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Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel  
v zemích Evropské unie 

Abstrakt 

Práce si klade za cíl zmapovat vývoj úrovně úmrtnosti při dopravních nehodách motorových 

vozidel a provést mezinárodní srovnání zemí Evropské unie v rozmezí let 1990 až 2015. Mezi 

sledované faktory, které ovlivňovat tuto úmrtnost, byla zařazena dopravní legislativa jednotlivých 

států, počty automobilů a jejich průměrné stáří v uváděných zemích. Jako výchozí metoda analýzy 

byla vybrána přímá standardizace míry úmrtnosti. Při zjišťování faktorů ovlivňujících úmrtnost 

při dopravních nehodách byla využita korelační analýza. Na počátku sledovaného období (rok 

1990) byly mezi současnými členskými státy Evropské unie výrazné rozdíly v intenzitě úmrtnosti 

při dopravních nehodách. V průběhu sledovaných let však došlo k postupnému snižování úrovně 

úmrtnosti a jednotlivé státy se v hodnotách standardizované míry úmrtnosti při dopravních 

nehodách přibližují. V dlouhodobém horizontu se relativně stálý poměr zemřelých mužů (tři 

čtvrtiny) vůči ženám (čtvrtina) nemění. 

Klíčová slova: úmrtnost, dopravní nehody, počet automobilů, stáří automobilů, dopravní 

legislativa, země Evropské unie, srovnávací analýza  



 

Analysis of Mortality from Motor Vehicle Traffic Accidents in the Countries 
of the European Union 

Abstract 

The aim of the bachelor thesis is to map the development of mortality rates in motor vehicle 

accidents and to make an international comparison of the countries of the European Union 

between 1990 and 2015. Among the factors that can influence this mortality were the national 

transport legislation, the number of cars and their average age in the mentioned countries. Direct 

standardization of the mortality rate was selected as a default method. Correlation analysis was 

used to determine the factors influencing the mortality rate in traffic accidents. At the beginning 

of the reference period (1990) there were significant differences in the intensity of mortality 

in traffic accidents among the current member states of the European Union. However, during the 

monitored years, the mortality rate was gradually reduced. Individual countries approach each 

other in the values of standardized mortality rates in traffic accidents. In the long run, 

the relatively constant ratio of dead men (three quarters) to women (quarter) is unchanged. 

Keywords: mortality, transport accidents, number of cars, age of cars, traffic legislation, 

countries of the European Union, comparative analysis  
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Kapitola 1  

Úvod 

Psal se rok 1869, když irská přírodovědkyně a astronomka Mary Wardová vypadla z parního 

automobilu, jenž ji následně přejel. Stala se tak vůbec první obětí automobilismu (Jansa, 2014). 

Od té doby uběhlo bezmála 150 let a dopravní nehody se bohužel staly častou realitou. 

Faith (1997) uvádí, že dle odhadů již na světě zemřelo při dopravních nehodách 25 milionů lidí. 

V roce 2018 Světová zdravotnická organizace (WHO, 2018) zveřejnila zprávu, že dopravní 

nehody si vyžádají ve světě každý rok více než 1,25 milionu životů. Díky tomu se stává dopravní 

nehoda globálně jednou z hlavních příčin smrti. Většina těchto úmrtí je ovšem zaznamenána 

v zemích s nízkými a středními příjmy. V těchto regionech je společným znakem rychlý 

ekonomický růst, doprovázený zvýšenou motorizací, která ovšem (díky absenci stejně rychlého 

vývoje odpovídajících bezpečnostních opatření) vede k výskytu častých dopravních nehod. Tato 

situace je společenských problémem, odrážejícím se na zdravotním stavu obyvatelstva 

a zasahujícím i do dalšího ekonomického rozvoje. Zranění v silničním provozu způsobují značné 

ekonomické ztráty dotčeným jednotlivcům, jejich rodinám i celému státu. Tyto finanční ztráty 

vyplývají z nákladů na léčbu, a také ze ztráty práceschopnosti těch jedinců, kteří byli postiženi 

úrazem nebo usmrceni. Sekundárně se projeví také u jejich rodinných příslušníků, kteří o zraněné 

pečují a z těchto důvodů nemohou být výdělečně činní, případně odkládají vlastní profesní 

přípravu. Jak uvádí WHO, státy s nízkými a středními příjmy z těchto příčin ztrácejí v důsledku 

dopravních nehod přibližně 3 % svého HDP (WHO, 2018). 

Nicméně silniční doprava je jedním z důležitých aspektů společenského rozvoje. Vedle 

nákladní silniční dopravy je využívána i silniční doprava individuální. Lidé potřebují být mobilní, 

díky čemuž získávají snadnější přístup k pracovním místům, ke vzdělání, zdravotní péči, rekreaci 

a dalším službám. Tím se ovšem na druhé straně vystavují riziku zranění (až úmrtí) při silničním 

provozu. Nárůst využívání silniční dopravy má vedle svých pozitiv i negativní dopad na zdraví 

obyvatelstva. Zvyšování emisí v ovzduší zhoršuje kvalitu životního prostředí, což vede ke zvýšení 

výskytu např. respiračních onemocnění. Podílí se i na změně životního stylu obyvatel postupným 

snižováním fyzické aktivity. Životní styl, při němž daleko méně chodíme a nevykonáváme 

žádnou jinou kompenzační aktivitu, přispívá též ke vzniku celé řady civilizačních onemocnění, 

jako jsou nadváha až obezita, kardiovaskulární a pohybová onemocnění. Jejich celosvětový 
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výskyt je tak masivní, že již hovoříme o tzv. neinfekčních epidemiích ve výskytu těchto chorob 

(WHO, 2009). 

Jak již bylo nastíněno, dopravní nehodovost je celosvětovým problémem. Má vliv na 

společenský rozvoj v zemích s nízkými a středními příjmy, ale i rozvinutých států. Některé země 

s vysokými příjmy projevily odhodlání a vyvinuly inovativní strategie a technologie pro snížení 

počtu vážných zranění a úmrtí v důsledku silničního provozu. V Evropské unii také existují 

nerovnosti v intenzitě úmrtnosti při dopravních nehodách mezi severskými zeměmi (Dánsko, 

Finsko, Norsko, Švédsko) oproti pobaltským (Litva, Lotyško, Estonsko) a jihoevropským zemím 

(WHO, 2009). 

Z těchto důvodů jsem si zvolil jako téma bakalářské práce analýzu úmrtnosti při dopravních 

nehodách motorových vozidel v zemích Evropské unie. Období analýzy bylo stanoveno od roku 

1990 do roku 2015. Toto období bylo vybráno záměrně, vzhledem k celospolečenským změnám 

v oblasti východní a střední Evropy související s příchodem světových automobilových značek 

na obchodní trhy v těchto státech. Zkoumaná příčina úmrtí je silniční dopravní nehoda 

motorových vozidel. Vybrána byla z důvodu nejvyššího výskytu úmrtí ve srovnání s jinými druhy 

dopravy (letecká, lodní, vlaková).  

Výběr zaměření práce měl i další důvody. Úmrtí při dopravní nehodě totiž představuje také 

jednu z hlavních příčin smrti mladých lidí. Domnívám se, že osvětou a prevencí by bylo možné 

oslovit alespoň část mladých řidičů, kteří si mohou díky preventivním kampaním lépe uvědomit 

případné důsledky svého riskantního jednání. Téma mě též zajímalo i z osobních důvodů, neboť 

sám věkově patřím do rizikové skupiny mladých řidičů a zároveň je automobilismus mým 

koníčkem. 

1.1 Cíle a struktura práce 

Práce si klade za cíl analyzovat vývoj intenzity úmrtnosti při dopravních nehodách motorových 

vozidel a provést mezinárodní srovnání úmrtnosti v zemích Evropské unie v letech 1990–2015. 

Dalším cílem práce je identifikace vybraných faktorů, které mohou ovlivňovat a podílet se na 

úrovni dopravní nehodovosti.  

Jako metoda pro analýzu dat bude použita komparace výsledných standardizovaných měr 

úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel. Při zjišťování faktorů ovlivňujících 

dopravní nehodovost bude využita korelační analýza, konkrétně Pearsonův koeficient korelace. 

Bakalářská práce je strukturována do šesti kapitol. V první kapitole Úvod je představeno téma 

práce, po němž následuje formulace cílů práce. Druhá kapitola, Teoretická východiska práce – 

definice základních pojmů, uvede čtenáře do problematiky dopravní nehodovosti. Jako další 

výstup této kapitoly jsou formulovány dvě hypotézy a dva výzkumné předpoklady pro 

analytickou část předkládané práce. Ve třetí kapitole, Dopravní legislativa v zemích Evropské 

unie, je pozornost věnovaná rychlostním limitům, povinné výbavě vozidel a systémům bodového 

hodnocení řidičů ve státech Evropské unie. Čtvrtá kapitola, Vybrané faktory ovlivňující dopravní 

nehodovost, předkládá vybrané faktory mající vliv na dopravní nehodovost z několika oblastí. 

Jsou zde analyzovány lidské faktory, ale i vliv nevhodné až nebezpečné silniční infrastruktury, 

vliv bezpečnosti vozidel a problematika poskytnutí včasné a správné první pomoci zraněným 
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účastníkům silničního provozu. Pátá kapitola, Analýza úmrtnosti při dopravních nehodách 

motorových vozidel v zemích Evropské unie, představuje stěžejní část práce. Předkládá 

standardizované míry úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel, věkově specifické 

míry úmrtnosti a trendy ve vývoji dopravní nehodovosti. Uvádí výsledky provedené korelační 

analýzy faktorů ovlivňujících dopravní nehodovost. Šestou kapitolou je Závěr, kde jsou shrnuty 

výsledky celé práce včetně zhodnocení platnosti stanovených hypotéz a výzkumných 

předpokladů.  
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Kapitola 2  

Teoretická východiska práce – definice základních pojmů 

Tato kapitola se věnuje teoretickému uchopení tématu úmrtnosti při dopravních nehodách. Bez 

vymezení pojmů a ukazatelů by nebylo možné zkoumat problematiku dopravní nehodovosti. 

Nejprve se věnujeme různým přístupům ke zkoumání dopravní nehodovosti, následně se 

zaměřujeme na definici pojmu dopravní nehoda. Dále jsou uvedeny přehledy relevantní literatury 

k tématu práce a zdroje dat pro výpočty. Na závěr kapitoly je zařazen ukazatel, pomocí kterého 

budou porovnávány jednotlivé země a také zdroje dat pro výpočet tohoto ukazatele. 

2.1 Sledování dopravní nehodovosti a její ukazatele 

Na mezinárodní (ale i regionální) úrovni se pro sledování dopravní nehodovosti používají 

souhrnné statistiky nehodovosti. Mezi hlavní proměnné patří ukazatel počtu nehod, osobních 

následků nehod (zranění a usmrcení účastníci), hmotné škody a společenské ztráty vzniklé při 

nehodách. Z těchto hlavních proměnných se dále vyvozují další charakteristiky, se kterými je 

možné pracovat při národních i mezinárodních srovnáních (Daňková, Koňárek, 2010). Například 

hodnocení různých zemí v počtu usmrcených jedinců při dopravních nehodách na milion 

obyvatel, na milion motorových vozidel nebo miliardu ujetých vozokilometrů (Frič a kol., 2011). 

Tyto charakteristiky se pak mohou dále sledovat v různých časových periodicitách z důvodů 

studia časového vývoje dopravní nehodovosti.  

Frič a kol. (2011) rozlišují přímé a nepřímé ukazatele bezpečnosti. „Přímé ukazatele 

bezpečnosti vycházejí ze sledování parametrů bezprostředně souvisejících s nehodovostí.“ 

Základními parametry jsou:  

– „Počet nehod celkem, 

 počet nehod s osobními následky (usmrcení nebo zranění), 

 počet usmrcených do 24 hodin po nehodě, 

 počet usmrcených do 30 dnů po nehodě, 

 počet těžce a lehce zraněných, 

 počet vážných následků celkem, tj. usmrcených a těžce zraněných.“ (Frič a kol., 2011, 

s. 71). 
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Závažnost následků nehod můžeme měřit celkovým počtem různých přímých ukazatelů. 

V případě této práce budou analyzovány pouze usmrcené osoby na základě uvedené příčiny smrti.  

Druhým způsobem měření bezpečnosti jsou nepřímé ukazatele. Ty popisují jevy, které souvisí 

s bezpečností dopravy a ovlivňují ji. Mezi tyto ukazatele patří například: 

 „Míra užívání bezpečnostních pásů a dětských sedaček, 

 míra užívání ochranných přileb, 

 užívání alkoholu a drog, 

 rychlostní charakteristiky, 

 telefonování za jízdy, 

 míra respektování povinnosti svícení ve dne, 

 pasivní bezpečnost vozidel, 

 silniční infrastruktura, 

 lékařská péče.“ (Frič a kol., 2011). 

2.2 Vymezení pojmu dopravní nehoda 

Brinke (1999, s. 4) definuje dopravu jako „záměrné a organizované přemisťování věcí a osob 

uskutečňované dopravními prostředky po dopravních cestách“. Dopravu dělíme do následujících 

odvětví: 

 železniční doprava, 

 automobilová doprava, 

 námořní doprava, vodní vnitrozemská plavba, 

 letecká doprava, 

 speciální druhy dopravy – potrubní doprava, rozvod elektrické energie (Brinke, 1999). 

Jako nejméně bezpečné odvětví dopravy je označována automobilová doprava. WHO (2015) 

uvádí, že na světě každý rok umírá víc než 1,25 milionu lidí v důsledku silničních dopravních 

nehod. Předkládaná práce bude analyzovat pouze silniční dopravní nehody. Počet zemřelých 

v jiných odvětvích dopravy je vzhledem k automobilové dopravě zanedbatelný. 

Česká legislativa definuje dopravní nehodu Zákonem o provozu na pozemních komunikacích 

v § 47 zákona č. 361/2000 Sb. jako: „Událost v provozu na pozemních komunikacích, například 

havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde 

k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla 

v pohybu.“ (Česko, 2006). Z definice je zřejmé, že za dopravní nehodu můžeme považovat pouze 

takovou událost, ke které došlo, nebo byla započata na pozemní komunikaci. Beran (2006) uvádí, 

že to v důsledku znamená neplatnost pravidel silničního provozu a nemožnost uskutečnění 

dopravní nehody (z pohledu Zákona o provozu na pozemních komunikacích) na místech ležících 

mimo pozemní komunikace, například čerpací stanice. Definice také zahrnuje jako podmínku 

přítomnost zraněné či usmrcené osoby nebo škodu na majetku. 

Dle definice Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN) 

„Dopravní nehoda je každá nehoda, na které se podílí prostředek určený nebo v současné době 

používaný hlavně k přepravě osob nebo nákladů z jednoho místa na druhé.“ (ÚZIS, 2013, s. 725). 
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Definice MKN je oproti českému právu pojata obecněji. Neuvažuje se zde místo výskytu nehody, 

nemusí být přítomna zraněná či usmrcená osoba, ani nemusí vzniknout škoda na majetku. V této 

práci budou použita data, která vycházejí z definice MKN. 

2.3 Vybrané studie dopravní nehodovosti v zemích Evropské unie 

Použitá literatura zabývající se úmrtností při dopravních nehodách motorových vozidel má 

povětšinou charakter studií či zpráv, které vydaly Evropská komise a Světová zdravotnická 

organizace. 

2.3.1 Studie o vážných dopravních nehodách v Evropské unii 

Evropská komise v roce 2016 publikovala studii o vážných dopravních nehodách v EU – Study 

on Serious Road Traffic Injuries in the EU (Aarts a kol., 2016). Cílem této studie bylo analyzovat 

nejdůležitější faktory a způsoby silničních havárií, které vedou k vážným zraněním. Studie byla 

provedena na základě údajů z následujících zemí: Česko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, 

Rakousko, Spojené království, Španělsko a Švédsko (Aarts a kol., 2016). Výsledky studie byly 

rozděleny do čtyř kategorií: chodec, cyklista, motocyklista a osoba v automobilu. Dále v textu si 

detailněji uvedeme specifika jednotlivých kategorií. 

Charakteristika havárií s těžce zraněnými chodci 

Při nehodách s těžce zraněnými chodci je zastoupení mužů a žen přibližně stejné. Dle věku se 

jedná převážně o děti a starší osoby. Typickým původcem havárie je osobní automobil nebo těžké 

vozidlo (autobus, tramvaj, zemědělské vozidlo, nákladní vozidlo). K nehodě obvykle dochází 

v obci, v místech intenzivnější silniční dopravy, kde vozidla jezdí rychlostí 50 km/h. Z hlediska 

časového vymezení k haváriím nejčastěji dochází odpoledne a v zimních měsících. Mezi faktory, 

které přispívají k havárii, patří chybný úsudek při rozhlédnutí se (chodec), dále rychlá jízda a užití 

psychotropních látek (řidič vozidla). Ke zraněním hlavy dochází na silnicích s vyšší rychlostí, 

kdy zranění způsobují těžká vozidla. Naopak ke zranění končetin dochází na silnicích s nižší 

rychlostí a jsou způsobeny osobními automobily (Aarts a kol., 2016). 

Charakteristika havárií s těžce zraněnými cyklisty 

Při haváriích s těžce zraněnými cyklisty nepatrně převažují muži. Podle věku se nejčastěji jedná 

o seniory, mladé lidi, osoby středního věku a děti (při sestupném seřazení). Původcem havárií 

jsou buď osobní automobily, nebo havárie nemá původce v dopravním prostředku. K nehodám 

obvykle dochází ve městech, více rizikové jsou křižovatky. Časové vymezení havárie je typicky 

léto a odpolední hodiny. K nehodě přispívají faktory, jakými jsou, chybný úsudek při rozhlédnutí 

se, dále riskantní a lehkomyslné řízení nebo ztráta kontroly nad bicyklem. Ke zranění dolních 

končetin dochází u starších osob při nižších rychlostech nárazu a účasti pouze jednoho vozidla. 

Zranění hrudníku bývá způsobeno bočními nárazy, obvykle ve městě a na křižovatce (Aarts a kol., 

2016). 
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Charakteristika havárií s těžce zraněnými motocyklisty 

Při haváriích motocyklistů dominují muži, kteří jsou zastoupeni více jak v 90 %. Jedná se 

výhradně o mladé osoby a osoby středního věku. Původcem nehody bývá osobní automobil či 

jiná pevná překážka, nebo zde původce není. Typickým místem havárie jsou venkovské a městské 

silnice. Časové vymezení nehody připadá na jaro a léto. K nehodě přispívají také faktory jako 

chybný úsudek při rozhlédnutí se, překročení maximální povolené rychlosti nebo ztráta kontroly. 

Ke zranění hrudníku dochází převážně ve venkovských oblastech a jsou způsobené pevnými 

předměty. Zranění dolních končetin bývá způsobeno střetem s osobním automobilem (Aarts 

a kol., 2016). 

Charakteristika havárií s těžce zraněnými osobami v automobilu 

Při nehodách s těžce zraněnými osobami v automobilu převažují dvěma třetinami muži nad 

ženami. Typicky se jedná o mladé osoby. Původcem havárie bývá jiný osobní automobil či pevná 

překážka, nebo původce není. Časovým vymezením je převážně odpoledne a zimní měsíce. 

K haváriím přispívají faktory, jako ztráta kontroly nad vozidlem, překročení maximální povolené 

rychlosti a užití psychotropních látek. Ke zranění hrudníku dochází při havárii osobního 

automobilu s jiným osobním automobilem, kdy osoba byla připoutána, ale vozidlo nemělo 

airbagy, či nebyly funkční. Poranění hlavy bývá způsobeno nárazem do pevné překážky nebo 

střetem s těžkým vozidlem, kdy osoba není připoutána a vozidla není vybaveno airbagy, či jsou 

nefunkční. Ke zranění dolních končetin dochází při střetu s jiným osobním automobilem při 

nižších rychlostech (Aarts a kol., 2016). 

2.3.2 Zpráva o stavu bezpečnosti evropského silničního provozu 

Marc Danzon, jenž byl regionální ředitel Světové zdravotnické organizace pro Evropu 

(2000–2010), uvedl ve zprávě European status report on road safety (zpráva o stavu bezpečnosti 

evropského silničního provozu) z roku 2009, že řešení bezpečnosti silničního provozu je investicí 

do zdravější a spravedlivější budoucnosti pro obyvatele Evropy. Země, které investovaly do 

bezpečnosti silničního provozu po mnoho desetiletí, ukazují, že efektivní strategie mohou snížit 

počet zemřelých při dopravních nehodách (WHO, 2009). Studie provedená v Německu ukazuje 

pokles úmrtí v důsledku dopravní nehody o přibližně 69 % mezi lety 1991 a 2011. Ve sledovaném 

období došlo k nárůstu užívání bezpečnostních prvků, jako je použití bezpečnostního pásu 

a přítomnost airbagu. Autoři se domnívají, že pokles úmrtí při dopravních nehodách je důsledkem 

prosazování bezepečnostních opatření silničního provozu, zlepšení urgentní medicíny 

a inovacemi v automobilovém průmyslu (Ernstberger a kol., 2015). 

Některé země s vysokými příjmy projevily odhodlání a vyvinuly inovativní strategie 

a technologie pro snížení počtu vážných zranění a úmrtí v důsledku silničního provozu. Země, 

které mají nízkou bezpečnost silničního provozu, by tedy měly využít těchto zkušeností. 

Je třeba, aby vlády jednotlivých zemí chránily všechny uživatele silnic a nezanedbávaly 

potřeby chodců, cyklistů a řidičů dvoukolých vozidel. Měly by zajistit, aby legislativa pokrývala 

hlavní rizikové faktory: rychlost, řízení pod vlivem alkoholu, používání přilby, bezpečnostní pásy 

a dětské zádržné systémy – autosedačky (WHO, 2009). Kontrola těchto bezpečnostních opatření 

je zvláště důležitým faktorem zajišťujícím jejich dodržování a následnou účinnost (Ernstberger 

a kol., 2015). 
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Udržitelná doprava představuje velkou nevyužitou příležitost v oblasti veřejného zdraví, 

životního prostředí a kvality dopravy. Země by mohly investovat do veřejné dopravy, cyklistiky 

a budování vhodných podmínek pro pěší chůzi. Aplikace této strategie snižuje zranění, snižuje 

respirační onemocnění, předchází civilizačním chorobám skrze fyzickou aktivitu a snižuje 

negativní dopady změny klimatu. 

Mnoho lidí může být ohroženo chudobou díky ztrátě rodinného živitele, nebo dlouhotrvající 

zdravotní a sociální péčí, kterou zraněné osoby potřebují. Odhaduje se, že 3 % hrubého domácího 

produktu stojí náklady na péči a rehabilitaci zraněných osob při dopravních nehodách v Evropě 

(WHO, 2009). 

Také v Evropské unii existuje nerovnost v intenzitě úmrtnosti při dopravních nehodách mezi 

severskými zeměmi (Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko), kde je úroveň intenzity nízká, oproti 

pobaltským (Litva, Lotyško, Estonsko) a jihoevropským zemím, kde je úroveň intenzity vyšší. 

Z hlediska intenzity úmrtnosti při dopravních nehodách jsou důležité socioekonomické 

determinanty. Dokonce i země s vysokými příjmy popsaly zvětšující se propast, kdy jsou děti ze 

znevýhodněných rodin vystaveny mnohem většímu riziku úmrtí při dopravní nehodě než děti 

z rodin s vyššími příjmy (WHO, 2009). 

2.4 Použité metody a ukazatele 

Pro analýzu úmrtnosti vlivem dopravních nehod byl v práci použit ukazatel standardizovaná míra 

úmrtnosti. Dále byla použita metoda korelační analýzy pro posouzení těsnosti vztahu mezi 

zkoumanými jevy pomocí Pearsonova koeficientu korelace. 

2.4.1 Standardizovaná míra úmrtnosti a specifická míra úmrtnosti 

Pro vyjádření úrovně úmrtnosti se používá ukazatel standardizovaná míra úmrtnosti. Ten lze 

použít na celkovou úmrtnost, nebo jen na určitou příčinu úmrtí. Standardizovaná míra úmrtnosti 

je v této práci počítána metodou přímé standardizace. K přímé standardizaci byl v této práci 

použit evropský standard z roku 2013 (viz Příloha 1). 

Přímá standardizace je úprava, při které určitou věkovou strukturu zvolíme za standard 

(např. fiktivní věková struktura WHO), kterým vážíme míry úmrtnosti podle věku srovnávaných 

populací (Kalibová, 2006). 

hmúpst =  ∑úx ∙
Px

st

Pst
∙ 100 000 

hmúpst.......... přímo standardizovaná míra úmrtnosti 

Px
st .............. počet osob ve standardní populaci v dokončeném věku x  

Pst ................ počet osob ve standardní populaci  

úx ................ míra úmrtnosti v dokončeném věku x (specifická míra úmrtnosti) 

ú𝑥 =
𝐷𝑥

𝑃𝑥
 

Dx ............... počet zemřelých v dokončeném věku x  

Px ................ střední stav obyvatelstva v dokončeném věku x (Pavlík a kol., 1986) 
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2.4.2 Korelační analýza 

Pokud chceme posoudit těsnost vztahu mezi proměnnými, použijeme korelační analýzu. Těsnost 

vztahu mezi proměnnými lze vyjádřit pomocí koeficientu korelace (Chráska, 2007). 

Pearsonův koeficient korelace 

Chráska (2007, s. 115) uvádí, že: „Pearsonův koeficient korelace může nabývat hodnot z intervalu 

od −1 do +1. Hodnota 0 vypovídá o statistické nezávislosti obou proměnných, hodnota  

+1 (resp. −1) vypovídá o naprosté (funkční) závislosti proměnných. Čím více se vypočítaná 

hodnota koeficientu korelace blíží hodnotě 1 (nebo −1), tím těsnější je vztah mezi proměnnými 

(jevy), které srovnáváme.“ Je-li koeficient korelace kladný, tak hodnoty obou proměnných 

zároveň stoupají, je-li koeficient korelace záporný, tak hodnota jedné proměnné stoupá a druhé 

klesá. 

Pro (přibližnou) interpretaci koeficientu korelace poslouží následující tabulka: 

Tab. 1 – Interpretace koeficientu korelace 

Koeficient korelace Interpretace 

r = 1 naprostá závislost (funkční závislost) 

1,00 > r ≥ 0,90 velmi vysoká závislost 

0,90 > r ≥ 0,70 vysoká závislost 

0,70 > r ≥ 0,40 střední (značná) závislost 

0,40 > r ≥ 0,20 nízká závislost 

0,20 > r ≥ 0,00 velmi slabá závislost 

r = 0 neprostá nezávislost 

Zdroj: Chráska, 2007 

Vzorec pro Pearsonův koeficient korelace: 

𝑟𝑝 =  
𝑛 ∙ ∑ 𝑥𝑦 – ∑ 𝑥 ∙ ∑ 𝑦  

√[𝑛∑𝑥2– (∑𝑥)2] ∙  √[𝑛∑𝑦2– (∑𝑦)2]
  

kde: 

x,y ............... jednotlivé dvojice hodnot obou proměnných 

n .................. počet srovnávaných dvojic. 

K výpočtu Pearsonova koeficientu korelace byl použit software IBM SPSS Statistics Version 

20. Nejprve je třeba ověřit, zda data mají normální rozdělení. K tomu slouží test normality, např. 

Shapirův–Wilkův test. Nulová hypotéza v případě tohoto testu zní, že data pochází z normálního 

rozložení (pokud je vypočítaná signifikance vyšší než 0,05, nelze zamítnout nulovou hypotézu, 

čímž se potvrdí normální rozdělení dat). 

Další metodou zjištění normálního rozdělení dat je grafické znázornění pomocí Q-Q grafu. 

V tomto grafu se na jednu osu nanáší kvantily hypotetického normálního rozdělení a na druhou 

osu kvantily zkoumaného souboru. Pokud se jedná o normální rozdělení, leží body na přímce. 

V práci byly použity obě metody. 
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2.5 Zdrojové databáze 

Jako primární zdroj dat o počtu úmrtí při dopravních nehodách je použita databáze WHO 

Mortality Database (WHO, 2016). Zde jsou data tříděna podle země, kalendářního roku, pohlaví, 

věku a příčiny úmrtí. Z databáze také pochází údaje o středním stavu obyvatelstva podle pohlaví 

a věku v jednotlivých evropských zemích za sledované roky. Na základě získaných informací 

byly spočítány standardizované míry úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel za 

jednotlivé státy EU s použitím evropského standardu z roku 2013 (viz Příloha 1). Z důvodu 

absence dat za některá období (viz Příloha 3) jsme doplnili práci o údaje z rozhraní European 

Health Information Gateway (EHIG), kde byly standardizované míry úmrtnosti spočteny (WHO 

Europe, 2018). V rozhraní EHIG byla použita stejná metoda, lišil se však použitý standard. Byl 

zde použit starý evropský standard populace – viz Příloha 2 (European health for all database – 

Technical notes). 

Světová zdravotnická organizace zveřejnila v roce 2016 rozhraní European Health 

Information Gateway (EHIG), která nabízí snadný přístup ke zdravotnickým datům, zdrojům 

a informacím o 53 zemích evropského regionu. EHIG funguje pod záštitou European Health 

Information Initiative (EHII). Z rozhraní EHIG pochází data o dopravních nehodách motorových 

vozidel (příčina úmrtí je zde pojmenována jako Motor vehicle traffic accidents), která byla 

použita pro analýzu úmrtnosti na dopravní nehody motorových vozidel. Údaje v databázi jsou 

tříděny podle jednotlivých zemí, roků, dále podle pohlaví a věkových skupin (WHO Europe, 

2018). 

V příloze 3 a 4 jsou uvedeny přehledy standardizovaných měr úmrtnosti při dopravních 

nehodách (celkem) v zemích Evropské unie. Příloha 3 obsahuje výpočty na základě dat z WHO 

Mortality Database a příloha 4 obsahuje údaje z rozhraní EHIG. 

Pro výpočet standardizovaných měr úmrtnosti bylo nutné znát počty zemřelých osob při 

dopravních nehodách. Tyto počty byly zjištěny na základě kódů příčin úmrtí, které definuje 

Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN). V námi 

sledovaném období 1990–2015 byly využívané revize MKN 9 a MKN 10. Podle 9. revize MKN 

spadají dopravní nehody motorových vozidel do XVII. kapitoly – Úrazy a otravy. Při 

kvalifikování úmrtí se lékaři řídí dodatkovou klasifikací vnějších příčin poranění a otrav 

(klasifikace E). Konkrétně se jedná o kódy E810–819: 

„E810 srážka motorového vozidla s vlakem,  

  E811 srážka motorového vozidla s jiným motorovým vozidlem při návratu do jízdní  

  dráhy,  

  E812 jiná srážka motorového vozidla s jiným motorovým vozidlem, 

  E813 srážka motorového vozidla s jiným vozidlem, 

  E814 srážka motorového vozidla s chodcem, 

  E815 jiný náraz motorového vozidla na předmět na silnici, 

  E816 ztráta ovládání motorového vozidla na silnici, bez srážky, 

  E817 úraz při nastupování nebo vystupování, bez srážky, 

  E818 jiný provozní úraz motorovým vozidlem, bez srážky, 

  E819 provozní úraz motorovým vozidlem“ (MKN, 1978). 



Miroslav Chráska: Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel v zemích Evropské unie  21 

 

Dle 10. revize MKN spadají dopravní nehody motorových vozidel do XX. kapitoly – Vnější 

příčiny nemocnosti a úmrtnosti. Přesně se jedná o kódy: V02–V04, V09, V12–V14, V19–V79, 

V82–V87, V89. 

„V01–V09 chodec zraněný při dopravní nehodě, 

  V10–V19 cyklista zraněný při dopravní nehodě, 

  V20–V29 jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě, 

  V30–V39 člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě, 

  V40–V49 člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě, 

  V50–V59 člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při  

                  dopravní nehodě, 

  V60–V69 člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě, 

  V70–V79 člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě, 

  V80–V89 jiné nehody při pozemní dopravě“ (ÚZIS, 2013). 

V kapitole Vývoj počtu zemřelých osob pracujeme s absolutními počty zemřelých osob při 

dopravních nehodách za jednotlivé členské státy EU. Údaje pocházejí z Evropské databáze 

silniční nehodovosti (CARE). Ta byla vytvořena v rámci opatření vedoucích ke snížení 

dopravních nehod. Evropská komise přijala rozhodnutí o vytvoření CARE v listopadu 1993. 

Účelem CARE je identifikovat a kvantifikovat problémy bezpečnosti silničního provozu na 

evropských silnicích, dále hodnotit účinnost opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

a zprostředkovávat výměnu zkušeností v této oblasti (European Road Safety Observatory, 2017). 

Údaje v databázi CARE jsou dostupné od roku 1991. 

Data v kapitole Vzájemný vztah mezi zemřelými osobami při dopravních nehodách 

a průměrným stářím osobních automobilů pocházejí z databáze Eurostatu, což je odlišný zdroj 

oproti primárnímu zdroji této bakalářské práce – WHO Mortality Database. K využití tohoto 

zdroje bylo přistoupeno z důvodu nedostupnosti kompletních dat za rok 2015 v databázi WHO 

Mortality Database. Ukazatel z Eurostatu udává počet úmrtí způsobených nehodami na silnicích 

– řidiče a pasažéry motorových vozidel, cyklisty a chodce. Pokud osoba zemře do 30 dnů od 

dopravní nehody, jedná se o úmrtí při silniční nehodě. Po uplynutí 30 dnů může být určen i jiný 

důvod úmrtí. Ačkoliv se nejedná o standardizovaný ukazatel, domníváme se, že rozdíl mezi 

hrubým a standardizovaným ukazatelem nebude zásadní, takže jej lze pro výpočet korelační 

analýzy použít. 

Data o průměrném stáří osobních automobilů pochází z Evropské asociace výrobců 

automobilů (European Automobile Manufacturers' Association – ACEA). Toto sdružení 

zastupuje 15 velkých evropských výrobců osobních automobilů, dodávek, nákladních aut 

a autobusů. Jedná se o výrobce: BMW Group, DAF Trucks, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, 

Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco, Jaguar Land Rover, PSA 

Group, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars a Volvo Group. 

ACEA spolupracuje s Evropskou radou pro automobilový výzkum a vývoj (European Council 

for Automotive R&D – EUCAR), též s národními asociacemi evropských výrobců automobilů, 

stejně jako s automobilovými asociacemi po celém světě. Publikuje data za osobní automobily, 

lehká užitková vozidla, střední a těžká užitková vozidla. Pro tuto práci byla použita data pouze za 

osobní automobily (ACEA, 2018). 
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2.6 Hypotézy a výzkumné předpoklady 

Na základě prostudované literatury a zdrojů byly stanoveny v rámci bakalářské práce následující 

hypotézy a výzkumné předpoklady: 

 H1: Intenzita úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel se bude 

ve zkoumaném období (1990–2015) v zemích Evropské unie snižovat a bude docházet 

ke sbližování hodnot standardizovaných měr úmrtnosti. 

 H2: Vyšší úroveň úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel budou 

v zemích Evropské unie ve zkoumaném období (1990–2015) vykazovat muži oproti 

ženám. 

 VP1: Nejvíce rizikovou skupinou řidičů v zemích Evropské unie ve zkoumaném 

období (1990–2015) budou mladí řidiči do 30 let, a to jak muži, tak i ženy. 

 VP2: Intenzita úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel může být 

ovlivněna kromě pohlaví a věku také jinými faktory – průměrným stářím automobilů, 

průměrným počtem automobilů na 1000 osob apod. 
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Kapitola 3  

Dopravní legislativa v zemích Evropské unie 

Legislativa v oblasti silniční dopravy je v zemích Evropské unie do jisté míry podobná. Ve všech 

členských státech EU je povinnost mít při jízdě zapnuté bezpečnostní pásy, a to ve všech typech 

vozidel (včetně turistických autobusů a minibusů). Dále musí děti používat v osobních 

i nákladních vozidlech dětské zádržné systémy (autosedačky). S výjimkou Švédska je v celé 

Evropské unii zakázáno používání mobilního telefonu při řízení bez použití sady hands-free. 

Evropská unie též přijala opatření, aby se řidičům netolerovaly dopravní přestupky, kterých se 

dopouštějí v zahraničí (s výjimkou Dánska, Spojeného království a Irska, kde tato opatření ještě 

neplatí). Při zavinění dopravního přestupku v jiné zemi EU, může být viníkovi doručen pokyn 

k uhrazení pokuty (EU, 2017). 

3.1 Rychlostní limity 

Jak uvádí orgán pro bezpečnost silničního provozu BESIP a Evropská komise, nejvyšší povolená 

rychlost v obci je ve všech zemích EU stanovena na 50 km/h (viz Tab. 2). Ve Spojeném 

království, kde se používají imperiální jednotky, je maximální povolená rychlost stanovena na 

30 mph ekvivalentní rychlosti 48 km/h. Jedinou výjimku tvoří Polsko, kde je možné jezdit v obci 

v noci od 23.00 do 5.00 hodin rychlostí 60 km/h. 

Mimo obec je maximální povolená rychlost v EU většinou 90 km/h. Nejnižší povolenou 

rychlost má Finsko, kde se smí jezdit rychlostí nejvíce 70 km/h, následuje Dánsko a Finsko 

s rychlostí 80 km/h. Naopak nejvyšší maximální rychlost mimo obec je v Německu, Rakousku 

a Rumunsku, kde se smí jezdit až 100 km/h. Zajímavost nabízí Estonsko, kde je maximální 

rychlost mimo obec 90 km/h v období zimního času a 100 km/h v období letního času. 

Omezení rychlosti pro rychlostní silnice (v Česku nesou označení silnice pro motorová 

vozidla) je v zemích EU v rozmezí od 80 do 130 km/h. Výjimku tvoří Německo, kde maximální 

rychlost není stanovena, je pouze doporučená rychlost 130 km/h. Nejrozšířenější limit je  

100–110 km/h, který platí v 17 z 28 zemí. K zemím s nejnižším limitem patří Dánsko a Malta 

s hodnotou 80 km/h, naopak nejvyšší limit je v Polsku (120 km/h) a na Slovensku (130 km/h). 
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Nejrychlejší způsob silniční dopravy nabízí dálnice. Zde je nejčastěji maximální povolená 

rychlost 130 km/h. Nejnižší povolená rychlost platí na Maltě (80 km/h), Kypru (100 km/h), 

Švédsku (110 km/h) a Anglii (112 km/h tj. 70 mph). Naopak nejvyšší v Polsku a Bulharsku, kde 

je shodně 140 km/h. Zajímavý je případ Litvy, kde platí limit 110 km/h od 1. listopadu do 

31. března a limit 130 km/h od 1. dubna do 31. října. Výjimku opět tvoří Německo s neomezenou, 

pouze doporučenou rychlostí 130 km/h. Níže je uveden kompletní přehled rychlostních limitů 

(BESIP, 2018; EU, 2017). 

Tab. 2 – Rychlostní limity pro osobní automobily v zemích Evropské unie (2018) 

Země 
Nejvyšší povolená rychlost (km/h) 

V obci Mimo obec Na rychlostní silnici Na dálnici 

Belgie 50 
90 

120 dva a více pruhů 

90  

120 dva a více pruhů 
120 

Bulharsko 50 90 90  140 

Česko 50 90 110  130 

Dánsko 50 80 80  130 

Estonsko 50 
90 (zimní čas) 

100 (letní čas) 
110 – 

Finsko 50 80 

80, 100, 120 vždy 

určeno dopravními 

značkami 

80, 100, 120 vždy 

určeno dopravními 

značkami 

Chorvatsko 50 90 110 130 

Irsko 50 80 100 120 

Itálie 50 90 110 130 

Kypr 50 80 100 100 

Litva 50 90 100 
110 (1. 11.–31. 3.) 

130 (1. 4.–31. 10.) 

Lotyšsko 50 90 90 – 

Lucembursko 50 90 130 130 

Maďarsko 50 90 110 130 

Malta 50 80 80 80 

Německo 50 100 
neomezená, 130 

doporučená rychlost 

neomezená, 130 

doporučená rychlost 

Nizozemsko 50 80 100 130 

Polsko 
50 (5.00–23.00) 

60 (23.00–5.00) 
90 120 140 

Portugalsko 50 90 100 120 

Rakousko 50 100 110 130 

Rumunsko 50 100 100 130 

Řecko 50 90 110 130 

Slovensko 50 90 130 130 

Slovinsko 50 90 100 130 

Spojené 

království 
48 (30 mph) 96 (60 mph) 112 (70 mph) 112 km/h (70 mph) 

Španělsko 50 90 100 120 

Švédsko 50 70 110 110 

Zdroj: BESIP 2018, EU 2017  
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3.2 Pravidla řízení a povinné vybavení osobních automobilů 

V rámci zemí EU se některá nařízení a limity o povinné výbavě osobních automobilů a pravidlech 

řízení mohou lišit. Jedná se především o povinné svícení během dne a používání zimních 

pneumatik. Bližší informace jsou shrnuty níže (viz Tab. 3). Maximální povolená hladina alkoholu 

v krvi je ve většině zemí EU 0,5 ‰. Nulová tolerance alkoholu v krvi je v Česku, Estonsku, 

Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. Naopak nejvyšší povolené množství alkoholu v krvi 0,8 ‰ 

je ve Spojeném království (BESIP, 2018). 

Svícení během dne je povinné ve více než polovině zemí EU, světla mohou zůstat během dne 

zhasnutá v Belgii, Irsku, Německu, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Španělsku a ve Spojeném 

království. Zimní pneumatiky jsou povinné přibližně v polovině zemí EU, stejně jako reflexní vesta. 

Výstražný trojúhelník je povinný v celé EU s výjimkou Spojeného království, kde není žádná povinná 

výbava vozidla. Přibližně v polovině členských zemí EU je povinná autolékárnička, naopak hasicí 

přístroj není vyžadován ani v polovině zemí EU (BESIP, 2018). 

 

Tab. 3 – Pravidla a povinná výbava osobních automobilů v zemích Evropské unie (2018) 

 

Země 

 

Povolená 

hladina 

alkoholu (‰)  

Denní 

svícení 

Zimní 

pneu-

matiky 

Reflexní 

vesta 

Výstražný 

trojúhelník 

Auto-

lékárnička 

Hasicí 

přístroj 

Belgie 0,5 Ne Ne Ano Ano Ano Ano 

Bulharsko 0,5 Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Česko 0,0 Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

Dánsko 0,5 Ano Ne Doporučeno Ano Doporučeno Doporučeno 

Estonsko 0,0 Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Finsko 0,5 Ano Ano Ano Ano Ne Ne 

Chorvatsko 0,5 Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Irsko 0,5 Ne Ne Ne Ano Ne Ne 

Itálie 0,5 Ano Ano Ano Ano Ne Ne 

Litva 0,4 Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Lotyšsko 0,5 Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Lucembursko 0,5 Doporučeno Ano Ano Ano Ne Ne 

Maďarsko 0,0 Ano Ne Ano Ano Ano Ne 

Německo 0,5 Ne Ano Ne Ano Ano Ne 

Nizozemsko 0,5 Ano Ne Ne Ano Doporučeno Ne 

Polsko 0,2 Ano Ne Ne Ano Doporučeno Ano 

Portugalsko 0,5 Ne Ne Ano Ano Ne Ne 

Rakousko 0,5 Ne Ano Ano Ano Ano Ne 

Rumunsko 0,0 Ano Ne Ne Ano Ano Ano 

Řecko 0,5 Ne Ne Ne Ano Ano Ano 

Slovensko 0,0 Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

Slovinsko 0,5 Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

Spojené 

království 
0,8 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

Španělsko 0,5 Ne Ne Ano Ano Ne Ne 

Švédsko 0,2 Ano Ano Ne Ano Ne Ne 

Zdroj: BESIP, 2018 
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3.3 Systém bodového hodnocení řidičů 

Jako prevence proti opakovanému porušování dopravních přestupků platí ve většině zemí EU 

systémy bodového hodnocení řidičů. 

Nejstarší systém bodového hodnocení řidičů je v Německu, kde platí už od roku 1974. 

V devadesátých letech 20. století zavedlo bodový systém dalších 6 států – Francie, Polsko, Řecko, 

Spojené království, Chorvatsko a Slovinsko. Po roce 2000 byl systém zaveden téměř ve všech 

zbylých zemí Evropské unie. Poslední stát, který zavedl bodový systém, bylo Portugalsko v roce 

2016. Systém bodového hodnocení řidičů funguje na principu (European Transport Safety 

Council, 2016): 

a) přičítání bodů za přestupky do maximální stanovené hranice, 

b) odečítání bodů za přestupky z předem stanovené hranice. 

Výjimku tvoří země Dánsko a Rakousko, kde mají zaveden princip „třikrát a dost“, což 

znamená, že je řidiči po třech závažných přestupcích odebráno řidičské oprávnění. 

Pro Česko definuje Zákon o silničním provozu č. 361/2000  bodové hodnocení podle § 123 

takto: „Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků, jednání, 

které má znaky přestupku podle jiného právního předpisu nebo trestných činů, spáchaných 

porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích 

řidičem motorového vozidla“ (Česko, 2006). 

Systém bodového hodnocení řidičů (zkráceně bodový systém) byl v České republice 

zaveden s účinností od 1. července 2006. Bodový systém má preventivní význam, který má vést 

k vyšší bezpečnosti dopravy. Za protiprávní jednání dostane řidič motorového vozidla příslušný 

počet bodů od jednoho do sedmi bodů podle závažnosti přestupku. „Bodový systém je založen na 

sčítacím principu. Každý řidič do něho zpočátku vstupuje s nulou bodů. Za pravomocně 

projednaná protiprávní jednání, na která se bodový systém podle přílohy zákona vztahuje, se mu 

zaznamenávají body. Nejvíce může být řidiči zaznamenáno 12 bodů. Řidič, který dosáhl tento 

celkový počet 12 bodů, pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž 

mu bylo příslušným úřadem doručeno oznámení o dosažení tohoto počtu bodů.“ (Ministerstvo 

dopravy, 2013, s. 153). Pokud se jedná o držitele cizozemského řidičského průkazu, znamená 

dosažení 12 bodů zákaz řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu 12 měsíců. 

Řidič smí požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve za rok ode dne pozbytí řidičského 

oprávnění. Pokud však řidič dostal trest v podobě zákazu řízení motorových vozidel, smí 

o vrácení požádat až po vykonání trestu, což může být déle než 1 rok. 

Kromě přičítání bodů platí v České republice také „výchovné“ odečítání bodů. Pokud řidič 

nebyl po dobu 12 kalendářních měsíců pravomocně postižen za jednání podléhající bodovému 

hodnocení, odečtou se mu 4 body. Body se však odečítají pouze do nuly, nelze tedy získat 

mínusové body „navíc“. Kromě odečítání bodů na základě času lze odečíst body také 

absolvováním školení bezpečné jízdy podle zákona č. 247/2000 Sb. Zde je však podmínka, že 

řidič může mít maximálně 10 bodů a nesmí mít zaznamenány protiprávní jednání hodnocené 

6 či 7 body. Za školení bezpečné jízdy se řidiči odečtou 3 body (Ministerstvo dopravy, 2013). 

Podrobný přehled systémů bodového hodnocení řidičů v evropských státech je uveden dále 

(viz Tab. 4). 
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Tab. 4 – Přehled systémů bodového hodnocení řidičů v zemích EU 

Země Rok zavedení Přičítání/odečítání 

Německo 1974 přičítání 

Francie 1992 odečítání 

Polsko 1993 odečítání 

Řecko 1993 přičítání 

Spojené království 1995 přičítání 

Chorvatsko 1996 odečítání 

Slovinsko 1998 přičítání 

Bulharsko 2000 odečítání 

Irsko 2001 přičítání 

Kypr 2001 přičítání 

Lucembursko 2002 odečítání 

Itálie 2003 odečítání 

Lotyšsko 2004 odečítání 

Maďarsko 2004 přičítání 

Malta 2004 přičítání 

Norsko 2004 přičítání 

Dánsko 2005 přičítání 

Rakousko 2005 přičítání 

Španělsko 2006 přičítání 

Česká republika 2006 přičítání 

Portugalsko 2016 přičítání 

Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu 2014, European Transport Safety Council 2016 
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Kapitola 4  

Vybrané faktory ovlivňující dopravní nehodovost 

Dopravní nehody mohou být způsobeny mnohými faktory či souhrou více různých faktorů. Zde 

uvedené globálně platné faktory vycházejí ze zprávy Světové zdravotnické organizace Road 

traffic injuries (WHO, 2018).  

Z hlediska pohlaví jsou častějšími účastníky vážných dopravních nehod muži oproti ženám. 

Přibližně tři čtvrtiny všech úmrtí připadá na mladé muže do 25 let. U mladých mužů je třikrát 

vyšší pravděpodobnost, že zemřou při dopravních nehodách, než u mladých žen do věku 25 let. 

Druhým faktorem přispívajícím k dopravní nehodovosti je překročení maximální povolené 

rychlosti. Zvýšení průměrné rychlosti vozidla přímo souvisí s pravděpodobností výskytu havárie 

a se závažností havárie. Pokud se zvýší průměrná rychlost vozidla (nad rychlostní limit) o 1 km/h, 

výskyt havárie se zraněním narůstá o 3 % a pravděpodobnost smrtelných nehod vzrůstá o 4 až 5 %. 

Pokud vozidlo srazí chodce rychlostí 50 km/h, je riziko úmrtí méně než 20 %, srazí-li ho však 

rychlostí 80 km/h, riziko úmrtí je téměř 60 % (WHO, 2018). 

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu, psychotropní látky či drogy také zvyšuje riziko havárie, 

která může způsobit vážná zranění nebo smrt. Nebezpečí dopravní nehody vzniká již při nízké 

koncentraci alkoholu v krvi, riziko se zvyšuje již při koncentraci alkoholu v krvi vyšší než 0,04 ‰. 

V případě řízení pod vlivem drog se riziko vzniku dopravní nehody zvyšuje různě v závislosti na 

použité psychotropní látce. Například řidič, který užil amfetamin, má pětkrát vyšší riziko smrtelné 

nehody než řidič, který látku neužil (WHO, 2018). Liguori a kol. (1999) uvádí, že při koncentraci 

alkoholu v krvi vyšší než 0,00 ‰ jsou narušeny řidičské schopnosti – bdělost, záběr zorného pole, 

psychomotorické dovednosti, pozornost, správné vyhodnocení situace a výkon v procesech 

vyžadujících pozornost. 

Dalším faktorem přispívajícím k dopravní nehodovosti je nepoužívání přilby na motocyklu, 

dále nepoužívání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů. Správné nošení přilby na 

motocyklu snižuje riziko úmrtí téměř o 40 % a riziko těžkého zranění o více než 70 %. Použití 

bezpečnostního pásu snižuje riziko úmrtí cestujícího na předním sedadle o 40–50 % a cestujícího 

na zadním sedadle o 25–75 %. Pokud jsou dětské zádržné systémy správně instalovány 

a používány, snižuje se počet úmrtí u kojenců přibližně o 70 % a úmrtí malých dětí o 54–80 %. 
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Existuje mnoho způsobů rozptýlení řidičů, které vedou ke zhoršení pozornosti při řízení 

vozidla. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je zde rostoucí obava z používání mobilního 

telefonu během jízdy. Řidiči používající mobilní telefon během jízdy mají čtyřikrát vyšší 

pravděpodobnost podílet se na dopravní nehodě než řidiči, kteří mobilní telefon během jízdy 

nepoužívají. Používání mobilního telefonu během řízení také zpomaluje reakční čas (zejména čas 

při brzdění), znesnadňuje držení se ve správném jízdním pruhu a udržování správného rozestupu 

mezi auty. Posílání textových zpráv značně zvyšuje riziko havárie (WHO, 2018). 

Navržení silnic má značný vliv na jejich bezpečnost. Ideálně by měly být silnice navrženy 

tak, aby byla zohledněna bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Nebezpečná silniční 

infrastruktura zvyšuje riziko dopravních nehod. Správné vyprojektování dopravní infrastruktury 

zahrnuje vhodné řešení pro chodce, cyklisty a motocyklisty. Jedná se o opatření, jako jsou cesty 

pro pěší, jízdní pruhy pro cyklisty, bezpečné přechody a přejezdy a další opatření zklidňující 

provoz. Tato řešení jsou důležitá pro snížení rizika zranění mezi těmito účastníky silničního 

provozu (WHO, 2018). 

Bezpečné vozidlo hraje zásadní roli při odvrácení havárie a pro snížení pravděpodobnosti 

vážného zranění. Existuje řada předpisů OSN (WHO, 2018) o bezpečnosti vozidel, které by 

mohly ušetřit mnoho životů. Předpisy zahrnují přední a boční nárazový test, elektronické řízení 

stability, airbagy a bezpečnostní pásy. Bez těchto základních standardů je riziko zranění 

v dopravě značně vyšší. 

Pro účastníka dopravní nehody je poskytnutí první pomoci zásadní a nedostatečná péče po 

havárii zvyšuje počet zemřelých. Dojde-li ke zpoždění v rozpoznání či poskytnutí pomoci, 

závažnost zranění stoupá. Péče o zraněného při nehodách je nesmírně citlivá na čas – zpoždění 

v rámci minut může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí (WHO, 2018). 

Důležitým faktorem bezpečnosti dopravy je vnímání vymahatelnosti práva v dopravě. Pokud 

se nedodržují dopravní předpisy o jízdě pod vlivem alkoholu, používání bezpečnostních pásů, 

omezování rychlosti, používání přileb a dětských zádržných systémů, nemohou tyto předpisy 

zajistit očekávané snížení počtu úmrtí a úrazů na silnicích. Nejsou-li dopravní předpisy 

vynucovány nebo jsou-li vnímány jako neuplatňované, je pravděpodobné, že nebudou 

dodržovány, a proto nebudou příliš ovlivňovat chování řidičů (WHO, 2018). 

Výše uvedené faktory mají obecnou platnost. Domníváme se, že současná dopravní situace 

v zemích EU se i na základě doporučení WHO zlepšuje, neboť dochází ke snižování intenzity 

úmrtnosti při dopravních nehodách. 

MacLean a kol. (2003) uvádí, že globálně je v průměru 20 % všech dopravních nehod 

zapříčiněno únavou při řízení. K problematice přispívá i Zhang a kol. (2015), kteří ve své studii 

napsali, že řidiči cestující po dálnici jsou vystaveni vyššímu riziku způsobit dopravní nehodu 

v důsledku únavy než řidiči jedoucí ve městě. Dálnice jsou více monotónní a nevyžadují tolik 

obezřetnosti, jako jízda po komplexnějších městských silnicích. 
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Kapitola 5  

Analýza úmrtnosti při dopravních nehodách motorových 

vozidel v zemích Evropské unie 

V této kapitole analyzujeme intenzitu úmrtnosti při dopravních nehodách v jednotlivých zemích 

EU. Nejprve je sledován vývoj počtu zemřelých osob při dopravních nehodách. Následuje analýza 

intenzity úmrtnosti dle pohlaví, věku a proměn v čase. Dále je zkoumána úmrtnost při dopravních 

nehodách vzhledem k průměrnému stáří osobních automobilů v zemích EU, dále pak k hrubému 

domácímu produktu na osobu vyjádřenému v paritě kupní síly a k počtu osobních automobilů 

vyjádřenému na 1000 obyvatel. 

Úmrtí při dopravních nehodách patří mezi jednu z hlavních příčin smrti. Podle Světové 

zdravotnické organizace jsou v evropském regionu dopravní nehody hlavní příčinou úmrtí 

v období života od 5 do 29 let. Mezi 30. a 44. rokem života je dopravní nehoda čtvrtou nejčastější 

příčinou smrti. V těchto letech je nejčastější příčinou smrti ischemická choroba srdeční, následuje 

smrt na následky zranění způsobeného sebou samým a následně smrt způsobená otravou. 

Od 45. roku života už dopravní nehody nepatří mezi hlavní příčiny smrti (WHO, 2009). 

5.1 Vývoj počtu zemřelých osob 

Mezi lety 1991–2015 došlo k velmi výraznému poklesu počtu usmrcených osob při dopravních 

nehodách v zemích Evropské unie. Podrobnější přehled počtu zemřelých osob je uveden níže (viz 

Obr. 1). Přestože se práce věnuje období od roku 1990, databáze CARE disponuje daty až od roku 

1991. Na základě údajů z EHIG byl v roce 1990 celkový počet zemřelých osob při dopravních 

nehodách v zemích EU 28 přibližně 77,5 tisíc (WHO Europa, 2018). 
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Obr. 1 – Vývoj počtu zemřelých osob při dopravních nehodách, EU 28, 1991–2015 

Zdroj: CARE 2018, vlastní zpracování 

Jak je patrné z obrázku 1, celkově počet zemřelých klesá, konkrétně tedy ze 76,6 tisíc osob 

v roce 1991, na 26,1 tisíc v roce 2015, což činí pokles o 66 %. Podrobnější přehled změn v počtu 

zemřelých osob při osob při dopravních nehodách v zemích EU je uveden v tabulce 5. Země jsou 

seřazeny podle celkové změny mezi lety 1991–2015. Sledované období bylo rozděleno do 

5 časově srovnatelných intervalů. V prvním zkoumaném intervalu mezi lety 1991 až 1995 došlo 

v zemích EU 28 k celkovému poklesu počtu zemřelých osob při dopravních nehodách o 17 %. 

Některé státy ovšem zaznamenaly nárůst počtu zemřelých. Konkrétně se jednalo o Česko 

(+19 %), Kypr (+15 %), Řecko (+14 %), Bulharsko (+13 %), Slovensko (+7 %) a Nizozemsko 

(+4 %). Naopak největší pokles zaznamenaly státy Litva (−43 %), Španělsko (−35 %), 

Chorvatsko (−34 %), Lotyšsko (−34 %) a Estonsko (−32 %). 

Ve druhém období 1996 až 2000 došlo k celkovému poklesu počtu zemřelých osob při 

dopravních nehodách v zemích EU 28 o 5 %. Nárůst naopak zaznamenaly země Švédsko 

(+10 %), Belgie (+8 %), Lucembursko (+7 %), Lotyšsko (+7 %), Itálie (+6 %), Španělsko (+5 %) 

a Slovensko (+2 %). K největšímu poklesu došlo v Portugalsku (−31 %), Maltě (−21 %) 

a Slovinsku (−19 %). 

Ve třetím období 2001 až 2005 byl celkový pokles počtu zemřelých osob při dopravních 

nehodách v zemích EU 28 o 16 %. Nárůst byl zaznamenán v zemích Litva (+9 %), Rumunsko 

(+7 %), Malta (+6 %), Kypr (+4 %) a Maďarsko (+3 %). Největší pokles počtu zemřelých osob 

při dopravních nehodách byl ve Francii (−35 %), Lucembursku (−33 %) a Belgii (−27 %). 

Ve čtvrtém období 2006 až 2010 došlo v zemích EU 28 celkově k poklesu počtu zemřelých 

osob při dopravních nehodách o 28 %. K nárůstu počtu zemřelých osob při dopravních nehodách 

došlo pouze na Maltě (+18 %). Největší pokles počtu zemřelých osob při dopravních nehodách 

zaznamenaly Estonsko (−61 %), Litva (−61 %), Slovinsko (−47 %) a Lotyšsko (−46 %). 
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V posledním sledovaném období 2010 až 2015 došlo v zemích EU 28 k celkovému poklesu 

počtu zemřelých osob při dopravních nehodách o 15 %. Nárůst byl zaznamenán v Lucembursku 

(+9 %), Bulharsku (+8 %), Lotyšsku (+5 %) a Maďarsku (+1 %). K největšímu poklesu počtu 

zemřelých osob při dopravních nehodách došlo v Estonsku (−34 %) a Portugalsku (−33 %). 

Tab. 5 – Přehled změn absolutního počtu zemřelých osob při dopravních nehodách v zemích EU, 

1991–2015 

  1991 a 1995 1996 a 2000 2001 a 2005 2006 a 2010 2001 a 2015 1991 a 2015 

Země Změna v absolutním počtu zemřelých při dopravních nehodách (v %) 

Estonsko –32 –4 –15 –61 –34 –86 

Portugalsko –16 –31 –25 –3 –33 –82 

Lotyšsko –34 +7 –21 –46 +5 –81 

Španělsko –35 +5 –19 –40 –18 –81 

Litva –43 –4 +9 –61 –18 –79 

Slovinsko –10 –19 –7 –47 –15 –74 

Chorvatsko –34 –9 –8 –31 –17 –71 

Dánsko –4 –3 –23 –17 –19 –71 

Maďarsko –25 –12 +3 –43 +1 –70 

Německo –16 –14 –23 –28 –14 –69 

Rakousko –22 –5 –20 –24 –8 –69 

Francie –15 –5 –35 –15 –13 –67 

Švédsko –23 +10 –25 –40 –19 –65 

Irsko –2 –8 –3 –42 –13 –64 

Polsko –13 –1 –2 –25 –30 –63 

Řecko +14 –6 –12 –24 –30 –62 

Spojené království –21 –4 –7 –42 –8 –62 

Belgie –23 +8 –27 –21 –15 –61 

Nizozemsko +4 –8 –24 –26 –3 –59 

Finsko –30 –2 –12 –19 –9 –58 

Itálie –13 +6 –18 –27 –11 –58 

Lucembursko –16 +7 –33 –26 +9 –57 

Slovensko +7 +2 –3 –43 –5 –50 

Česko +19 –5 –4 –25 –5 –45 

Kypr +15 –13 +4 –30 –20 –45 

Rumunsko –8 –13 +7 –8 –6 –38 

Bulharsko +13 0 –5 –26 +8 –36 

Malta –13 –21 +6 +18 –31 –31 

EU 28 (celkem) –17 –5 –16 –28 –15 –66 

Zdroj: CARE 2018, vlastní výpočty 
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5.2 Analýza intenzity úmrtnosti při dopravních nehodách 

Intenzita úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel je v evropských zemích 

rozdílná. Pro přehledné zobrazení vývoje standardizovaných měr úmrtnosti při dopravních 

nehodách byly členské země EU rozděleny do dvou skupin: země, které vstoupily do EU před 

rokem 2004 a země, které vstoupily do EU po roce 2004 (viz Obr. 2). 

Obr. 2 – Vývoj standardizovaných měr úmrtnosti při dopravních nehodách (na 100 000 obyvatel) 

v zemích EU15 v obdobích 1990–1995, 1996–2000, 2001–2005, 2006–2010, 2011–2015, muži, ženy 

Poznámka: Finsko: období 2011–2015 počítáno z let 2011–2014; Francie: období 2011–2015 počítáno z let 2011–

2014; Řecko: období 2011–2015 počítáno z let 2011, 2012, 2014, 2015; Irsko: období 2011–2015 počítáno z let 

2011–2013; Portugalsko: období 2001–2005 počítáno z let 2001–2003, období 2011–2015 počítáno z let 2011–2014; 

Spojené království: období 1996–2000 počítáno z let 1996–1999 
Zdroj: EHIG 2018, vlastní výpočty 

Státy EU15, tedy země, které vstoupily do EU před rokem 2004, jsou v obrázku 2 seřazeny 

podle standardizované míry úmrtnosti mužů v období 1990–1995 od nejnižších hodnot po 

nejvyšší hodnoty. Na základě poklesu hodnot mezi sledovanými obdobími vidíme trend snižování 
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úmrtnosti při dopravních nehodách u všech sledovaných států. Také je patrná nadúmrtnost mužů. 

V rámci států EU15 byla zaznamenána nejnižší úmrtnost při dopravních nehodách ve Švédsku 

a Spojeném království, naopak nejvyšší úmrtnost byla v Portugalsku a Řecku. 

Obr. 3 – Vývoj standardizovaných měr úmrtnosti při dopravních nehodách (na 100 000 obyvatel) 

v zemích EU13 v obdobích 1990–1995, 1996–2000, 2001–2005, 2006–2010, 2011–2015, muži, ženy 

Poznámka: Bulharsko: období 2011–2015 počítáno z let 2011–2014; Kypr: období 1990–2003 bez dat, období 

2001–2005 počítáno z let 2004, 2005; Polsko: období 1996–2000 počítáno z let 1996, 1999, 2000; Slovensko: období 

1990–1995 počítáno z let 1992–1995, období 2006–2010 počítáno z let 2008–2010, období 2011–2015 počítáno z let 

2012–2014; Malta: období 2006–2010 počítáno (pouze u žen) z let 2007–2010 
Zdroj: EHIG 2018, vlastní výpočty 

Státy EU13 jsou země, které vstoupily do EU po roce 2004. Na obrázku 3 jsou seřazeny na 

základě standardizované míry úmrtnosti mužů v období 1990–1995 od nejnižších hodnot po 

nejvyšší hodnoty. U všech sledovaných států pozorujeme trend poklesu úmrtnosti při dopravních 

nehodách, stejně jako u zemí EU15. I zde je patrná nadúmrtnost mužů. V rámci států EU13 byla 

pozorována nejnižší úmrtnost při dopravních nehodách na Maltě a v Česku, oproti tomu nejvyšší 

úmrtnost byla v Lotyšsku, Estonsku a Litvě. 
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Rozdělení na země EU15 a EU13 bylo použito pro větší přehlednost zobrazení vývoje 

standardizovaných měr úmrtnosti při dopravních nehodách. Další analýzy budou provedeny již 

bez toho rozdělení. 

Z obrázků 2 a 3 je patrná nadúmrtnost mužů. Pro analýzu mužské nadúmrtnosti bylo vybráno 

pět zemí, které zastupují pět regionů Evropy. Za severní Evropu bylo vybráno Švédsko, za 

východní Lotyšsko, za střední Česko, za jižní Chorvatsko a za západní Nizozemsko. Aby nebyl 

výsledek ovlivněn náhodnými výkyvy hodnot standardizovaných měr úmrtnosti, byla použita 

období 1990–1995, 1996–2000, 2001–2005, 2006–2010, 2011–2015. 

Obr. 4 – Nadúmrtnost mužů při dopravních nehodách ve vybraných zemích v obdobích 1990–1995, 

1996–2000, 2001–2005, 2006–2010, 2011–2015 

Zdroj: EHIG 2018, vlastní výpočty 

Z obrázku 4 je patrné, že muži umírají při dopravních nehodách přibližně třikrát častěji než 

ženy. Ve Švédsku, Nizozemsku a Česku se pohybuje srovnávací index kolem hodnoty 3, 

v Lotyšsku a Chorvatsku se srovnávací index pohybuje spíše kolem hodnoty 4. 

Na základě výpočtu variačních rozpětí u všech členských zemí EU byly vybrány země 

s nejnižšími a nejvyššími hodnotami. Mezi státy s nejnižšími hodnotami variačního rozpětí patří 

Švédsko, Spojené království a Nizozemsko (jak u mužů, tak i u žen). Země s vysokými hodnotami 

variačního rozpětí jsou Litva, Lotyšsko, Estonsko, Portugalsko (jak u mužů, tak i u žen). U mužů 

se dále vyskytovalo Slovinsko a u žen Lucembursko (viz Obr. 5 a 6). 
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Obr. 5 – Země s nejvyššími a nejnižšími variačními rozpětími standardizovaných měr úmrtnosti při 

dopravních nehodách (na 100 000 obyvatel), muži, 1990–2015 

Zdroj: EHIG 2018, vlastní zpracování 

Ve Spojeném království, Nizozemsku a Švédsku byl u mužů během sledovaného období 

1990–2015 velmi podobný vývoj intenzity úmrtnosti při dopravních nehodách. Hodnoty 

standardizovaných měr úmrtnosti začínaly na nízkých hodnotách a bez větších výkyvů dále 

klesaly. Ve Spojené království klesly z 13,6 (1990) na 3,8 (1995), v Nizozemsku z 11,8 (1990) 

na 4,4 (2015) a ve Švédsku z 11,2 (1990) na 3,7 (2015). 

Oproti tomu skupina států s vysokým variačním rozpětím začínala na vysokých hodnotách 

standardizovaných měr úmrtnosti a jejich pokles zaznamenával výkyvy. V Lotyšsku došlo 

k poklesu z 65,7 (1990) na 15,4 (2015), v Estonsku z 54,6 (1990) na 7,0 (2015), v Litvě z 50,1 

(1990) na 13,2 (2015), v Portugalsku ze 43,8 (1990) na 10,9 (2014) a ve Slovinsko z 33,9 (1990) 

na 9,2 (2015). 
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Obr. 6 – Země s nejvyššími a nejnižšími variačními rozpětími standardizovaných měr úmrtnosti při 

dopravních nehodách (na 100 000 obyvatel), ženy, 1990–2015 

Zdroj: EHIG 2018, vlastní zpracování 

Ve Švédsku, Spojeném království a Nizozemsku byl zaznamenán u žen během sledovaného 

období 1990–2015 homogenní vývoj intenzity úmrtnosti při dopravních nehodách. Hodnoty 

standardizovaných měr úmrtnosti i zde začínaly na nízkých hodnotách a bez větších výkyvů dále 

klesaly. Ve Švédsku klesly z 5,2 (1990) na 1,1 (2015), ve Spojeném království ze 4,7 (1990) na 

1,0 (2015) a v Nizozemsku ze 4,8 (1990) na 1,1 (2015). 

Druhá skupina, státy s vysokým variačním rozpětím, začínala na vyšších hodnotách 

standardizovaných měr úmrtnosti a jejich pokles opět zaznamenával výkyvy. Nebyl zde však 

takový rozdíl v intenzitách úmrtnosti mezi skupinami s vysokým a nízkým variačním rozpětím, 

jako byl v případě mužů. V Lotyšsku došlo k poklesu z 15,3 (1990) na 3,9 (2015), v Estonsku 

z 14,5 (1990) na 4,2 (2015), v Litvě z 14,2 (1990) na 3,9 (2015), v Lucembursku z 8,9 (1990) na 

1,6 (2015) a v Portugalsku z 10,9 (1990) na 2,2 (2014). 

Pro lepší představu o prostorovém rozdělení intenzit úmrtnosti v zemích EU byla 

standardizovaná míra úmrtnosti (celkem) při dopravních nehodách zpracována ve formě 

kartogramů (viz Příloha 3). Sledována byla v letech 1990, 2000 a 2010. Kartogramy byly 

vytvořeny v programu ArcMap, při tvorbě škál byla použita metoda natural breaks classification. 

Tato metoda usiluje o rozdělení dat do tříd založených na přirozených skupinách v distribuci dat 

(Esri, 2018). 

5.3 Věkově specifické míry úmrtnosti při dopravních nehodách 

V úvodu práce byl stanoven výzkumný předpoklad, že nejvíce rizikovou skupinou řidičů ve 

členských státech EU budou mladí řidiči do 30 let, a to jak muži, tak i ženy. Jako metoda 

zkoumání tohoto předpokladu byla vybrána věkově specifická míra úmrtnosti. Pro zkoumání bylo 
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vybráno pět zemí, které zastupují pět regionů Evropy. Za severní Evropu bylo vybráno Švédsko, 

za východní Lotyšsko, za střední Česko, za jižní Chorvatsko a za západní Nizozemsko. Aby se 

zabránilo náhodným výkyvům hodnot, byla míra úmrtnosti analyzována ve dvou desetiletých 

obdobích, konkrétně mezi roky 1996–2005 a 2006–2015 (viz Obr. 7). 

Obr. 7 – Srovnání měr úmrtnosti podle věku při dopravních nehodách, Švédsko, Lotyšsko, Česko, 

Chorvatsko, Nizozemsko, období 1996–2005 a 2006–2015, muži, ženy 
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Zdroj: WHO Mortality Database 2016, vlastní výpočty 

Ve sledovaných zemích pozorujeme u mužů dva vrcholy míry úmrtnosti při dopravních 

nehodách. První vrchol je patrný ve věkové skupině 20–24 let v obou sledovaných obdobích. 

Druhý vrchol u mužů obvykle nastává po 65. roce života. Trendu se vymyká Lotyšsko, kde tento 

vrchol patrný není. U žen má vývoj podobný průběh, k prvnímu vrcholu dochází ve většině zemí 

dříve, již ve věkové skupině 15–19 let. V Chorvatsku a Česku v období 2006–2015 vrchol připadá 

na věkovou skupinu 20–24 let. K druhému vrcholu u žen obvykle dochází po 75. roce života. 

5.4 Shrnutí vývoje standardizovaných měr úmrtnosti v EU pomocí 

vybraných statistických charakteristik 

Na základě vybraných statistických charakteristik můžeme sledovat vývoj intenzity úmrtnosti při 

dopravních nehodách motorových vozidel (viz Tab. 6) v členských zemích EU u mužů a žen 

v letech 1990–2015. Statistické charakteristiky vycházejí z hodnot standardizovaných měr 

úmrtnosti členských zemí EU. Během sledovaných časových intervalů docházelo k postupnému 

snižování hodnot intenzity úmrtnosti jak u mužů, tak i u žen. Variační rozpětí a směrodatná 

odchylka se po celé sledované období snižují, což značí, že rozdíly mezi zeměmi se zmenšují 

a jednotlivé státy se v hodnotách standardizovaných měr přibližují. 

U mužů došlo k výraznému poklesu standardizované míry úmrtnosti nejprve mezi prvními 

dvěma obdobími (1990–1995 a 1996–2000), kdy průměrná hodnota klesla z 25,1 na 19,9, což 

představuje pokles o 21 %. Poté následovala období, kdy nadále docházelo k poklesu, ale 

nejvýraznější pokles byl zaznamenán mezi obdobími 2006–2010 a 2011–2015, kdy průměrná 

hodnota klesla z 13,4 na 8,8, což představuje pokles o 34 %. Celková změna mezi prvním (1990–

1995) a posledním obdobím (2011–2015) představovala snížení o 65 % (z 25,1 na 8,8). 
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U žen došlo též k poklesu standardizované míry úmrtnosti během celého sledovaného období. 

Na rozdíl od mužů ale nebyly hodnoty ani na počátku sledovaného období tak vysoké (muži 

1990–1995: 25,1, ženy 1990–1995: 7,3). K relativně nejvyššímu poklesu došlo mezi obdobími 

2006–2010 a 2011–2015, kde hodnota standardizované míry úmrtnosti klesla z 3,7 na 2,5, což 

představuje pokles o 32 %. Celková změna mezi prvním (1990–1995) a posledním obdobím 

(2011–2015) představovala snížení o 66 % (ze 7,3 na 2,5). 

Tab. 6 – Standardizovaná míra úmrtnosti v zemích EU, 1990–2015, muži, ženy – vybrané statistické 

charakteristiky 

  Muži 

Období 1990–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011–2015 

Průměr 25,1 19,9 17,5 13,4 8,8 

Směrodatná odchylka 12,5 8,5 7,5 6,6 3,7 

Variační rozpětí 66,3 39,1 33,4 35,3 14,8 

Variační koeficient 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 

Minimální hodnota 2,2 5,0 5,7 3,8 3,1 

Maximální hodnota 68,5 44,1 39,1 39,2 17,9 

Modus 19,5 18,9 19,9 14,5 6,8 

Medián 23,1 19,5 17,5 11,7 8,4 

  Ženy 

Období 1990–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011–2015 

Průměr 7,3 5,7 5,0 3,7 2,5 

Směrodatná odchylka 2,8 2,2 2,0 1,7 1,0 

Variační rozpětí 14,9 11,1 9,9 11,1 4,4 

Variační koeficient 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 

Minimální hodnota 1,1 0,9 0,5 1,2 0,9 

Maximální hodnota 16,0 12,0 10,4 12,3 5,3 

Modus 7,1 4,8 3,9 3,2 2,2 

Medián 6,9 5,8 4,9 3,4 2,3 

Zdroj: EHIG 2018, vlastní výpočty 

5.5 Vzájemný vztah mezi počtem zemřelých osob při dopravních 

nehodách a průměrným stářím osobních automobilů 

Pro posouzení těsnosti vztahu mezi proměnnými, použijeme korelační analýzu. Těsnost vztahu 

mezi proměnnými lze vyjádřit pomocí koeficientu korelace (Chráska, 2007). 

V této kapitole budeme pracovat s dvěma proměnnými: 

a) počet zemřelých při dopravních nehodách na 100 000 obyvatel (2015) – viz Tab. 7, 

b) průměrné stáří osobních automobilů (2015) – viz Tab. 8. 
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Tab. 7 – Počet zemřelých při dopravních nehodách v EU v roce 2015 

Země 

 

Zemřelí 

(na 100 000 

obyvatel) 

Země 

 

Zemřelí 

(na 100 000 

obyvatel) 

Země 

 

Zemřelí 

(na 100 000 

obyvatel) 

Belgie 6,5 Litva 8,3 Rumunsko 9,6 

Česko 7,0 Lotyško 9,5 Řecko 7,4 

Dánsko 3,1 Lucembursko 6,3 Slovensko 5,1 

Estonsko 5,1 Maďarsko 6,5 
Slovinsko 5,8 

Finsko 4,9 Německo 4,2 

Francie 5,2 Nizozemsko 3,1 Spojené 

království 
2,8 

Chorvatsko 8,3 Polsko 7,7 

Irsko 3,5 Portugalsko 5,7 Španělsko 3,6 

Itálie 5,6 Rakousko 5,5 Švédsko 2,6 

Zdroj: Eurostat 2017 

Tab. 8 – Průměrné stáří osobních automobilů v EU v roce 2015 (v letech) 

Země Stáří Země Stáří Země Stáří 

Belgie 7,7 Litva 16,7 Rumunsko 15,3 

Česko 14,5 Lotyško 16,3 Řecko 13,5 

Dánsko 8,5 Lucembursko 6,2 Slovensko 13,4 

Estonsko 15,1 Maďarsko 14,5 Slovinsko 11,2 

Finsko 12,7 Německo 8,9 Spojené 

království 
8,5 

Francie 9,0 Nizozemsko 9,5 

Chorvatsko 14,1 Polsko 17,2 
Španělsko 11,4 

Irsko 9,0 Portugalsko 12,6 

Itálie 10,7 Rakousko 8,9 Švédsko 9,6 

Zdroj: Evropská asociace výrobců automobilů 2017 

Pro testování těsnosti vztahu pomocí Pearsonova koeficientu korelace je nutné, aby testovaná 

data pocházela z normálního rozdělení. Normální rozdělení potvrdil jak Shapirův-Wilkův test (viz 

Tab. 9), tak grafické znázornění pomocí Q-Q grafu (viz Obr. 8). 

 

Tab. 9 – Test normality u proměnných zemřelí při dopravních nehodách a průměrné stáří osobních 

automobilů 

 
Shapirův-Wilkův test 

Signifikance 

Zemřelí při dopravních nehodách (2015) 0,427 

Průměrné stáří osobních automobilů (2015) 0,277 
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Obr. 8 – Q-Q grafy – zemřelí při dopravních nehodách (2015) a průměrné stáří osobních automobilů 

Zdroj: ACEA 2017, Eurostat 2017, vlastní zpracování 

Po potvrzení normálního rozdělení jsme mohli přistoupit k vlastnímu výpočtu Pearsonova 

koeficientu korelace. Pearsonův koeficient korelace (rp) činil 0,675 (viz Tab. 10), což dle přehledu 

hodnot koeficientu korelace (viz Tab. 1) představuje značnou závislost. 

 

Tab. 10 – Korelační analýza proměnných zemřelí při dopravních nehodách (2015) a průměrné stáří 

osobních automobilů (2015) 

  
Průměrné stáří osobních automobilů 

(2015) 

Zemřelí při dopravních 

nehodách (2015) 

Pearsonova korelace 0,675 

signifikance 0,000 

n (počet dvojic) 26 

 

Vztah mezi intenzitou úmrtnosti při dopravních nehodách v roce 2015 a průměrným stářím 

osobních automobilů v evropských zemích v roce 2015 je zobrazen v korelačním diagramu (viz 

Obr. 9). V diagramu je patrný vztah, kdy nárůst závislé proměnné (intenzita úmrtnosti při 

dopravních nehodách) narůstá společně s nezávisle proměnnou (průměrné stáří osobních 

automobilů). 
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Obr. 9 – Korelační diagram – vztah mezi počtem zemřelých při dopravní nehodě a průměrným stářím 

osobních automobilů ve vybraných evropských zemích 

Zdroj: ACEA 2017, Eurostat 2017, vlastní zpracování 

Pro tuto korelaci se nabízí mnoho zdůvodnění. Obecně lze říci, že novější automobily jsou 

jednak bezpečnější díky jejich lepšímu technickému stavu, jednak nabízejí asistenční systémy1, 

které pomohou snížit následky dopravní nehody nebo se dopravním nehodám dokonce zcela 

vyhnout. 

Bezpečnost automobilů zkoumá mezinárodní organizace Euro NCAP. V rámci hodnocení 

bezpečnosti testuje automobily nárazovými zkouškami. Hodnocení sestává ze tří typů testů:  

1) čelní náraz automobilu v rychlosti 64 km/h do deformovatelné bariéry, 

2) boční náraz – vozidlem pohybujícím se k automobilu rychlostí 50 km/h, 

3) boční náraz – na sloupek vozu, slouží k simulaci srážky se stromem  

(při rychlosti automobilu 29 km/h). 

Podle výsledků těchto tří testů se vytvoří celkové vyhodnocení automobilu. Výsledek je 

hodnocen hvězdičkami bezpečnosti, kdy maximální počet je 5 hvězdiček. (Euro NCAP, 2018) 

Jako příklad uvedeme hodnocení vozu Toyota Corolla, neboť se jedná o nejprodávanější vůz na 

světě: 44 milionům celosvětově prodaných vozů (Toyota Central Europe, 2018). Lze očekávat, 

že tento automobil bude vzhledem k prodejním číslům rozšířen víceméně po celém světě. 

Euro NCAP provedlo testování tohoto modelu poprvé v roce 1998, kdy vůz získal 3 hvězdičky, 

současný model má již 5 hvězdiček (viz Obr. 10). Navíc se v současném testování, oproti 

minulosti, hodnotí nejen bezpečnost dospělých a dětských cestujících, ale také bezpečnost chodců 

a bezpečnostní asistenty automobilu. V tomto případě byla bezpečnost dospělých hodnocena na 

94 %, dětí v dětských sedačkách na 82 %, ochrana chodců na 67 % a asistenční systémy na 66 % 

(tento model například standardně kontroluje a připomíná používání bezpečnostních pásů na 

                                                           
1 Mezi asistenční systémy patří například protiblokovací systém (ABS), protiprokluzový systém (ASR), 

elektronická stabilizace jízdy (ESP), brzdový asistent, systém hlídání mrtvého úhlu, systém hlídání jízdních 

pruhů, kontrola bdělosti řidiče, adaptivní tempomat a v současnosti velmi oblíbené parkovací asistenty na 

bázi zvukové signalizace, případně též kamerového systému. 
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všech sedadlech). Na příkladu tohoto automobilu můžeme sledovat posun v bezpečnosti 

v automobilové dopravě. Z hlediska bezpečnosti dopravy je zajímavé (a také důležité), že se 

zkoumá nejen bezpečnost posádky vozidla, ale také případné následky pro chodce v případě 

kolize. 

Obr. 10 – Hodnocení vozu Toyota Corolla dle Euro NCAP 

Zdroj: Euro NCAP Test Results – Toyota Corolla 2018 

 

WHO v publikaci Global Status Report on Road Safety 2015 popisuje testování bezpečnosti 

automobilů, které provedla společnost ANCAP (Australasian NCAP – australská verze Euro 

NCAP) na více než 490 automobilech. Australský NCAP výsledky pravidelně publikoval, což 

přispělo k posílení podílu automobilů, které splňují pětihvězdičkový standard ANCAP. V roce 

2005 totiž dosahovalo pouze 20 % vozidel testovaných společností ANCAP pěti hvězdiček, 

zatímco v roce 2013 to bylo již 80 %. Studie dále ukazuje, že riziko úmrtí ve vozidle s jednou 

hvězdičkou je dvojnásobné oproti vozidlům s pěti hvězdičkami (WHO, 2015). 

5.6 Vzájemný vztah mezi počtem zemřelých osob při dopravních 

nehodách a hrubým domácím produktem na osobu vyjádřeným 

v paritě kupní síly 

V minulé kapitole jsme prokázali značnou závislost mezi počtem zemřelých osob při dopravních 

nehodách a průměrným stářím osobních automobilů. Nabízí se otázka, který faktor ovlivňuje, jak 

staré automobily v dané zemi jezdí. Lze předpokládat, že stáří automobilů souvisí s výší HDP na 

obyvatele. Pokud je v dané zemi vysoké HDP na obyvatele a lidé díky tomu mají více prostředků 

ke koupi nového vozidla než lidé z chudších zemí, snižuje se průměrné stáří osobních automobilů 

a zvyšuje se bezpečnost silniční dopravy. Hodnoty HDP na obyvatele jsou uvedeny v tabulce 11. 
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Tab. 11 – Hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly (2015), vyjádřen v mezinárodním 

dolaru 

Země HDP/os. Země HDP/os. Země HDP/os. Země HDP/os. 

Rakousko 49 938 Finsko 42 067 Slovinsko 31 468 Polsko 26 595 

Nizozemsko 49 528 Spojené království 41 580 Portugalsko 29 532 Maďarsko 26 148 

Dánsko 48 675 Francie 40 469 Slovensko 29 522 Lotyšsko 24 543 

Švédsko 47 891 Itálie 36 630 Litva 28 710 Chorvatsko 22 492 

Německo 47 811 Španělsko 34 818 Estonsko 28 689 Rumunsko 21 566 

Belgie 45 431 Česko 33 469 Řecko 26 697 Bulharsko 18 115 

Zdroj: The World Bank Group 2018 

Obr. 11 – Q-Q graf – HDP na obyvatele v paritě kupní síly (2015) ve vybraných evropských 

zemích 

 
Zdroj: The World Bank Group 2018, vlastní zpracování 

Tab. 12 – Test normality u proměnné HDP na obyvatele v paritě kupní síly (2015) 

 Shapirův-Wilkův test 

Signifikance 

HDP na obyvatele v paritě kupní síly (2015) 0,095 

 

Grafické testování (viz Obr. 11) a Shapiro-Wilkův test (viz Tab. 12) potvrdily, že data 

pocházejí z normálního rozdělení. Díky splnění této podmínky je možné provést výpočet 

Pearsonova koeficientu korelace mezi zemřelými osobami při dopravních nehodách a hrubým 

domácím produktem na obyvatele vyjádřeným v paritě kupní síly. 
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Obr. 12 – Korelační diagram – vztah mezi počtem zemřelých při dopravní nehodě a HDP na osobu 

vyjádřeným v paritě kupní síly (jednotkou je mezinárodní dolar) ve vybraných evropských zemích (2015) 

Zdroj: Eurostat 2017, The World Bank Group 2018, vlastní zpracování 

Tab. 13 – Korelační analýza proměnných zemřelí při dopravních nehodách (2015) a HDP na obyvatele 

v paritě kupní síly (2015) 

  

Zemřelí při dopravních nehodách 

(2015) 

HDP na obyvatele 

v paritě kupní síly (2015) 

Pearsonova korelace −0,797 

signifikance 0,000 

n (počet dvojic) 24 

 

Hodnota Pearsonova koeficientu korelace činila rp = −0,797, což dle Tabulky 1 představuje 

vysokou závislost. Záporná korelace značí, že zatímco jedna proměnná stoupá (v tomto případě 

HDP), tak druhá proměnná klesá (v tomto případě počet zemřelých při dopravní nehodě). Tento 

vztah můžeme vysvětlit hypotézou, že ve státech s vyššími příjmy si lidé mohou dovolit častěji 

koupit nový osobní automobil, který zpravidla bývá vybaven prvky aktivní bezpečnosti 

(tj. opatření, která mají předejít dopravní nehodě, např. protiblokovací systém ABS). 

5.7 Vzájemný vztah mezi počtem zemřelých osob při dopravních 

nehodách a počtem osobních automobilů 

V předchozích dvou kapitolách byl v korelačních analýzách prokázán vztah mezi počtem 

zemřelých při dopravních nehodách a: 

1) průměrným stáří osobních automobilů (středně silný vztah), 

2) HDP na osobu vyjádřený v paritě kupní síly (silný vztah). 

Poslední provedenou korelační analýzou byl vztah mezi počtem zemřelých při dopravních 

nehodách a počtem osobních automobilů (vyjádřeným na 1000 obyvatel). Data pochází 

z databáze Eurostatu z roku 2015. 
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Tab. 14 – Počet osobních automobilů na 1000 obyvatel ve vybraných evropských státech v roce 2015 

Země 
Počet automobilů/ 

1000 obyvatel 
Země 

Počet automobilů/ 

1000 obyvatel 
Země 

Počet automobilů/ 

1000 obyvatel 

Finsko 590 Česko 485 Portugalsko 457 

Německo 548 Francie 484 Bulharsko 442 

Rakousko 546 Španělsko 481 Litva 431 

Polsko 546 Nizozemsko 477 Slovensko 375 

Slovinsko 523 Řecko 474 Chorvatsko 358 

Estonsko 514 Švédsko 474 Lotyško 345 

Belgie 497 Spojené království 463 Maďarsko 325 

Zdroj: Eurostat 2018 

Tab. 15 – Test normality u proměnné počet osobních automobilů na 1000 obyvatel (2015) 

  

Shapirův-Wilkův test 

Signifikance 

Počet osobních automobilů na 1000 obyvatel 0,246 

 

Obr. 13 – Q-Q graf: Počet osobních automobilů ve vybraných evropských státech 2015 

Zdroj: Eurostat 2018, vlastní zpracování 
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Obr. 14 – Korelační diagram – vztah mezi počtem zemřelých při dopravní nehodě a počtem osobních 

automobilů na 1000 obyvatel, vybrané evropské země, 2015 

Zdroj: Eurostat 2017, 2018, vlastní zpracování 

Tab. 16 – Korelační analýza proměnných zemřelí při dopravních nehodách (2015) a počet osobních 

automobilů na 1000 obyvatel (2015) 

  

Počet osobních automobilů na 

1000 obyvatel (2015) 

Zemřelí při dopravních nehodách 

(2015) 

Pearsonova korelace −0,383 

signifikance 0,086 

n (počet dvojic) 21 

 

Pearsonův koeficient korelace (rp) činil −0,383, což představuje pouze nízkou závislost (viz 

Tab. 1). Záporná závislost značí, že zatímco proměnná počet osobních automobilů na 1000 

obyvatel (2015) stoupá, tak proměnná zemřelí při dopravních nehodách (2015) klesá. Jinými 

slovy platí slabý vztah, kdy se stoupajícím počtem osobních automobilů klesá počet smrtelných 

nehod. Tento zdánlivě překvapivý výsledek lze vysvětlit hypotézou, že vyšší počet osobních 

automobilů mají bohatší země, kde jezdí novější a bezpečnější osobní automobily, oproti zemím 

s nižšími příjmy. 
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Kapitola 6  

Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat vývoj úrovně úmrtnosti při dopravních nehodách 

motorových vozidel v letech 1990–2015 a provést mezinárodní srovnání v zemích Evropské unie. 

Dílčím cílem pak bylo identifikovat faktory, které se podílejí a ovlivňují intenzitu dopravní 

nehodovosti. V rámci práce byly stanoveny dvě hypotézy a dva výzkumné předpoklady. 

První hypotéza H1: Intenzita úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel se bude 

ve zkoumaném období (1990–2015) v zemích Evropské unie snižovat a bude docházet ke 

sbližování hodnot standardizovaných měr úmrtnosti, se potvrdila. Z kartogramu (viz Příloha 3) je 

patrné, že úmrtnost při dopravních nehodách motorových vozidel je v zemích Evropské unie 

rozdílná. Nejnižší úmrtnost při dopravních nehodách motorových vozidel vykazují skandinávské 

země, Spojené království, Německo a Nizozemsko. Naopak nejvyšší úmrtnost při dopravních 

nehodách je zaznamenávána v pobaltských státech, v Řecku a obecně v zemích východní Evropy. 

Státy západní a střední Evropy se nachází mezi mezi těmito krajními hodnotami. Toto rozdělení 

potvrdila i zpráva WHO European status report on road safety z roku 2009, která říká, že 

v Evropě existuje nerovnost v úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel mezi státy. 

Druhá hypotéza H2: Vyšší úroveň úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel 

budou v zemích Evropské unie ve zkoumaném období (1990–2015) vykazovat muži oproti 

ženám, se rovněž potvrdila. Podíl zemřelých mužů a žen při dopravních nehodách motorových 

vozidel je poměrně stálý jak v čase, tak i mezi srovnávanými státy. Poměr je přibližně tři čtvrtiny 

mužů a čtvrtina žen. Obrázek číslo 4 tento podíl vyjadřuje graficky. Zajímavé zjištění předložené 

práce je, že ačkoliv je patrný trend ve snižování úmrtnosti při dopravních nehodách motorových 

vozidel, podíl úmrtí mužů a žen je ve sledovaném období i v jednotlivých zemích téměř shodný. 

Při interpretaci, kdo je rizikovější řidič, je ovšem potřeba vzít v úvahu fakt, že statistiky uvádějí, 

kdo zemřel, nikoliv však, kdo byl viníkem nehody. Navzdory tomuto faktu je převaha mužů při 

úmrtí vlivem dopravních nehod natolik zásadní, že by se této skutečnosti mohla věnovat další 

pozornost. 

První výzkumný předpoklad VP1: Nejvíce rizikovou skupinou řidičů v zemích Evropské unie 

ve zkoumaném období (1990–2015) budou mladí řidiči do 30 let, a to jak muži, tak i ženy, 

se nepotvrdil. Je doloženou skutečností, že mladí lidé patří do rizikové skupiny řidičů, ale věkově 

specifické míry úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel odhalily ještě jednu 
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zásadní skupinu a to osoby seniorského věku. V rámci zkoumaných zemí byly identifikovány dva 

vrcholy úmrtnosti, první mezi 20–24 lety (u mužů) a 15–19 lety (u žen), druhý po 65. roce života 

u mužů a 75. roce života u žen. 

Druhý výzkumný předpoklad VP2: Intenzita úmrtnosti při dopravních nehodách motorových 

vozidel může být ovlivněna kromě pohlaví a věku také jinými faktory – průměrným stářím 

automobilů, průměrným počtem automobilů na 1000 osob apod., se potvrdil. Analýza proběhla 

pomocí korelační analýzy. Byla testována síla vztahu mezi počtem zemřelých při dopravních 

nehodách motorových vozidel a: 

1) průměrným stářím osobních automobilů (vyjádřeným v letech), 

2) HDP na osobu (vyjádřeným v paritě kupní síly), 

3) počtem osobních automobilů (vyjádřeným na 1000 obyvatel). 

V případě vlive průměrného stáří osobních automobilů byla prokázána střední závislost. Tato 

závislost znamená, že čím jsou automobily starší, tím více je fatálních dopravních nehod. Jako 

možné vysvětlení se nabízí, že nové osobní automobily (oproti starším) mají prvky aktivní 

bezpečnosti, které předcházejí dopravním nehodám. V případě vlivu HDP na osobu byla 

prokázána vysoká závislost a vypočítaný koeficient korelace byl záporný. Tato hodnota korelace 

znamená, že čím vyšší bylo HDP na osobu, tím nižší byl počet zemřelých při dopravních 

nehodách motorových vozidel. Zjištěný vztah lze vysvětlit tím, že lidé v zemích s vyšší kupní 

silou si mohou dovolit kupovat častěji nové osobní automobily, které zpravidla bývají vybaveny 

prvky aktivní bezpečnosti, které předcházejí dopravním nehodám. Také lze očekávat, že země 

s vyšší kupní silou budou disponovat kvalitnější infrastrukturou a zdravotnictvím, což může vést 

k nižšímu počtu zemřelých osob při dopravních nehodách. V případě vlivu počtu osobních 

automobilů byla zjištěna pouze nízká závislost. Koeficient korelace byl opět záporný, což značí, 

že s nárůstem počtu osobních automobilů dochází k poklesu počtu úmrtí při dopravních 

nehodách. Tento vztah byl slabší, nicméně se nabízí vysvětlení, že země, kde mají více osobních 

automobilů, budou pravděpodobně i více bohaté a lidé v těchto zemích si budou moci kupovat 

nová auta vybavená prvky aktivní bezpečnosti. 

Jako nejzajímavější zjištění práce z pohledu demografie se nám jeví poměr zemřelých mužů 

a žen při dopravních nehodách motorových vozidel. Vzhledem k jeho stálosti v čase i mezi zeměmi, 

se dle našeho názoru, může jednat o obecné pravidlo vztahující se k této problematice. Tento závěr 

potvrdila i zpráva WHO publikována Department of Gender, Women‘s and Health, která udává, že 

celosvětově zemře přibližně třikrát více mužů než žen na následky dopravních nehod (WHO 2002). 

Využitelnost výsledků práce spatřujeme i na poli prevence. Můžeme konstatovat, že v oblasti 

prvků aktivní bezpečnosti automobilů byl učiněn velký pokrok. Je tedy třeba dále pracovat na 

přístupu „lidského faktoru“ k bezpečnému řízení motorových vozidel. Pokud si řidiči nebudou 

dostatečně vědomi následků, které pro ně konkrétně může mít dopravní nehoda, situace v intenzitě 

úmrtnosti při řízení motorových vozidel nedosáhne pozitivnějších hodnot. Dodržováním 

rychlostních limitů, dopravních předpisů a vyvarování se rizikového chování při jízdě, včetně 

znalosti poskytování první pomoci, lze předejít mnoha dopravním nehodám a zachránit tak velké 

množství lidských životů. Obzvláště by měli být opatrní řidiči z rizikových skupin, tedy ti nejmladší 

a ti nejstarší. Vzhledem k tomu, že od roku 1991 do roku 2015 klesl počet zemřelých osob při 

dopravních nehodách o 66 %, věříme, že při cílené prevenci v nastíněných oblastech, zainteresování 

masmédií a zařazování těchto témat ve vzdělávání, bude tento trend i nadále pokračovat a počty 

zemřelých lidí při dopravních nehodách motorových vozidel se budou snižovat.  
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Příloha 1 – Evropský standard populace (2013) 

Věková skupina 

Evropský standard 

populace 

(EUROSTAT) 

0 1000 

1–4 4000 

5–9 5500 

10–14 5500 

15–19 5500 

20–24 6000 

25–29 6000 

30–34 6500 

35–39 7000 

40–44 7000 

45–49 7000 

50–54 7000 

55–59 6500 

60–64 6000 

65–69 5500 

70–74 5000 

75–79 4000 

80–84 2500 

85–89 1500 

90–94 800 

95+ 200 

Celkem 100000 
Zdroj: EUROSTAT, 2013 

  



 

Příloha 2 – Starý evropský standard populace 

 

 

Věková skupina 

 

 

Starý evropský 

standard populace 

0 1600 

1–4 6400 

5–9 7000 

10–14 7000 

15–19 7000 

20–24 7000 

25–29 7000 

30–34 7000 

35–39 7000 

40–44 7000 

45–49 7000 

50–54 7000 

55–59 6000 

60–64 5000 

65–69 4000 

70–74 3000 

75–79 2000 

80–84 1000 

85+ 1000 

Celkem 100000 
Zdroj: European health for all database – Technical notes 

 

 

  



 

Příloha 3 – Standardizovaná míra úmrtnosti (celkem) při dopravních nehodách motorových 

vozidel v EU v letech 1990, 2000, 2010 (kartogramy) 

 

 



 

 

Zdroj: EHIG 2018, vlastní zpracování



 

Příloha 4 – Standardizovaná míra úmrtnosti při dopravních nehodách (na 100 000 obyvatel), EU 28, celkem, 1990–2015 (dle WHO, 1. část) 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Belgie . . . 16,9 18,0 15,6 14,6 14,3 13,7 14,0 16,6 15,9 14,0 11,9 

Bulharsko . . . . . . . . 10,4 11,0 10,5 11,3 10,3 9,8 

Česko . . . . 10,6 10,0 9,9 9,9 8,8 15,4 15,1 14,4 14,3 14,0 

Dánsko . . . . 11,3 12,3 10,7 9,6 10,0 9,7 9,6 8,7 8,7 8,6 

Estonsko . . . . 27,8 24,8 16,7 22,8 23,6 19,2 17,1 14,6 16,4 12,5 

Finsko . . . . . . 9,4 10,4 9,8 9,7 8,8 9,4 9,2 8,5 

Francie . . . . . . . 12,9 14,0 13,5 12,7 12,8 12,2 10,0 

Chorvatsko . . . . . 16,1 14,5 15,4 15,8 16,2 17,1 15,2 14,4 16,8 

Irsko . . . . . . . . . . . . . . 

Itálie . . . . . . 12,9 13,3 13,7 13,2 12,4 12,4 12,1 11,5 

Kypr . . . . . . . . . . . . . . 

Litva . . . . . . . . 28,6 26,1 21,8 24,5 23,7 24,8 

Lotyšsko . . . . . . 27,7 26,6 30,2 30,0 28,7 26,3 25,5 23,3 

Lucembursko . . . . . . . 13,2 10,7 10,1 14,0 12,2 11,8 10,6 

Maďarsko . . . . . . 16,7 17,1 17,2 16,4 15,3 15,5 17,3 15,9 

Malta . . . . . 7,5 4,9 6,0 3,8 4,6 4,9 5,1 4,0 3,8 

Německo . . . . . . . . 9,6 9,6 9,3 8,7 8,5 8,2 

Nizozemsko . . . . . . 8,4 8,0 7,3 7,7 7,4 6,8 6,9 7,1 

Polsko . . . . . . . . . 19,8 19,0 16,5 17,0 16,3 

Portugalsko . . . . . . . . 18,7 15,6 13,3 17,9 21,1 18,9 

Rakousko . . . . . . . . . 12,0 10,5 10,4 11,8 11,7 

Rumunsko . . . . . . . . . 15,3 17,0 17,5 16,9 15,5 

Řecko . . . . . . . . 21,6 20,2 19,9 18,0 16,2 15,6 

Slovensko . . 19,6 15,9 17,8 18,7 16,9 20,1 21,2 16,9 16,1 15,1 14,1 15,3 

Slovinsko 23,4 22,4 24,2 24,5 25,4 20,8 18,1 19,8 17,6 18,4 16,7 15,5 14,6 14,2 

Spojené království . . . . . . . . 5,8 5,8 . 6,0 6,1 6,2 

Španělsko . . . . . . . 14,5 15,2 15,6 15,4 14,4 13,7 13,4 

Švédsko . . . . . . 5,6 6,3 5,9 6,1 6,7 6,6 6,0 5,8 

Zdroj: WHO Mortality Database 2016, vlastní výpočet 

  



 

Příloha 4 – Standardizovaná míra úmrtnosti při dopravních nehodách (na 100 000 obyvatel), EU 28, celkem, 1990–2015 (dle WHO, 2. část) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Belgie 11,4 10,9 10,4 10,7 9,4 9,4 8,3 8,2 6,9 6,7 6,2 6,2 

Bulharsko 10,3 8,2 9,4 9,3 9,3 8,2 6,6 5,8 5,2 6,3 6,8 . 

Česko 12,6 12,1 10,3 11,7 10,8 9,2 8,1 7,8 7,5 7,2 7,4 7,7 

Dánsko 7,1 6,7 6,3 7,0 7,3 5,6 5,2 4,0 3,1 3,8 3,7 3,7 

Estonsko 14,0 13,9 17,2 14,6 11,6 8,5 6,8 8,6 6,2 6,8 6,8 6,3 

Finsko 8,3 8,1 7,0 7,8 6,6 5,7 5,5 5,5 4,3 5,0 4,4 . 

Francie 8,8 8,7 7,7 7,4 6,9 6,9 6,3 6,0 5,4 4,7 4,7 . 

Chorvatsko 15,0 14,2 14,8 14,8 15,5 13,4 11,3 11,3 10,0 9,8 8,7 9,9 

Irsko . . . 7,6 5,9 5,3 . 4,1 4,2 3,5 . . 

Itálie 10,7 10,3 10,1 9,6 8,7 7,9 7,3 7,3 6,7 6,0 5,8 5,9 

Kypr 18,0 16,5 11,9 14,1 12,7 11,0 10,0 9,4 7,5 6,5 6,5 9,3 

Litva 25,6 26,1 27,0 26,4 18,2 13,8 11,6 11,5 12,6 10,2 10,6 9,9 

Lotyšsko 22,9 21,1 19,6 21,4 17,4 11,7 11,7 9,4 9,9 9,3 11,7 10,9 

Lucembursko 9,5 7,7 6,6 6,3 5,9 7,2 5,3 5,3 4,9 6,5 5,0 4,7 

Maďarsko 16,1 14,8 15,0 14,8 12,6 10,9 9,7 9,1 8,4 7,8 8,1 8,6 

Malta 3,6 4,3 2,5 4,2 4,9 5,2 3,9 4,7 3,1 5,3 2,5 2,9 

Německo 7,2 6,7 6,3 6,1 5,5 5,2 4,6 5,0 4,5 4,2 4,1 4,0 

Nizozemsko 5,7 5,2 5,1 5,2 4,6 4,5 4,0 4,4 4,3 3,6 3,7 3,8 

Polsko 16,7 15,4 14,3 15,7 15,5 12,6 10,4 11,3 9,4 8,5 8,1 7,8 

Portugalsko . . . 11,2 10,1 10,0 9,4 9,1 6,7 7,0 7,5 . 

Rakousko 10,4 9,3 8,7 8,3 8,0 7,4 6,7 6,3 6,3 5,2 5,1 . 

Rumunsko 16,6 16,6 16,1 16,8 17,5 16,0 13,1 11,9 12,0 11,2 11,2 11,2 

Řecko 17,2 16,1 15,5 15,6 14,7 14,1 12,2 11,4 10,4 9,7 8,9 8,6 

Slovensko 13,9 13,5 . . 13,5 9,6 9,3 . 8,3 6,6 7,8 . 

Slovinsko 15,1 13,1 13,8 15,2 11,3 9,8 7,7 7,1 7,2 7,2 6,0 6,7 

Spojené království 5,8 5,6 5,7 5,4 4,9 4,0 3,5 3,1 2,9 2,7 3,1 2,8 

Španělsko 11,9 10,9 9,9 9,1 7,1 6,1 5,5 5,0 4,5 4,4 4,3 4,4 

Švédsko 5,6 5,2 5,3 5,0 4,6 3,9 3,0 3,2 3,3 2,8 3,1 2,9 

Zdroj: WHO Mortality Database 2016, vlastní výpočet 

  



 

Příloha 5 – Standardizovaná míra úmrtnosti při dopravních nehodách (na 100 000 obyvatel), EU 28, celkem, 1990–2015 (dle EHIG, 1. část) 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Belgie 17,2 16,6 15,4 16,1 17,2 15,1 13,9 13,6 12,6 13,0 15,5 14,8 13,1 10,9 

Bulharsko 15,5 10,2 12,3 11,8 13,3 12,2 9,9 8,9 9,4 10,2 9,8 10,7 10,0 9,5 

Česko 12,3 12,5 14,0 13,6 7,7 7,6 7,6 7,7 7,0 12,7 12,5 11,6 11,9 11,6 

Dánsko 10,9 10,6 10,2 9,8 9,5 10,3 9,1 8,4 8,6 9,2 8,4 7,5 7,5 7,4 

Estonsko 33,2 34,4 20,6 24,7 27,2 25,0 16,1 21,0 21,8 17,7 15,1 13,2 14,8 10,9 

Finsko 12,3 11,4 10,8 8,3 8,6 7,5 6,9 7,3 7,7 7,7 6,9 7,8 7,5 7,2 

Francie 16,8 15,7 14,6 14,4 13,5 13,2 12,5 12,3 13,4 13,0 12,0 12,1 11,4 9,2 

Chorvatsko 20,1 18,2 16,1 11,2 11,5 14,2 12,8 13,5 13,8 14,1 15,1 13,5 12,8 14,9 

Irsko 13,2 11,9 10,4 11,2 11,0 11,4 11,4 11,3 11,2 10,3 9,8 9,4 8,8 7,0 

Itálie 14,4 15,1 15,2 13,3 13,1 12,7 11,9 12,2 12,8 12,2 11,6 11,8 11,5 10,6 

Kypr . . . . . . . . . . . . . . 

Litva 30,9 37,6 25,1 27,7 22,2 20,6 20,1 20,4 24,6 22,2 19,2 21,6 21,2 21,6 

Lotyšsko 38,8 40,4 31,1 29,5 34,8 29,6 24,1 22,0 27,0 26,0 25,9 23,7 23,2 20,9 

Lucembursko 17,4 21,2 17,9 19,2 16,6 15,5 16,2 13,5 10,0 9,6 13,0 12,3 10,2 9,9 

Maďarsko 24,4 21,8 21,7 16,8 15,9 16,2 13,6 13,7 13,6 13,3 12,3 12,4 14,4 13,4 

Malta 1,6 6,7 6,8 4,4 5,8 6,4 4,2 5,6 3,9 3,9 4,1 4,3 3,8 3,5 

Německo 12,4 12,8 12,1 11,4 11,1 10,7 10,0 9,8 8,7 8,9 8,5 7,9 7,8 7,4 

Nizozemsko 8,1 7,8 7,9 7,4 7,4 7,4 6,4 6,1 5,6 5,9 6,5 5,8 5,8 5,8 

Polsko 22,4 23,2 19,7 17,8 18,8 18,5 17,2 . . 16,6 15,9 13,7 14,2 13,7 

Portugalsko 26,6 27,8 26,3 23,1 20,7 23,0 20,8 18,6 17,5 14,3 12,3 16,5 19,0 16,9 

Rakousko 16,9 16,2 14,1 14,2 14,7 13,2 11,2 12,1 9,9 11,3 10,1 9,8 10,1 10,2 

Rumunsko 19,5 16,8 15,4 13,9 12,8 12,7 12,6 12,6 12,2 11,5 12,8 13,3 12,4 11,6 

Řecko 20,9 20,7 20,5 17,7 19,6 21,3 21,8 20,1 19,6 18,7 18,1 16,6 15,0 14,6 

Slovensko . . 17,7 14,8 13,7 15,0 13,5 16,5 17,2 13,5 13,0 12,4 11,5 12,4 

Slovinsko 21,7 21,1 21,7 22,5 24,0 18,8 17,4 17,1 14,9 15,0 14,2 13,8 12,7 11,9 

Spojené království 9,1 8,3 7,6 6,3 6,1 5,8 5,9 5,9 5,5 5,4 . 5,5 5,6 5,7 

Španělsko 19,3 18,5 16,0 14,8 13,3 13,6 13,2 13,5 14,4 14,2 14,2 13,2 12,5 12,4 

Švédsko 8,2 7,4 7,3 6,3 5,2 5,3 5,1 5,0 4,6 5,4 5,8 5,9 5,3 5,2 

Zdroj: EHIG 2018 

  



 

Příloha 5 – Standardizovaná míra úmrtnosti při dopravních nehodách (na 100 000 obyvatel), EU 28, celkem, 1990–2015 (dle EHIG, 2. část) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Belgie 10,6 10,0 9,3 9,8 8,6 8,3 7,4 7,2 6,0 5,9 5,4 5,3 

Bulharsko 9,8 7,1 8,2 8,2 8,4 7,4 6,0 5,1 4,4 5,5 5,9 . 

Česko 10,4 9,9 8,1 9,5 8,6 6,9 5,9 5,6 5,8 5,4 5,7 5,8 

Dánsko 6,1 5,8 5,5 6,1 6,4 5,0 4,2 3,2 2,6 3,0 2,9 2,9 

Estonsko 11,9 12,6 15,1 13,0 9,8 7,3 5,3 7,2 5,5 5,6 6,0 5,5 

Finsko 6,8 6,9 5,8 6,7 5,5 4,7 4,7 4,5 3,7 4,0 3,6 . 

Francie 8,2 8,1 7,1 6,9 6,4 6,5 5,9 5,6 5,0 4,3 4,3 . 

Chorvatsko 13,8 12,7 13,1 13,4 13,9 11,6 9,6 9,8 8,7 8,4 7,0 8,5 

Irsko 7,1 7,5 6,4 6,5 5,2 4,8 4,0 3,8 3,0 3,5 . . 

Itálie 9,9 9,5 9,3 8,8 8,0 7,1 6,6 6,5 5,8 5,2 5,0 5,1 

Kypr 16,5 15,0 10,6 12,9 11,2 10,3 8,7 8,3 6,6 5,6 5,6 7,8 

Litva 21,9 23,4 24,6 24,1 16,3 12,1 9,9 9,7 11,1 8,6 9,7 8,3 

Lotyšsko 19,7 18,8 17,3 18,2 14,9 10,2 9,7 7,7 7,9 7,7 10,1 9,3 

Lucembursko 8,3 7,6 6,4 6,1 5,5 6,8 4,8 5,3 4,6 5,2 4,8 4,0 

Maďarsko 13,2 12,1 12,8 12,4 10,0 8,5 7,4 6,7 6,5 6,0 6,0 6,0 

Malta 3,4 4,5 2,2 3,6 4,4 4,7 3,7 4,3 2,6 4,8 2,3 2,6 

Německo 6,4 5,9 5,6 5,4 4,8 4,5 4,0 4,3 3,7 3,4 3,3 3,3 

Nizozemsko 4,7 4,2 4,0 4,1 3,7 3,5 3,0 3,1 3,1 2,5 2,5 2,7 

Polsko 14,0 13,0 12,1 13,5 13,4 10,7 8,9 9,7 7,8 7,1 6,8 6,4 

Portugalsko . . . 9,9 8,8 8,8 8,1 8,0 5,8 5,9 6,3 . 

Rakousko 9,1 8,2 7,6 7,2 6,8 6,2 5,7 5,2 5,2 4,2 4,1 4,3 

Rumunsko 12,6 13,0 12,6 13,3 14,4 12,7 10,4 9,1 9,4 9,1 9,1 9,2 

Řecko 16,1 15,2 14,6 14,6 13,8 13,4 11,6 10,7 9,7 . 8,2 7,9 

Slovensko 11,8 10,9 0,0 0,0 10,8 7,2 7,1 . 6,2 4,4 5,3 . 

Slovinsko 12,8 11,8 12,8 14,1 10,0 8,1 6,5 6,1 6,2 5,9 4,9 5,6 

Spojené království 5,4 5,2 5,2 4,9 4,4 3,7 3,1 2,7 2,5 2,3 2,6 2,4 

Španělsko 10,8 10,0 8,9 8,2 6,4 5,4 4,8 4,3 3,8 3,6 3,6 3,7 

Švédsko 4,7 4,5 4,7 4,4 3,9 3,4 2,5 2,7 2,8 2,4 2,5 2,4 

Zdroj: EHIG 2018 


