání na úrovni detekce, kdy řidič selhává ve 

vnímání druhého účastníka.  

Nejčastěji řidič selhává v důsledku: 

 - získání informací zaměřených jenom na částečnou složku situace (40 %), tedy v důsledku zaměření 

pozornosti na činnosti související s řízením nevnímá kolizní situaci nebo je jeho kognitivní pozornost 

přetížena jinými podněty a účastníka přehlédne 

 - omezeného rozhledu, viditelnosti nebo překážky ve výhledu (20 %) 

- zběžného, resp. unáhleného získání informací (8 %), kdy řidič nedokonale, a tedy nedostatečně 

zkontroluje situaci v silničním provozu  

Méně četnými chybami ve zpracování informací při nedání přednosti v jízdě je selhání na úrovni 

rozhodnutí, kdy řidič přednost v jízdě druhému účastníkovi nedá zcela záměrně, a tedy vědomě hrubě 

poruší pravidla silničního provozu (6 %).  

V některých případech také účastník selhává na úrovni předvídání, kdy neočekává druhého účastníka 

(4 %). K tomuto selhání často přispívá i nevhodné provedení dopravního prostoru. 
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