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Anotace 
 

MIČUNEK, Jakub. Chování osob při dopravní nehodě. Ostrava, 2012. Bakalářská práce. 

VŠB-TUO. 

 Ve této práci se autor zabývá problematikou chování osob při dopravních nehodách 

osobních automobilů se zaměřením na školní mládež. V teoretické části charakterizuje 

jednotlivé druhy dopravních nehod i s ukázkou. Dále jsou statisticky vyhodnoceny nehody  

za posledních 5 let, podrobně popsán postup chování účastníků spolu s charakteristikou 

nebezpečí hrozícího u dopravních nehod. Na závěr teoretické časti je sepsán postup  

u dopravní nehody pro mládež s popisem úkonů první pomoci a s návrhem na učební metody.  

V praktické časti je vyhodnocen dotazník, který byl zaměřen na žáky střední školy, jejich 

vědomosti a zkušenosti s dopravními nehodami.  

Klíčová slova: dopravní nehoda, zranění, první pomoc 

Annotation 
 

MICUNEK, Jakub. The behavior of people in a car accident. Ostrava,2012. Technical 

University of Ostrava. 

 In this bachelor thesis author deals with the issue of people's behavior during traffic 

accidents of motorcars, focused on schoolchildren. In the theoretical part, author characterizes 

certain types of traffic accidents also with illustration. Afterwards, there are statistically 

evaluated accidents in last 5 years, there is described in details the process of behavior of 

people involved in the traffic accident with the characteristic of danger which threats to 

people at place of traffic accident. In the end of theoretical part, there is written a procedure 

during the traffic accident for schoolchildren with the description of first aid’s tasks and with 

suggestion for teaching methods. In the practical part, there is evaluated the questionnaire 

which was focused on secondary schoolchildren, their knowledge and experience with traffic 

accidents.  

 Key words: traffic accident, injuries, first aid 
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1 Úvod 

 
 Člověk se stále více a více stává závislým na vozidle a dopravě všeobecně. Přestože 

vznikají nové dálnice, parkoviště, tunely a propracovanější sítě silnic, hustota provozu stále 

roste. Ani technologie dopravních prostředků nezůstává pozadu. Objevují se stále novější 

materiály, které u vozidel zvyšují pohodlí, aktivní i pasivní bezpečnost. V dnešní době se také 

kvůli zmenšujícím se zásobám a stále se zvyšující ceně ropy objevují různé druhy 

alternativních pohonů u aut, jako je hybridní pohon, vodíkový pohon, LPG, zemní plyn, 

bionafta. 

 Na tento pokrok je nutné pohlédnout i z té negativní stránky. Negativa rozvoje 

dopravy jsou ekonomické náklady, znečištění životního prostředí a z toho plynoucí psychické 

i fyzické újmy na zdraví. V nejhorším případě jsou to ztráty lidských životů při dopravních 

nehodách. 

 O dopravních nehodách a usmrcených slyšíme v médiích dnes a denně, ale ne všichni 

jsou si daného nebezpečí vědomi, dokud se nestane neštěstí právě jemu nebo jeho blízkým. 

Každý se stane alespoň jednou ve svém životě svědkem nebo přímo účastníkem dopravní 

nehody a měl by vědět, jak postupovat u této události, jak pomoci zraněnému a jak nehodu 

správně vyřešit po právní stránce. 

 Dané téma bylo zvoleno z toho důvodu, že se autor stal svědkem dopravní nehody 

osobního auta s motocyklem. Řidič motocyklu byl po srážce na místě těžce poraněn  

a v bezvědomí. Díky autorově praxi u HZS věděl, jak se má správně zachovat a jak správně 

postupovat, ale byl na to bohužel sám. Další svědkové, kteří přiběhli k nehodě, neměli vůbec 

tušení, co mají dělat. 

 Pravdou je, že se autor správné postupy naučil až při praxi u hasičů a ne ve škole, jak 

by se asi předpokládalo. Proto cílem této práce je charakterizovat nebezpečí při dopravní 

nehodě a navrhnout postup chování osob se zaměřením na školní mládež. Budou 

vyhodnoceny dopravní nehody za posledních 5 let a bude popisován správný postup činností 

u dopravní nehody, nebezpečí, která hrozí účastníkům a svědkům nehody, a v poslední řadě 

jsou vybrány nejdůležitější informace pro středoškolskou mládež.  
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2 Rešerše 

 

Při studiu problematiky chování osob při dopravních nehodách byly použity informace           

z následující literatury: 

 

1. MRÓZEK, M. Dopravní nehody na komunikacích. Ostrava, 2000. Diplomová 

práce. VŠB-TUO.  

Tato diplomová práce se zabývá přehledem druhů technických prostředků, které jsou 

používány jednotkami požární ochrany u zásahů při dopravní nehodě. Autor popisuje vývoj 

dopravních nehod na území ČR a rozebírá činnosti, se kterými se jednotky požární ochrany 

mohou setkat u dopravní nehody. 

 

 2. CHMELÍK, J. Dopravní nehody. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009, 540 s. ISBN 978-80-7380-211-0 (BROž.). 

 Publikace se zabývá dopravními nehodami v celkovém komplexu teoretických 

i praktických otázek. Je přehledně rozdělena do čtyř základních úzce spolu souvisejících částí. 

První část se věnuje teorii dopravních nehod, včetně trestněprávních a kriminalistických 

aspektů jejich vyšetřování. Druhá část se zabývá nejfrekventovanějšími dopravními 

nehodami, tedy dopravními nehodami silničními. Ve třetí části publikace se autoři věnují 

otázkám spojeným s dopravními nehodami na železnici a námořními nehodami. Konečně 

čtvrtá závěrečná část pojednává o leteckých nehodách, včetně základní charakteristiky 

leteckých katastrof, a činnosti integrovaného záchranného systému. Kniha uceleně  

a v potřebném rozsahu řeší celou oblast dopravních nehod, může přispět nejen k obecné 

povědomosti o vyšetřování dopravních nehod, ale i rozšířit vědomosti odborníků nehody 

vyšetřujících. Publikace je tedy určena pro širší odbornou i laickou veřejnost.  

 
 3. VALENTA, V. Dopravní nehody. Praha : Sdružení automobilových dopravců 

ČESMAD Bohemia, 2008, 14 s. Řidičova knihovna. ISBN 978-80-904249-9-9 (BROž.). 

 Autoři v této krátké publikaci zpracovali některé aspekty řešení účasti na mimořádné 

události v provozu na pozemních komunikacích. Je zde popsáno, jak označit místo nehody, 

jak správně zdokumentovat místo dopravní nehody a co dělat, vyžádala-li si mimořádná 

událost zranění. Publikace je velmi užitečná pro profesionální řidiče, ale i pro ostatní, kteří by 

chtěli vědět, jak se zachovat při dopravní nehodě.  
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 4. BERAN, T. Dopravní nehody : právní rádce pro každého řidiče. vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2007, 171 s. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press), 

10. ISBN 978-80 251-1791-0 (BROž.). 

 Publikace se zaměřuje na jednotlivá právní a praktická řešení dopravních nehod. 

Popisuje dopravní nehody - počínaje jejich definicí, přes jednotlivé druhy nehod  

a jednotlivými právními kroky konče. Součástí je i návod na poskytnutí první pomoci  

při dopravní nehodě. Kniha je dobrým rádcem při jednotlivých situacích tak, aby poškozený 

dopravní nehodu nevnímal jako tragédii, ale byl schopen účinně a efektivně dát celou situaci 

do původního stavu.  

 

 5. Besip [online]. 2005 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: http://www.ibesip.cz/ 

 Na těchto stránkách je popsána preventivní činnost, kterou tento tým provádí v oblasti 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Je zde velice dobře a podrobně popsána 

dopravní výchova pro mládež a jsou zde představeny kampaně a projekty, které pomáhají 

snížit nepříznivou statistiku dopravních nehod. 

 

 Základní literaturou pro tuto bakalářskou práci byla rešerše číslo 2 a číslo 4, ze kterých 

bylo čerpáno nejvíce informací. Žádný přínos neměly webové stránky číslo 5, které byly 

uvedeny v seznamu doporučené literatury. Na těchto stránkách je popsána velice dopodrobna 

dopravní výchova, ale o chování při dopravní nehodě je tam toho málo. Na druhou stranu 

mohu velice kladně hodnotit spolupráci s týmem Besip. 
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3 Charakteristika dopravní nehody 

 

 „Dopravní nehoda je nepředvídaná, ale zpravidla předvídatelná událost, která vznikla 

během provozu na dopravní cestě a měla za následek škodu na životě, zdraví nebo majetku či 

jiný, zvlášť závažný následek." 

 Tato definice, která je platná pro všechny dále vyjmenované druhy dopravních nehod, 

zahrnuje v sobě tři znaky: 

 - nepředvídanost, ale zpravidla předvídatelnost událostí, 

 - vztah dopravní nehody k dopravní cestě, 

 - následek v podobě způsobení škody na životě, zdraví nebo majetku nebo jiný zvlášť 

   závažný následek.  

 Termín dopravní nehoda je mezi populací úzce spjat s nehodami silničními, ale  

pod tento termín spadá:  

- silniční nehoda, 

- železniční nehoda, 

- letecká nehoda, 

- námořní nehoda, 

- kombinovaná nehoda [1].  

3.1 Letecká nehoda 
 

§55 Zákona o civilním letectví č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, definuje leteckou 

nehodu jako: 

 „událost spojenou s provozem letadla, ke které došlo od okamžiku nastoupení kterékoliv 

osoby do letadla za účelem letu do okamžiku vystoupení kterékoliv osoby a při které 

a) došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění kterékoliv osoby následkem 

1. přítomnosti v letadle, 

2. přímého kontaktu s kteroukoli částí letadla, včetně části, která se od letadla oddělila,  

3. přímého působení proudu plynů vytvořených letadlem, 

s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo z přirozených příčin, nebo bylo způsobeno 

samotným zraněným nebo jinou osobou, nebo jestliže zraněným byla osoba ukrývající se 

mimo prostory obvykle dostupné cestujícím nebo posádce letadla, 

b) bylo letadlo zničeno nebo poškozeno tak, že byla nepříznivě ovlivněna pevnost 

konstrukce, výkon nebo letové charakteristiky letadla, a uvedené si vyžaduje větší opravu 
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nebo výměnu zničených nebo poškozených částí, s výjimkou poruchy nebo poškození 

motoru, jeho krytu nebo příslušenství, nebo došlo-li k poškození okrajových částí křídel, 

vrtulí, antén, pneumatik, brzd, aerodynamických krytů nebo k malým vrypům do potahu 

letadla nebo k jeho proražení,  

c) je letadlo nezvěstné‚ nebo je na nepřístupném místě“ [3].   

3.1.1 Ukázka letecké nehody 

 

Dne 27. 3. 1977 se na runwayi letiště Los Rodeos na Kanárských ostrovech sráží dva 

Boeingy 747. Příčinou srážky holandského a amerického letadla byla sice chyba pilota, ale 

této nejtragičtější havárii v dějinách dopomohla souhra více událostí. Jednou z těchto událostí 

byl teroristický útok na letiště Las Palmas. Letiště po výbuchu bomby bylo uzavřeno  

a všechny lety byly přesměrovány právě na letiště Los Rodeos, kde byla intenzita provozu  

na hraně možností pozemní obsluhy. Zároveň byla na letišti špatná viditelnost kvůli mlze  

(z věže nebylo vidět na runway). Holandský stroj společnosti KLM s plnými nádržemi paliva 

čekal na začátku runwaye na povolení k odletu. Když se americké letadlo společnosti       

PAN-AM přemísťovalo na startovací pozici boční dráhy, pilot holandské společnosti 

vyhodnotil výzvu věže k přípravě ke startu jako povolení ke startu a letadlo se dalo  

do pohybu. V mlze pilot spatřil letadlo PAN-AM až když už se odlepovalo od země a už 

srážce nedokázal zabránit. Nehoda si vyžádala 582 obětí a jako zázrakem přežilo 69 

cestujících amerického letadla, které, jak můžeme vidět na obrázku č. 1, bylo po nehodě zcela 

zdemolované [4].  

 

Obrázek 1: Nehoda letadel na Kanárských ostrovech [5] 
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3.2 Námořní nehoda 
 

Námořní nehodou se rozumí: 

 

 a)  ztráta námořního plavidla,  

 b)  těžká újma na zdraví, smrt nebo nezvěstnost osoby přepravované námořním 

 plavidlem nebo těžká újma na zdraví, smrt nebo nezvěstnost osoby související             

 s provozem námořního plavidla, 

 c) poškození konstrukce námořního plavidla nebo jeho povinného vybavení, které má   

 za následek technickou nezpůsobilost námořního plavidla k plavbě, 

 d)  akt pirátství na námořním plavidle, 

 e)  znečištění mořského prostředí, 

 f) srážka námořního plavidla s jiným námořním plavidlem nebo jiným pevným 

 předmětem, 

 g) požár na námořním plavidle, 

 h) najetí na mělčinu nebo břeh, 

 

 pokud k této nehodě došlo při námořní plavbě“ [6].  

3.2.1 Ukázka námořní nehody 

 

Asi 9400 obětí si vyžádalo sestřelení německé lodi Wilhelm Gustloff třemi torpédy 

vypálenými ze sovětské ponorky. 30. ledna roku 1945 v Baltském moři převážela loď 

německé uprchlíky, kteří opouštěli Německo před již jistou kapitulací ve 2. světové válce. 

Loď se potápěla asi 40 minut a zachráněno bylo okolo tisícovky uprchlíků [7].  

3.3 Drážní nehoda 
 

Dle §49 Zákona o drahách 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je definováno několik 

pojmů. 

„Pojem mimořádná událost v drážní dopravě zahrnuje závažnou nehodu, nehodu  

a ohrožení. 

Závažnou nehodou v drážní dopravě je srážka nebo vykolejení drážních vozidel, 

ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem smrti či újmy  

na zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu (ve smyslu trestního zákona). 

Nehodou v drážní dopravě je událost, k níž došlo v souvislosti s provozováním drážní 

dopravy, s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody (ve smyslu trestního zákona). 
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Ohrožení je jiná událost, která ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, pravidelnost  

a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb  

a zařízení nebo ohrožuje životní prostředí“ [8].  

 

3.3.1 Ukázka drážní nehody 

 

V obci Stéblová u Pardubic se dne 14. 11. 1960 srazily dva osobní vlaky. Na zastávce 

jednokolejné trati, která je zobrazena na obrázku č. 2, čekal jeden z vlaků na průjezd druhého.  

Viníkem nehody je průvodčí, který dal znamení k odjezdu strojvedoucímu dříve, než 

protijedoucí vlak projel zastávkou. Srážce už nezabránil ani běžící výpravčí a ani telefonát 

protijedoucímu vlaku. Nehoda si vyžádala 118 mrtvých a 106 zraněných [9].  

 

 

Obrázek 2: Železniční stanice Stéblová u Pardubic [9] 

 

3.4 Silniční nehoda 
 

Dle § 47, 1. odstavce, Zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

 „Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, např. 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“ [2].  
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3.4.1 Rozdělení silničních nehod 

 

Podle druhu vozidel jsou děleny na: 

- nehody nákladních automobilů, 

- nehody osobních automobilů, 

- nehody motocyklů, 

- nehody vozidel hromadné dopravy, 

- nehody cyklistů, 

- nehody kombinované. 

 

Podle druhu přepravovaného nákladu jsou to: 

- nehody s nebezpečnou látkou, 

- nehody s výskytem zvířat, 

- nehody s nadměrným nákladem. 

 

Podle místa nehody členíme na: 

- nehody v obci, 

- nehody mimo obec, 

 

Podle druhu silnice dělíme nehody na: 

- nehoda na dálnici, silnici pro motorová vozidla, 

- nehoda na silnicích I., II., III. třídy, 

- nehoda na ostatních komunikacích [2].  

3.4.2 Ukázka silniční nehody 

 

 Za nejtragičtější nehodu je v  České republice považována nehoda patrového autobusu 

u Nažidel, nacházejících se v blízkosti Českých Budějovic. Turisté se 8. 3. 2003 vraceli 

z dovolené v Chorvatsku, když řidič za volantem usnul a autobus se zřítil ze sedmimetrového 

srázu. Výsledkem nehody bylo úplné zdemolování vrchního patra autobusu více obrázek č. 3, 

20 obětí na lidských životech a 34 zraněných osob [10].  
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Obrázek 3: Havárie autobusu u Nažidel [10] 
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4 Statistika dopravních nehod na pozemní komunikaci  

4.1 Světová statistika  
 

 Podle dopravní zprávy WHO (Světové zdravotnické organizace) zabíjejí dopravní 

nehody na světě více než 1,2 milionů lidí ročně a asi padesát milionů lidí se zraní nebo jsou 

postižení následkem dopravní nehody. Alarmující ale je, že tato čísla se s odstupem let 

zvyšují. Průzkumy v tabulce č. 1 z roku 2004 ukazují, že dopravní nehody byly na 9. místě 

v žebříčku hlavních příčin úmrtí, avšak v roce 2030 by podle odhadů měly dopravní nehody 

zaujímat 5. místo.  

  Z více než 1,2 milionu úmrtí po celém světě je 90% úmrtí v zemích, které mají nízkou 

nebo střední úroveň příjmů. Na celém světě je více než polovina z celkového počtu nehod, 

kde jsou na vině řidiči ve věku 15 až 44 let, a ve více než 73% případů je na vině muž [11].  

 Tabulka 1: Hlavní příčiny úmrtí ve světě za rok 2004 a analýza pro rok 2030 [11] 

Hlavní příčiny úmrtí 

  rok 2004       rok 2030   

MÍSTO PŘÍČINA %   MÍSTO PŘÍČINA % 

1 Ischemická choroba srdeční 12,2   1 Ischemická choroba srdeční 12,2 

2 Mozkocévní onemocnění 9,7   2 Mozkocévní onemocnění 9,7 

3 Onemocněni dýchacích cest 7   3 Chronická obstrukční plicní nemoc 7 

4 Chronická obstrukční plicní nemoc 5,1   4 Onemocněni dýchacích cest 5,1 

5 Průjmové nemoci 3,6   5 Úrazy v silniční dopravě 3,6 

6 HIV/AIDS 3,5   6 Rakovina průdušnic, průdušek a plic 3,5 

7 Tuberkulóza 2,5   7 Cukrovka 2,5 

8 Rakovina průdušnic, průdušek a plic 2,3   8 Zvýšený krevní tlak 2,3 

9 Úrazy v silniční dopravě 2,2   9 Rakovina žaludku 2,2 

10 Nezralost a nízká porodní hmotnost 2   10 HIV/AIDS 2 

 

 

4.1.1 Úmrtí při dopravních nehodách - svět 

  

  Následující mezinárodní porovnání vychází z oficiálních materiálů OECD 

(Organization for Economic Cooperation Development - Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj) a Evropské unie. I když se počty usmrcených osob v České republice 

snižují, poměrné počty usmrcených osob vztažené na počet obyvatel, v tomto případě  

na 1 milion obyvatel, jsou pro nás stále nepříznivé. To znamená, že závažnost nehod je v ČR 

stále značně vysoká, vyšší než je evropský průměr. Máme dvakrát vyšší úmrtnost, než v 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kalendarium/7970-obec-nazidla-proslavila-tragicka-nehoda-pri-niz-zemrelo-20-osob/
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zemích, které jsou v tabulce č. 2 uvedeny na předních pozicích a abychom se dostali na 

úroveň těchto zemí, museli bychom mít 400 až 500 usmrcených ročně. 

 Počty usmrcených osob použité v tabulce č. 2 odpovídají stavu zjištěnému do 30 dnů 

po nehodě a státy jsou seřazeny podle ukazatele závažnosti [12].  

Tabulka 2: Mezinárodní porovnání nehod za rok 2009 [12] 

Mezinárodní porovnání za rok 2009 

Země Počet usmrcených osob  Usmrceno/mil. Obyvatel 

Velká Británie 2337 37,8 

Švédsko 358 38,7 

Nizozemí 644 39,1 

Izrael 314 41,9 

Norsko 212 44,2 

Japonsko 5772 45,3 

Švýcarsko 349 45,3 

Německo 4152 50,6 

Finsko 279 52,4 

Island 17 53,3 

Irsko 238 53,5 

Dánsko 303 55 

Španělsko 2714 59,2 

Severní Irsko 115 64,3 

Austrálie 1490 67,1 

Francie 4273 68,4 

Itálie 4237 70,6 

Slovensko 385 71,1 

Rakousko 633 75,8 

Portugalsko 840 79 

Maďarsko 822 81,9 

Slovinsko 171 84,2 

Česká 

republika 
901 86,1 

Nový Zéland 384 89 

Lucembursko 48 97,2 

USA 33808 110,1 

Jižní Korea 5838 119,8 

Polsko 4572 119,8 

Řecko 1456 129,3 
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4.2 Statistika dopravních nehod v ČR 
 
Tabulka 3: Statistika dopravních nehod v ČR [12,13,14,15,16] 

Statistika dopravních nehod v ČR za posledních 5 let 

Rok Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná škoda v mil. Kč 

2007 182736 1123 3960 25382 8467 

2008 160376 992 3809 24776 7741,46 

2009 74815 832 3536 23777 4981,09 

2010 75522 753 2823 21610 4924,98 

2011 75137 707 3092 22519 4628,08 
 

 Porovnáním počtu nehod, usmrcených, těžce zraněných, lehce zraněných a hmotné 

škody z tabulky č. 3 jsou hodnoty v roce 2011 nejnižší nebo druhé nejnižší za posledních  

5 let, z čehož vyplývá žádoucí klesající tendence ve všech pěti kategoriích. V již zmíněném 

posledním roce 2011 řešila Policie ČR v průměru každých 7 minut nehodu. Každé 23,3 

minuty byl při nehodě lehce zraněn člověk, každé 2,8 hodiny těžce a v průměru každých 12,4 

hodiny zemřel při nehodě člověk. Pro účely této statistické ročenky se za usmrcenou osobu 

považuje osoba, která zemře na místě nehody, při převozu do nemocnice nebo nejpozději  

do 24 hodin po nehodě. 

 

 

 

Obrázek 4: Počet nehod v ČR za 5 let  
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 Statistický přehled je zpracován na základě údajů systému počítačové evidence nehod 

v silničním provozu Policejního prezídia České republiky. Ve statistice počtu dopravních 

nehod můžeme vidět více než poloviční rozdíl mezi rokem 2008 a rokem 2009. Tento rozdíl 

je však dán změnou legislativy. Do roku 2008 byla povinnost nahlásit nehodu při vzniklé 

škodě převyšující hranici 50 000 Kč, nebo došlo-li k usmrcení nebo zranění, nebo ke škodě  

na majetku třetí osoby. Od 1. 1. 2009 byla hranice výše škody posunuta na 100 000 Kč a byl 

odstraněn institut tzv. třetí osoby (policie se nevolá v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, 

které sice je v majetku třetí osoby - např. leasingové společnosti nebo zaměstnavatele, ale 

jeho řidič měl na nehodě účast). 

 

 

Obrázek 5: Počet usmrcených a zraněných v ČR  

 

 V roce 2011 zemřelo na silnicích 707 osob, cíl ministerstva dopravy byl snížit počet 

usmrcených osob na 650. Tohoto čísla se zjevně nepodařilo dosáhnout, ale rok 2011 byl 

nejpříznivějším za posledních 20 let. Klesající tendence počtu usmrcených osob je však 

kompenzována nárůstem jak lehce, tak i těžce zraněných osob od roku 2010. Jestli v roce 

2011 ve srovnání s rokem 2010 ubylo mrtvých osob na silnicích o 46, tak počet lehce 

zraněných se zvýšil o 915 a počet těžce zraněných se zvýšil o 269 postižených osob.   
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4.2.1 Statistika hlavních viníků nehod 
 

Tabulka 4: Počet nehod a úmrtí podle zavinění [12,13,14,15,16] 

Viníci nehod 

Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Počet 

nehod 
Počet 

nehod 
Počet 

nehod 
Počet 

nehod 
Počet 

nehod 

Řidič motorového vozidla 167633 147338 67222 67 455 66 089 

Řidič nemotorového 

vozidla 
2419 2097 1988 1851 2363 

Chodec 1576 1477 1304 1243 1197 

Jiný účastník 244 212 116 110 121 

Závada komunikace 468 327 307 448 448 

Technická závada vozidla 1091 887 454 480 456 

Lesní, domácí zvěř 8501 7499 3076 3523 4064 

Jiné zavinění 804 539 348 412 399 

      

Viníci nehod 

Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

Usmrceno Usmrceno Usmrceno Usmrceno Usmrceno 

Řidič motorového vozidla 992 913 755 675 652 

Řidič nemotorového 

vozidla 
65 39 39 40 22 

Chodec 41 37 32 27 26 

Jiný účastník 0 0 0 0 2 

Závada komunikace 0 0 0 0 0 

Technická závada vozidla 7 0 5 4 0 

Lesní, domácí zvěř 5 2 0 1 0 

Jiné zavinění 13 1 1 6 5 

 

 Nejčastějšími viníky dopravních nehod na pozemních komunikacích jsou řidiči 

motorových vozidel, kteří zaviní cca 85-90 % z celkového počtu nehod i úmrtí. Převážná 

většina nehod je zaviněna řidiči osobních a nákladních automobilů. V roce 2011 bylo 41897 

nehod osobních automobilů a 6253 nehod nákladních automobilů. Druhým nejčastějším 

viníkem je lesní nebo domácí zvěř, ale taková nehoda však nekončí pro řidiče ve většině 

případů tragicky. Za posledních pět let si vyžádala 26 obětí na lidských životech.  

 Tragicky ovšem velmi často končí nehody, kdy je na vině řidič nemotorového vozidla 

nebo chodec. Porovnáme-li průměrný podíl počtu nehod a usmrcených osob, tak řidiči 

nemotorových vozidel a chodci způsobí nejvíce smrtelných nehod. Většina případů těchto 

nehod končí smrtí právě viníka této nehody, kdy chodec nebo např. cyklista jsou daleko méně 

chráněni než osoba v autě [12,13,14,15,16].  
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5 Postup chování osob na místě nehody 

 

 Pro další pokračování této bakalářské práce se autor rozhodl podrobněji popsat postup 

účastníků nehod osobních automobilů z důvodu jejich četnosti na pozemních komunikacích. 

Osobní automobil spadá do kategorie M1 a dělí se podle karoserie, střechy, zádi, dveří  

a uzpůsobení na tyto druhy: sedan, hatchback, liftback, limusina, kupé, kabriolet, roadster, osobní 

kombi, kombi, sanitní, pohřební, obytný, požární, záchranářský, montážní, technický, technický 

zásahový, technický vyprošťovací, technické pomoci [21].  

 Málokterý člověk se ve svém životě nesetká s mimořádnou situací, kdy je viníkem, 

poškozeným nebo pouze svědkem dopravní nehody. Proto je důležité informovat veřejnost  

o správném vyřešení těchto incidentů. Především je důležité klást důraz na dopravní nehody 

se zraněním, kdy je nutné poskytnout první pomoc, anebo nehody, kdy nezraněným 

účastníkům hrozí velké bezprostřední ohrožení.  

 Chování osob u dopravní nehody můžeme charakterizovat jako soubor úkonů, které 

jsou prováděny bezprostředně po příjezdu k místu dopravní nehody a po zjištění stavu  

na místě dopravní nehody. Jejich cílem je především eliminovat následky dopravní nehody, 

hrozící nebezpečí a fixovat stav na místě dopravní nehody. Úkony, které jsou prováděny  

v této fázi (fáze po nehodě na komunikaci až do příjezdu prvních složek IZS) dopravní 

nehody, nemají vyčerpávající charakter a zároveň jejich pořadí nevyjadřuje jejich důležitost. 

Posloupnost úkonů musíme přizpůsobit situaci na místě dopravní nehody, ale je logické,  

že prioritu mají úkony spojené s poskytnutím první pomoci, ale i odvrácení nebezpečí, které 

hrozí v podobě jiných závažných následků dopravní nehody, např. odvrácení nebezpečí 

vzniku požáru, výbuchu, ekologické katastrofy apod. [3].  

 

5.1 Nehoda osobního automobilu 
 

 Být svědkem nebo přímo účastníkem dopravní nehody je jistě pro každého 

mimořádnou životní situací. Tomu, jak se správně zachovat při dopravní nehodě, je dobré 

věnovat odpovídající pozornost. U mnoha dopravních nehod dochází k nedorozumění 

a komplikacím při vyšetřování, možná z nedbalosti, možná právě kvůli okolnostem, na které 

není řidič (účastník dopravní nehody) připraven. Problémy mohou nastat i při likvidaci 

pojistné události, která v souvislosti s dopravní nehodou vznikla, nebo při jiném řízení 

o náhradě škody. Těmito počátečními chybami a nedůsledností se aktéři dopravní nehody, ať 
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poškozený nebo viník, vystavují zbytečným finančním a časovým ztrátám a i stresovým 

faktorům.  

5.1.1 Zdravotní stav  

 

 První reakce je asi u všech řidičů stejná. Po dopravní nehodě se každý bude zajímat  

o zdraví své, svých spolujedoucích a posádky druhého vozidla, se kterým mělo vozidlo 

kontakt. Tato reakce je i správnou, kterou byste měli vykonat po zastavení vozidla. 

 Stávají se bohužel i případy, kdy řidič po dopravní nehodě, na níž měl účast, pokračuje 

v jízdě. Řidič vozidla, které z místa dopravní nehody ujede, se vystavuje postihu za úmyslné 

maření řádného zjištění příčin vzniku dopravní nehody. V horším případě, kdy zraní někoho  

z účastníků dopravní nehody, dopouští se trestného činu "neposkytnutí pomoci" podle § 208 

trestního zákona. Za tento trestný čin může být řidič odsouzen až k 3 létům odnětí svobody 

[17].  

5.1.2 Označení místa nehody 

 

 Zároveň se zjištěním stavu zraněných bychom měli myslet na vlastní bezpečnost  

a také na to, aby nedošlo k dalším kolizím a k dalším zraněním. Pokud je člověk jediným 

schopným svědkem nebo účastníkem na místě dopravní nehody, měl by tento úkon mít 

přednost i před zjištěním zdravotního stavu postižených osob.  

 Pokud přijíždíme autem k nehodě, zastavíme vozidlo v dostatečné vzdálenosti 

za havárií. Zapneme výstražná světla a máme-li spolucestující, nařídíme jim, aby z auta 

vystoupili a počkali na bezpečném místě mimo komunikaci (především při nehodě na dálnici). 

Na provizorní označení místa nehody máme v autě povinnou výbavu, viz příloha č. 3. 

Oblékneme si výstražnou vestu, vezmeme lékárničku, výstražný trojúhelník a máme-li i ruční 

hasicí přístroj. Ruční hasicí přístroj ovšem není povinnou výbavou osobních automobilů, 

nalezneme ho pouze u vozidel hromadné dopravy. Již s oblečenou reflexní vestou  

se k havarovanému autu snažíme přistupovat mimo komunikaci, nikdy nepůjdeme středem 

silnice. Následuje umístění výstražného trojúhelníku, při kterém bychom měli dobře zvážit, 

kam trojúhelník umístit, s ohledem na rychlost a způsob jízdy ostatních řidičů v daném úseku 

a to tak, aby informaci o překážce v silničním provozu dostali včas, mohli bezpečně zvládnout 

průjezd okolo místa dopravní nehody. Výstražný trojúhelník se umísťuje nejméně 50 m před 

překážku, na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla nejméně 100 m. V obci může být 

podle okolností vzdálenost kratší [19].  

 



17 

 

5.2 Nehoda se zraněním 
 

 U těchto nehod jsou účastníci povinni poskytnout před lékařskou první pomoc, kterou 

bychom měli odstranit akutní nebezpečí smrti, a v rámci možnosti zamezit možnosti vzniku 

dalšího poškození zdraví. Součástí první pomoci může být i technická pomoc, jejíž součástí je 

odstranění vnějších fyzikálních a chemických příčin, které mohou poškodit lidský organismus 

a jejich působení může vést ke zhoršení zdravotního stavu nebo v nejhorších případech  

i ke smrti. Součástí technické pomoci je i vyproštění postižené osoby z auta, které není 

mnohdy realizovatelné bez speciálních technických prostředků a je nutno počkat na Hasičský 

záchranný sbor [3].  

 

Volání tísňové linky 

 

 V případě zranění při dopravní nehodě, je zachraňující osoba nebo je-li schopen i řidič 

havarovaného vozu, povinni zavolat linku tísňového volání 112, kde jsou automaticky 

vyrozuměny všechny potřebné složky integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, 

záchranná služba). 

 

Co je nutné říci:  

 

co se přesně stalo:   střet automobilu osobního, nákladního, autobusu, tramvaje, 

    vlaku, motocyklisty, sražený chodec atd. 

kolik je postižených:   jsou zaklínění? 

jaký je stav postiženého:  je při vědomí-není při vědomí, dýchá-nedýchá? 

kde se nehoda nachází: číslo silnice, kilometrovník na dálnici, ve kterém směru k  

    nehodě došlo (důležité na dálnicích), pokud nevíme  

    číslo silnice alespoň názvy obcí, mezi kterými k nehodě došlo 

    apod. 

zda vozidlo hoří, či hrozí jiné nebezpečí 

kdo volá [19].  
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Zraněný při vědomí 

 

 Oslovením zraněného zjistíme stav vědomí. Pokud je zraněná osoba při vědomí, 

ujistíme se, jestli jí nehrozí jiné další nebezpečí např. požár dopravního prostředku. Nehrozí-li 

poškození zdraví jinými vlivy, osobu z auta za žádnou cenu nevytahujeme. Při manipulaci  

s člověkem hrozí totiž poranění páteře a míchy. Zeptáme se, co postiženého bolí, a pátráme  

po krvácení. Pokud by zraněný masivně (tepenně nebo žilně) krvácel, okamžitě musíme toto 

krvácení zastavit. Z lékárničky, kterou už bychom měli mít, vezmeme rukavice pro vlastní 

ochranu a pomocí tlakového obvazu krvácení zastavíme. Do doby příjezdu složek 

Integrovaného záchranného systému s pacientem neustále komunikujeme a sledujeme jeho 

stav [19].  

 

Zraněný v bezvědomí dýchá 

 

 Je-li zraněný v bezvědomí, naší snahou by mělo být uvolnění dýchacích cest. 

Zraněného opět nevytahujeme z vozidla a pokusíme se šetrným způsobem s ohledem  

na poranění páteře uvolnit dýchací cesty. Pokud máme jistotu, že zraněný dýchá, až  

do příjezdu složek IZS udržujeme volné dýchací cesty a neustále sledujeme jeho dýchání. 

Pokud zraněný masivně krvácí, zástava má vždy přednost před uvolněním dýchacích cest 

[19].  

 

Zraněný v bezvědomí nedýchá 

  

 Tento případ nastává u zraněného, pokud uvolnění dýchacích cest přímo v autě nebylo 

úspěšné. Nedýchá-li zraněný dostatečně nebo si nejsme jisti jeho dýcháním, z vozidla jej 

vytáhneme Rautekovým manévrem zobrazeným na obrázku č. 6. Při těchto nehodách je 

důležitější pokus o obnovu životních funkcí než nebezpečí poranění páteře. Stávají  

se i případy, kdy je zraněný v autě zaklíněn a my jej vlastníma rukama z vozidla 

nedostaneme.    V takovém případě nám nezbývá nic jiného, než člověka v autě ponechat  

a jen se mu snažit uvolnit dýchací cesty. Po vytažení zraněného z auta se znovu ujistíme, zda 

dýchá nebo ne. Pokud je jeho dýchání nedostatečné nebo nedýchá vůbec, zahájíme 

resuscitaci. Opět nesmíme zapomenout na přednost zastavení masivního krvácení [19].  
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Obrázek 6: Rautekův manévr [20] 

 

5.3 Vyšetřování nehody 
 

 Jsou-li všichni účastníci dopravní nehody bez zranění, přichází na řadu vyšetřování 

nehody. Novela zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 1. 2009 

přinesla změnu v šetření dopravních nehod, a to, že rozdělujeme nehody na "malé" a "velké".  

 

 Malou dopravní nehodou můžeme rozumět jako méně závažnou, ke které není 

povinnost ze zákona o silničním provozu volat policii. Abychom mohli incident klasifikovat 

jako malou dopravní nehodu, musí být splněno několik podmínek:  

- dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně 

přepravovaných věcí nebo na jiných věcech 100 000 Kč a méně,  

- účastníci se dohodnou na tom, čí to byla vina, 

- půjde o škodu na vozidle, která sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, 

zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale osoba měla na nehodě účast, 

- nedošlo ke zranění ani k usmrcení osob. 

 U těchto nehod je povinnost účastníků sepsat společný záznam o dopravní nehodě viz 

příloha č. 1, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Záznam musí obsahovat 

identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a 

následků. 

 

 Velkou dopravní nehodou označujeme incident, který nesplňuje alespoň jedno 

kritérium ke klasifikaci malé dopravní nehody. U těchto nehod je přítomnost policie nutná, 
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také je naší povinností zdržet se jednání, které by znemožnilo nebo znesnadnilo řádné 

vyšetřování dopravní nehody [18].  

5.4 Dokumentace nehody 
 

 Místo dopravní nehody, pokud je to možné, co nejdříve po středu fotograficky 

zdokumentujeme. Fotografie by měly zachytit vzniklé stopy, případně polohy stop na vozovce 

a v jejím okolí, zejména pokud je nutné změnit jejich polohu. Označíme obrysem vozidla jeho 

polohu např. křídou, speciální barvou ve spreji nebo také improvizovaně pískem, který 

můžeme vidět v kolejišti tramvají nebo úlomkem cihly na krajnicích vozovek. Spolu  

s obrysem vozidla je dobré naznačit natočení kol. 

 Po ukončení dokumentace by měli všichni účastníci dbát na svou bezpečnost a odebrat 

se do relativně bezpečného prostoru, např. za svodidla, na pole, na chodník apod. [17].  
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6 Nebezpečí hrozící účastníkům dopravní nehody 

 

 V této části se autor věnuje nebezpečím, která hrozí osobám při srážce auta s pevnou 

překážkou nebo s druhým vozidlem, a dále nebezpečím při záchranných a likvidačních 

pracích na místě mimořádné události. Důkladněji jsou rozebrána zranění, která mohou nastat 

u dopravních nehod. Je zde popsáno označení účastníků a místa nehody, aby se předešlo 

hromadným haváriím. Také je důležité umět předejít požáru automobilu, nebo když už  

k požáru dojde, znát, jak postupovat. Nakonec jsou popsána nebezpečí, která hrozí  

od poraněného.   

6.1 Zranění při nehodě 
 

 Velmi často se účastníci dopravní nehody poraní při nárazu. Poranění mohou být 

různě závažná, od smrtelných, přes těžká a lehká zranění, až po drobné odřeniny, kterým  

se skoro nikdy nevyhneme. V této době se dělá vše proto, aby se předešlo těmto zraněním, 

nebo alespoň se snížila jejich závažnost. Bezpečnost automobilů rozdělujeme na pasivní  

a aktivní.  

 Prvky a systémy aktivní bezpečnosti jsou ty, které zabraňují nebo předcházejí 

nehodám. Obecně lze říci, že tyto prvky působí ještě před nehodou. Jsou to systémy, 

technická zařízení a vlastnosti vozu, které pomáhají zabránit nebo předejít dopravním 

nehodám. K prvkům aktivní bezpečnosti patří kvalitní brzdy, přesné řízení, celá řada 

elektronických protiblokovacích, protiprokluzových a stabilizačních systémů. 

 Prvky a systémy pasivní bezpečnosti jsou ty, které zmírňují následky nehod. Na rozdíl 

od aktivních prvků, přicházejí pasivní prvky bezpečnosti na řadu, až v okamžiku havárie. 

Jedná se o konstrukční zařízení, jejichž cílem je minimalizovat následky srážky. Příkladem 

prvku pasivní bezpečnosti jsou bezpečná konstrukce karoserie nebo sloupku volantu, opěrky 

hlavy, bezpečnostní pásy, předpínače bezpečnostních pásů a airbagy. 

6.1.1 Selhání základních životních funkcí 

 

Dýchání 

 

 Vzduch, který obsahuje kyslík, se dostává do plic a je vylučován oxid uhličitý jako 

nepotřebný produkt. Normální počet dechů za minutu je asi 16. Abychom zjistili, zda 

postižený v bezvědomí dýchá, pozorujeme jeho zvedající se hrudník, anebo se snažíme ucítit 

jeho dech přiblížením naší tváře blízko jeho úst a vnímat závan dechu. Dýchání je možné jen 

tehdy, když je zprůchodněná cesta mezi ústy nebo nosem a průdušnicí. Ucpání dýchacích cest 
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hrozí především zraněným v bezvědomí, protože se uvolňují žvýkací svaly a jazyk zapadá  

a ucpává se hrdlo, zvláště když ležíme na zádech. Dalším nebezpečím pro zraněného jsou 

zvratky, které se hromadí v hltanu a mohou taktéž zneprůchodnit dýchací cesty [18].  

 

Srdeční činnost 

 

 Srdce vytlačuje krev skládající se z krevní plazmy a krevních buněk tepnami do celého 

těla. Zpět do srdce je krev transportována žilami. Tep je tlaková vlna při srdečním stahu, která 

rozvádí kyslík z plic a výživné látky z potravin do těla. Nahmatat tep můžeme nejlépe  

na krkavici a na zápěstí ruky. Srdce se stahuje 60 - 80 krát za minutu a u normálního člověka 

jsou tepy pravidelné a silné. Nenahmatáme-li tep, činnost srdce je zastavena. Při šoku je tep 

rychlý a slabý [18].  

6.1.2 Bezvědomí 

 

 Bezvědomí je stav, při kterém postižený nevnímá kvůli poruše normální funkce 

mozku. Rozvíjí se postupně, nebo i náhle, a může být způsobeno úrazem. Nebezpečí stavu 

bezvědomí spočívá v tom, že špatně nebo vůbec nefungují reflexy, které zajišťují volné 

dýchání bez dušení. Postižený může při upadání do bezvědomí projít několika fázemi 

zmatenosti. Stejnými fázemi může procházet i při probírání. Nikdy nesmíme člověka 

v bezvědomí nechat samotného a nikdy mu krátce po bezvědomí nepodáváme jídlo ani pití. 

Každý, kdo byl alespoň krátkou chvíli v bezvědomí, musí být co nejrychleji vyšetřen lékařem 

[18].  

6.1.3 Masivní krvácení 

 

 Ke krvácení dochází při roztržení nebo přeříznutí některé cévy, která rozvádí krev  

po celém těle (tepny, žíly, kapiláry). Existuje vnitřní krvácení (nejde vidět) a vnější krvácení 

(viditelné). Krev z tepny je jasně červená a z rány vystřikuje, žilní krev je tmavě červená  

a volně vytéká. Kapilární krev je středně tmavá a z rány prosakuje. Při větších ztrátách krve 

dochází k nedostatečnému zásobení buněk těla kyslíkem. Důsledkem může být šok anebo  

i smrt [18].  

6.1.4 Zlomeniny 

 

 Kostra, která se skládá z kostí, tvoří vnitřní oporu těla. Všechny důležité orgány jsou 

chráněny kostmi. Kosti slouží jako páky, kterými vzájemně pohybují svaly. Při silném nárazu, 
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ohnutí nebo zkroucení se mohou kosti zlomit nebo prasknout. Z důvodu, že kosti leží blízko 

orgánů a cév, musíme dávat velký pozor, aby se zabránilo poškození orgánů a cév úlomky.  

 

 

Příznaky zlomeniny:  - silná bolest v místě poranění (bolí při každém ohybu), 

   - můžeme uslyšet prasknutí nebo vnímat tření obou zlomených konců, 

   - objeví se otok nebo podlitina, 

   - zlomená část může mít deformovaný tvar, 

   - příznaky šoku [18].  

6.1.5 Poranění hrudníku 

 

 Ke zlomenině žebra nebo hrudní kosti dochází u dopravních nehod velmi často. Řidič 

je při nárazu vržen proti volantu a způsobí si poranění hrudníku. Při zlomení několika žeber 

dochází ke ztrátě pevnosti hrudníku, zlomená žebra pak při vdechu vpadávají, místo aby  

se vyklenovala, vzduch se potom nenasává do plic. Dalším nebezpečím zlomených žeber jsou 

jejich ostré konce, které mohou poškodit výstelku hrudní stěny nebo natrhnout plíci. Stávají  

se i případy, kdy si zraněný prorazí hrudní stěnu, to způsobí nasávání vzduchu do hrudní 

dutiny při pokusech zraněného dýchat. Plíce poté splaskne, a pokud postižený zůstane bez 

pomoci, může zabránit i druhé plíci v dýchání [18].  

6.1.6 Poranění páteře 

 

 Páteř tvořená sloupcem obratlů je zpevněna vazy a chrání míchu. Při porušení míchy 

dochází ke ztrátě schopnosti pohybu a ke ztrátě citlivosti části těla. Nešikovné zacházení  

se zády nebo krkem může vést k natažení zádových svalů, vazů zpevňujících páteř nebo 

poškození meziobratlových plotének. Je-li člověk vymrštěn z vozidla, dá se u něj 

předpokládat zlomenina páteře. Násilný pohyb hlavy a krku nastává při nárazu do vozidla 

zezadu a způsobuje poranění krční páteře nebo zranění svalu či nervu. Pokud máte 

pochybnosti, postupujte tak, jako by byla páteř zraněná, a není-li nutné, nehýbejte  

se zraněným a vyčkejte na příjezd záchranných složek [18].  
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6.1.7 Šokový stav 

 

 Je stav, kdy krevní oběh, který zásobuje tkáně kyslíkem, selhává. Příčiny můžeme 

rozdělit do dvou kategorií. Zaprvé, může množství krve klesnout natolik, že nestačí zásobovat 

buňky kyslíkem a živinami. V druhém případě může ochabnout činnost srdce, tudíž 

poklesnout krevní tlak a tak může dojít až k zástavě srdce. Způsobit šok může krvácení 

(vnější nebo vnitřní), srdeční příhoda nebo ztráta tekutin při popáleninách. Za žádnou cenu 

nesmíme zraněnému podat jídlo ani pití z důvodu pozdější anestézie [18].  

6.2 Překážka v provozu 
 

 Překážka v provozu je již z velké části řešena v kapitole označení místa nehody.        

Po dopravní nehodě se může stát, že vozidla zcela nebo částečně brání průjezdu komunikací. 

Je - li to možné, snažíme se o uvolnění komunikace, zejména hlavně pro vozidla hromadné 

dopravy a pro vozidla Integrovaného záchranného systému. Nedokážeme-li vozidla odtáhnout 

mimo komunikaci, musíme místo řádně označit z důvodu hrozící srážky dalších aut a poté 

zavolat odtahovou službu nebo hasiče s vyprošťovací technikou.  

6.3 Vznik požáru automobilu po nehodě 
 

 K požárům osobních automobilů po nehodě dochází zejména při porušení palivové 

soustavy a následném uvolnění provozních kapalin a jejich iniciaci. Při požáru osobního 

automobilu (viz obrázek č. 7) je velmi důležitý rychlý zásah. Při správném a okamžitém 

použití hasicího přístroje můžeme snížit škody požáru na minimum. Proto je velmi vhodné 

mít ve vlastním zájmu ve výbavě vašeho vozidla přenosný hasicí přístroj, případně sprej. 

Podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být autobusy, sanitní vozidla 

a vozidla taxislužby vybaveny hasicím přístrojem. Umístit bychom jej měli v blízkosti řidiče, 

nejlépe pod jedním z předních sedadel. Nejrozšířenějším hasicím přístrojem je práškový 

hasicí přístroj dvou kilový, z důvodu jeho nejvhodnějšího poměru cena/výkon. Dále se také 

můžeme setkat v automobilech s halotronovým hasicím přístrojem dvou kilovým a s menším 

práškovým hasicím přístrojem o hmotnosti 1 kg. Hasicí spreje jsou také velmi vhodné  

do automobilů, a to jak díky své skladnosti, tak i snadnému použití. Problémem je, že hasicí 

spreje nejsou v České republice homologovány k použití v kabině vozu [21].  
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Obrázek 7: Požár osobního automobilu [21] 

 

Práškový hasicí přístroj 

 

Vhodný na hašení:   - prakticky všech pevných materiálů, 

     - kapalin (ředidla, pohonné hmoty, oleje), 

     - plynů (propan-butan). 

Nevhodný na hašení :  - jemné mechaniky a elektroniky, 

     - hořlavých kovů. 

     - žhnoucích pevných látek (dřevo, textílie), 

Nesmí být použit na hašení: - lehkých hořlavých a alkalických kovů, 

     - volně uložené kusovité materiály (nebezpečí výbuchu). 

 

Halotronové hasicí přístroje 

 

  Halotronový hasicí přístroj nahradil dnes již zakázaný halon. Je vhodný k hašení všech 

druhů látek s výjimkou pevných žhnoucích. Jeho výhoda je v tom, že po ukončení hašení  

se bezezbytku rozptýlí. Je tedy vhodný zejména k hašení automobilů, jemné mechaniky, 

počítačů a jiných elektronických, choulostivých zařízení. Je elektricky nevodivý a lze s ním 

tedy hasit zařízení až pod napětím 1000 V ze vzdálenosti 1m [21].     
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Alternativní pohony  

 Problémem jsou i alternativní pohony vozidel LPG a CNG. Z tlakových lahví 

vystavených působení ohně může přes tlakový pojistný ventil unikat hořlavý plyn. Tlakové 

láhve mohou při zahřátí explodovat a vyletět do vzduchu.  

 LPG (propan - butan) je mírně narkotický a způsobuje mírné kóma. Tento stav je 

velmi podobný opilosti, kdy ztrácíte svalovou koordinaci. Při úniku LPG dochází  

ke zřeďování kyslíku, jedná se tedy o látku způsobující dušení. Při delším působení má 

anestetický účinek. V kapalném stavu způsobuje na pokožce omrzliny podobné popáleninám. 

 CNG (zemní plyn) je velmi snadno vznětlivý plyn při kontaktu s vysokými teplotami 

(otevřený oheň, jiskra). Tato složitá směs uhlovodíků se drží sice při zemi, ale uvolňuje vodík, 

deuterium a metan, který je základní složkou CNG. Požáry vodíku a deuteria jsou těžko 

rozpoznatelné kvůli neviditelnému plameni [21].  

6.3.1 Popáleniny 

 

 Popáleninu způsobuje teplo, které naruší kůži a umožňuje vstup infekce do rány. Aby 

toho nebylo málo, dochází ještě k výronu tekutin do místa zranění a ven z organismu. Pokud 

je popálenina většího rozsahu, hrozí nebezpečí rozvoje šoku, a to z důvodu snižujícího  

se objemu tekuté časti krve (plazmy). Když je popálená vetší část těla, postiženého uložíme  

a chráníme postižená místa před vniknutí nečistoty. Postiženému nedáváme jíst ani pít, nikdy 

neodstraňujeme nic, co lpí na popálenině, a nikdy nedáváme na popáleninu žádné masti, vaty 

a náplasti [18]. 

6.4 Posttraumatická stresová situace 
 

 Posttraumatická stresová situace (dále jen PTSD) vzniká po nějaké závažné stresové 

situaci jako je třeba dopravní nehoda. Vzniká u přímých účastníků i u svědků nehody. 

Projevuje se depresemi, úzkostí, poruchami spánku, nočními můrami, kdy se znovu a znovu 

přehrává traumatický zážitek, a může vést i k závislosti na alkoholu nebo na jiných 

omamných látkách, ale třeba také k sebepoškozování.  

 PTSD rozdělujeme na akutní (krátkodobou) a chronickou (dlouhodobou). Akutní 

PTSD se rozvíjí po nehodě jako první a její příznaky jsou dezorientace, nesoustředění  

a apatie. Tímto může porucha skončit, ale může se také rozvinout na chronickou PTSD.         

U dlouhodobé PTSD začínají již zmiňované noční můry, vyhýbání se místu, kde došlo  

ke stresové situaci. Neobvyklé nejsou ani návaly hněvu, podrážděnost, přehnaná lekavost  
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a strach z jízdy autem. V takových případech vyhledejte co nejrychleji pomoc psychologů 

nebo psychiatrů [22].  

6.5 Únik nebezpečných látek po nehodě 
 

V této bakalářské práci se autor zabývá nehodami osobních automobilů, kdy nebezpečí úniku 

látek není tak velké jako například u nákladní dopravy. Přesto se můžeme s takovou situací  

na silnici setkat i u osobních aut. Už jen cestou z pálenice, s velkým množstvím alkoholu 

nebo převážení kanystrů s pohonnými hmotami v kufru, je myšlen převoz nebezpečných 

látek. Při úniku a iniciaci mohou způsobit požár. Setkat se můžeme i se situacemi, kdy drobní 

podnikatelé  

v malých dodávkách převážejí nebezpečné látky, které by měly být označeny Kemler  

a UN-kódem, ale vzhledem k nákladům se tak neděje. Tudíž se můžeme setkat se všemi typy 

nebezpečných látek. Tohle nebezpečí při úniku hrozí, jak člověku přímo v autě, tak i svědkům 

takové dopravní nehody. Při přímém styku s látkou hrozí poleptání, nebo se látky můžeme 

nadýchat.  

6.5.1 Poleptání 

 

 Poleptání vzniká přímým působením chemikálií a může být zevní nebo vnitřní. Účinek 

se může projevit ihned nebo také později a odlišná je i hloubka a rozsah. Většina poleptání 

vyžaduje lékařskou pomoc [24].  

  U zevního poleptání je poškozen povrch kůže. Při kontaktu se silně koncentrovanou 

nebezpečnou látkou nebo jejím dlouhodobým působením může dojít k hloubkovému 

poškození [24].  

 Při vnitřním poleptání dochází k poleptání vnitřních orgánů. Může dojít i ke vstřebání 

látky a k intoxikaci organismu s dlouhou dobou latence. Mohou nastat komplikace ohrožující 

základní životní funkce organismu, včetně zničení nebo poškození biologických tkání. Doba 

latence u poleptání sliznic, dýchacích cest a plic nebo edému plic je v rozmezí 8 až 24 hodin.  

 Příznaky poleptání: a) vnější poleptání pokožky - kůže je zarudlá odlepuje  

                                            se a mohou se tvořit puchýře, 

    b) poleptání očí - intenzivní bolest v oku, může být křečovitě 

    sevřeno, vzniká otok, 

    c) změna barvy oděvu nebo rozpadající se oděv, 

    d) praskot nebo sykot při styku látky s konstrukcemi za vzniku 

    par a tepla [24].  
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6.6 Kombinace 
 

Při dopravní nehodě může vzniknout i více popisovaných nebezpečí najednou. Setkat  

se můžeme s jakoukoliv kombinací, v nejhorším případě mohou nastat všechna nebezpečí 

dohromady. Při takovýchto nehodách, má přednost jednak vaše bezpečnost, posléze 

bezpečnost zraněné osoby na místě. Hrozí-li vám, jako svědkovi, přímé ohrožení na zdraví 

nebo životě, nemusíte poskytovat první pomoc. Pokud je to alespoň trochu možné  

a zraněnému hrozí bezprostřední ohrožení života (popálení nebo poleptání), okamžitě  

se jej snažíme z auta vyprostit bez ohledu na to, že bychom mu mohli manipulací zdravotně 

pohoršit.  
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7 Náplň přípravy školní mládeže na činnosti při dopravní nehodě 

 

 Pro tuto část byla vybrána školní mládež ve věku 15 - 20 let. Z toho důvodu,  

že středoškolská mládež je už častým účastníkem silničního provozu. Cílem této práce je 

navrhnout teoretickou a praktickou přípravu, navrhnout, jak se chovat, ocitnou-li se na místě 

nehody, a to buď přímo jako účastník nebo jako svědek.  

 Silničního provozu se středoškoláci účastní především jako chodci, cyklisté, řidiči 

malých motocyklů, pasažéři v automobilech, později i jako řidiči. Uvedení jedinci by  

po absolvování přípravy v oblasti dopravní výchovy ve školách měli chápat dopravní provoz 

jako řízený systém s právními předpisy a zákonnými ustanoveními, které umějí zároveň 

prakticky aplikovat. Měli by si uvědomovat morální a právní odpovědnost chování a jednání 

každého účastníka silničního provozu, vědomě dodržovat zásady bezpečného chování 

a jednání, aktivně přispívat k bezpečnosti provozu, znát nebezpečné důsledky požívání 

alkoholu, některých léků a návykových látek, znát obecné zásady předcházení dopravních 

nehod, měli by si postupně budovat pocit odpovědnosti za řízení motorového vozidla.  

 

7.1 Mládež a dopravní nehody 
 

 Postup mládeže u dopravní nehody bude obdobný, jako je popisován v předešlé 

kapitole. Některé změny u středoškolské mládeže ovšem budou, a to například ve fyzické  

a psychické kondici. Při nutnosti vyprostit 80 kg člověka z auta si asi sám nevystačí a také je 

mládež mnohem méně psychicky odolná vůči zraněným nebo usmrceným osobám. Hrozí zde 

větší riziko posttraumatické stresové situace.  

 Zde jsou vybrány body vyňaté z postupu, které jsou pro mládež asi nejdůležitější  

a navíc je zde i popis, jak zacházet se zraněným: 

 

Zajištění místa nehody 

- zastavit nejméně 50 m za místem havárie,  

- rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, 

- vzít lékárničku, trojúhelník, (hasicí přístroj), 

- umístit trojúhelník před místo nehody (dálnice 100 m, silnice 50 m). 

 

Volání tísňové linky 

- volat 112 případně 155, 
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- sdělit, co se stalo, kolik je zraněných, stav zraněných, polohu nehody, hrozí-li požár nebo 

jiné nebezpečí, kdo volá, 

- nezavěšovat dříve než operátor. 

 

Pomoc zraněnému 

- zastavit masivní krvácení  a) tlakovým obvazem, 

    b) prsty v ráně, 

    c) zaškrcovadlem. 

 

- uvolnění dýchacích cest šetrným záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti, 

- vyšetření dýchání  1) pohledem na tělo, výraz v obličeji a barva, 

   2) poslechem dýchání, projevy postiženého (sténání), reakce na  

   oslovení, 

   3) pohmatem dýchacích pohybů, deformace, teplota postiženého. 

 

Resuscitace (oživování) 

- vytáhnout zraněného z auta, 

- zahájit 30 stlačení uprostřed hrudníku s frekvencí cca 100/min, 

- hrudník stlačovat 4-5 cm, 

- provést 2 vdechy zároveň s ucpaným nosem, 

- dnes už se vdechy provádět nemusí, povinná je jen srdeční masáž, kterou musíme provádět 

až do příjezdu záchranné služby 

 

Úrazový šok 

- příznaky: slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené dýchání, studený lepkavý pot, pocit 

žízně, spavost, 

- zábrana: protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami (viz obrázek č. 8), ošetření 

poranění, zajištění tepla, pouze zvlažovat rty při pocitu žízně, nepodávat léky. 
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Obrázek 8: Protišoková poloha [23] 

 

7.2 Způsob výuky mládeže 
 

 Poznatky o dopravních nehodách a o jejich společenských dopadech je nutno žákům 

vysvětlit a naučit je základním pravidlům, jak mají postupovat při účasti na dopravní nehodě, 

jak se mají zachovat jako svědkové dopravní nehody, jaké úkony je nutno provést  

pro záchranu zdraví a života postižených osob. Je ovšem také nutné seznámit žáky 

s nebezpečím, které hrozí zachraňujícím osobám při záchranných činnostech na pozemních 

komunikacích. 

 Pro tuto problematiku je vhodné mimo jiné využít instruktáže poskytnuté základními 

složkami IZS, které jsou svým pojetím přitažlivé, a které obohacují poznatky jak žáky, tak  

i jejich pedagogy. 

 

Pro výuku jsou nejvhodnější tyto výukové metody: 

 

7.2.1 Inscenační metoda  

 

 Žáci převezmou určené role v divadelním slova smyslu a potom sehrají situace,  

do kterých se postavy dostávají. Ostatní žáci sledují tuto hru jako diváci a po skončení 

provedou analýzu situace. Pomocí této metody si žáci vysvětlují příčiny lidského jednání  

a také si mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je ocitnout se v nějaké situaci, a nacvičit  

si vhodné jednání, vhodné řešení. Inscenační metodu dělíme na dvě základní varianty. 

Strukturovaná inscenace, která má předem připravený scénář a jsou v ní jasně dány  

a promyšleny role, a nestrukturovaná inscenace, která nemá detailně zpracovaný scénář, ale je 

u ní situace pouze načrtnutá [25].  
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7.2.2 Situační metoda  

 

 Metoda učí žáky řešit konkrétní situace ze života. Podstatou je hledání postupů 

vedoucích k vyřešení nějaké konkrétní situace, která je žákům prezentována a předložena  

k řešení. Výchovný moment spočívá ve vyhledávání informací potřebných k jejímu vyřešení  

a v rozhodování o volbě dalšího postupu. Žáci navrhují řešení pro danou situaci a v diskusi 

vybírají nejlepší z nich. Situační metodu můžeme rovněž rozdělit na dvě základní varianty.  

Metoda rozboru situace, která je založena na samostudiu o dané situaci a potom 

následuje diskuse s učitelem ve třídě. Druhá metoda je řešení konfliktní situace, která spočívá 

v seznámení žáků se zajímavým případem pomocí krátké zprávy ústní formou. Poté  

se požadují návrhy na řešení situace. Může se stát, že se nenajde právě jedno jediné řešení, ale 

i přesto je tato metoda přínosná z důvodu přípravy na rozhodování ve stísněném čase a při 

znalosti několika málo potřebných údajů [25].  

 

7.2.3 Exkurze – základní složky IZS 

 

 Žáci se při návštěvě stanic základních složek IZS mohou seznámit s postupem 

profesionálních záchranářů. Mohou si vyměnit zkušenosti a poznat technické a zdravotnické 

prostředky používané u dopravních nehod. 

7.2.4 Instruktáž – složky IZS 

 

 Varianta A - nehoda je zinscenovaná IZS jako „reálná“ nehoda, 

  - pozorovatel sleduje chování žáků, 

                   - po zásahu je proveden rozbor, 

                  - vhodná kombinace s videozáznamem a rozborem. 

 

 Varianta B  - nehodu připraví žáci, 

                       - přichystají společně situace, o kterých se domnívají, že jsou pro ně těžko 

  řešitelné, případně těžko řešitelné pro IZS, 

  - složky IZS zasahují jako při skutečné nehodě, 

  - povinnosti účastníků – řízená diskuse [25].  
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8 Dotazník 

 

 K této bakalářské práci byl zpracován dotazník (viz příloha č. 2), který je určen žákům 

středních škol a slouží k vyhodnocení znalostí a zkušeností s chováním mládeže u dopravní 

nehody. Celkem 300 výtisků bylo rozdáno učitelům na škole Gymnázium Hranice   

a zpět se vrátilo 201 vyplněných dotazníků. Kompletně vyplněných bylo 196 dotazníků což je 

97,51%, v pěti dotaznících chybí vždy 1 otázka (viz příloha č. 3). Průměrný věk 

dotazovaných byl 16,96 let. 65 osob z 201 již vlastní řidičské oprávnění, což je 32,34 %, a to 

ve většině skupinu B. 23,50 % dotázaných se staly svědky dopravní nehody a 15,50 % už bylo 

přímo účastníkem dopravní nehody. 74,63 % žáků si myslí, že se umí správně zachovat  

u dopravní nehody a poskytnout adekvátní první pomoc. Teoretickou a praktickou přípravu 

hodnotili žáci známkami jako ve škole. U teoretické přípravy 34,33 % zvolilo možnost 5  

a u praktické přípravy to byl skoro dvojnásobek, tedy 64,18 %.  

 Od otázky číslo 5 jsem zjišťoval vědomosti, které žáci mají o postupech a první 

pomoci u dopravní nehody. V dotazníku bylo celkem 7 otázek (otázka č. 5 - otázka č. 11), 

které měly jednu správnou odpověď. Na otázku, co by svědkové nebo účastníci nehody 

udělali jako první, odpovědělo správně 25,50 %. Tito zvolili možnost b) označím místo 

nehody s ohledem na svoji bezpečnost. 35,18 % by správně vytahovalo zraněného z auta 

pouze tehdy, pokud je v bezvědomí a nedýchá. 37,00 % správně dalo přednost zastavení 

masivního krvácení před uvolněním dýchacích cest a před resuscitací a 30,35 % žáků by 

správně volalo policii pouze v případě byla-li škoda na jednom vozidle větší než 100 000 Kč. 

Správná odpověď na otázku č. 9 je pro mladé řidiče docela důležitá, protože málokterý 

osmnáctiletý nebo devatenáctiletý vlastní auto. Většinou mají vozidlo vypůjčené od rodičů,  

a tudíž při nehodě vzniká škoda na majetku třetí osoby, ale jen 13,43 % ví, že pokud se tzv. 

třetí osoba nachází na místě nehody, policie se na ono místo volat nemusí. Poslední dvě 

otázky byly zaměřené na hasicí přístroje v autech. 55,22 % by správně umístilo hasicí přístroj 

pod přední sedačku a 76,92 % vědělo, že hasicí přístroj je z daných možností povinný  

v autobusech, sanitních vozech, a vozidlech taxi služby.    
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9 Závěr 

 

 Na začátku práce jsou statisticky vyhodnoceny dopravní nehody za posledních pět let, 

kde bylo zjištěno, že nejvíce nehod způsobí řidiči osobních automobilů. Z tohoto důvodu je 

práce dále zaměřena na osobní automobily. Podrobně je zde popsán postup účastníků nebo 

svědků dopravní nehody, i s hrozícím nebezpečím pro osoby nacházející se na místě 

mimořádné události. Tato bakalářská práce byla zaměřena především i na mládež, proto je v 

posledních kapitolách shrnut stručnější postup a také vhodné metody výuky těchto postupů. 

Praktickou část práce tvoří vědomostní dotazník, který byl vyplněn žáky Gymnázia Hranice. 

Autor zkoumal jejich zkušenosti s dopravními nehodami, ale také vědomosti o správných 

postupech chování na místě dopravní nehody. 

 Při zpracování bakalářské práce dospěl autor k názoru, že postupy chování  

u dopravní nehody, zásady první pomoci a nebezpečí, která hrozí účastníkům nebo svědkům, 

jsou popsány v mnoha publikacích a moc se od sebe neliší. Na druhou stranu je vidět velký 

problém s předáváním těchto informací lidem (v této práci školní mládeži). Mládež se už od 

15 let často pohybuje samostatně na pozemních komunikacích a většinu poznatků  

o dopravních nehodách mají až z autoškoly. Toto tvrzení vyplývá z dotazníku, kdy teoretická 

a praktická příprava ve školách byla hodnocena velice záporně. Z čehož vyplynulo velice 

málo správných odpovědí na vědomostní otázky v předkládaném dotazníku. Skoro 75 % 

dotázaných odpovědělo ANO na otázku, jestli se umí správně zachovat u dopravní nehody  

a poskytnout první pomoc, ale správných odpovědí v otázkách byly okolo 35 %, v některých 

dokonce kolem 15 %. 

 Při ústní konverzaci s žáky Gymnázia Hranice bylo zjištěno, že dopravní výchova na 

jejich škole do jisté míry funguje. Důraz je kladen především na předcházení dopravních 

nehod, méně se na školách již věnují tomu, jak se zachovat, pokud k nějaké dopravní nehodě 

již dojde.    

 Pro zlepšení této situace by byla vhodná bližší spolupráce škol a záchranných sborů, 

kdy mohou být žákům zajímavým způsobem předány informace, ale také zkušenosti z 

dopravních nehod. V této práci jsou i vybrané nejvhodnější metody výuky pro tuto 

problematiku.  
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Příloha č. 2 

Dotazník 
 

Dobrý den, 

jmenuji se Jakub Mičunek a jsem studentem čtvrtého ročníku Fakulty bezpečnostního 

inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. V současné době zpracovávám bakalářskou 

práci na téma "Chování osob při dopravní nehodě". Jako praktickou část této práce jsem  

si zvolil dotazník, který je zaměřen na znalosti postupu chování školní mládeže u dopravní 

nehody. Chtěl bych Vás tedy požádat o vyplnění tohoto dotazníku. 

Dotazník je anonymní, nemusíte se podepisovat. 

Vámi zvolenou možnost zakroužkujte (vždy je správná jen jedna). 

 

Děkuji. 

Jakub Mičunek 

 

Zde napište prosím svůj věk .............. 

 

1. Vlastníte řidičský průkaz? (pokud ano napište skupinu Vašeho řidičského oprávnění) 

a) ANO - skupina.................... 

b) NE 

 

2. Byl(a) jste někdy svědkem nebo přímo účastníkem dopravní nehody?   

a) ANO byl jsem svědkem 

b) ANO byl jsem účastníkem 

c) NE 

 

3. Myslíte si, že byste se uměli správně zachovat u dopravní nehody a je li to nutné, 

poskytnout první pomoc? 

a) ANO 

b) NE 

 

4. Jak hodnotíte úroveň přípravy na situaci u dopravní nehody na vaši škole (známkování jako 

ve škole 1-5)? 

Teoretická příprava: 1 2 3 4 5 

Praktická příprava: 1 2 3 4 5 

 

5. Jste svědkem nebo účastníkem dopravní nehody, co uděláte jako první? 

a) Zjistím stav zraněných na místě nehody 

b) Označím místo nehody s ohledem na svoji bezpečnost 

c) Zavolám tísňovou linku 
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6. Kdy se snažím vytáhnout zraněného z auta? 

a) vždy 

b) pokud je v bezvědomí (dýchá) 

c) pokud je v bezvědomí (nedýchá) 

d) nikdy 

 

7. Který z těchto úkonů má přednost? 

a) Zastavení masivního krvácení 

b) Uvolnění dýchacích cest 

c) Resuscitace 

 

8. Policii ČR na místo nehody volám: 

a) vždy 

b) je-li škoda alespoň na jednom vozidle větší než 50 000 Kč  

c) je-li škoda alespoň na jednom vozidle větší než 100 000 Kč  

 

9.  Vznikne li při nehodě škoda na majetku třetí osoby (leasingová společnost, firma) 

a) Zavolám vždy policii 

b) Nevolám policii pokud "třetí osoba" měla na nehodě účast 

c) Nevolám nikdy policii 

 

10. Kde byste umístili přenosný hasicí přístroj do vašeho automobilu? 

a) Do míst kde je rezerva 

b) Do kufru auta 

c) Pod přední sedačku 

 

11. Která vozidla mají ve výbavě povinný hasicí přístroj? 

a) Motocykly 

b) Osobní automobily 

c) Autobusy, sanitní vozy, taxislužba 
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Příloha č. 3 

 Vyhodnocení Dotazníku 
 

Věk dotazovaných:   6 osob - 14 let  

   25 osob - 15 let  

   34 osob - 16 let 

   63 osob - 17 let 

   53 osob - 18 let 

   19 osob - 19 let 

     1 osob - 20 let 

Průměrný věk dotazovaných - 16,96 let 

 

Skupina řidičského oprávnění uvedena v dotazníku:  

 Skupina A - 21 osob = 10,45 % z dotázaných 

 Skupina B - 50 osob = 24,88 % z dotázaných 

 

Na otázku č. 1 odpovědělo 201 dotázaných = 100 % 

 odpovědi:  A - 65 osob = 32,34 % 

   B - 136 osob = 67,66 % 

 

Na otázku č. 2 odpovědělo 200 dotázaných = 99,50% 

 odpovědi:  A - 47 osob = 23,50 % 

   B - 31 osob = 15,50 % 

   C - 122 osob = 61,00 %  

 

Na otázku č. 3 odpovědělo 201 dotázaných = 100 % 

 odpovědi:  A - 150 osob = 74,63 % 

   B - 51 osob = 25,37 % 
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Na otázku č. 4 odpovědělo 201 dotázaných = 100 % 

 teorie odpovědi: 1 - 5 osob = 2,49 %   

    2 - 24 osob = 11,94 % 

    3 - 44 osob = 21, 89 % 

    4 - 59 osob = 29,35 % 

    5 - 69 osob = 34,33 %   

  

 praxe odpovědi: 1 - 1 osoba = 0,50 % 

    2 - 4 osoby = 1,99 % 

    3 - 22 osob = 10,95 % 

    4 - 45 osob = 22,39 % 

    5 - 129 osob = 64,18 % 

 

Na otázku č. 5 odpovědělo 200 dotázaných = 99,50 % 

 odpovědi:  A - 99 osob = 49,50 % 

    B - 51 osob = 25,50 % 

    C - 50 osob = 25,00 % 

Na otázku č. 6 odpovědělo 199 dotázaných = 99,00 % 

 odpovědi:  A - 32 osob = 16,08 % 

    B - 7 osob = 3,52 % 

    C - 70 osob = 35,18 % 

    D - 90 osob = 45,22 % 

Na otázku č. 7 odpovědělo 200 dotázaných = 99,50 % 

 odpovědi:  A - 74 osob = 37,00 % 

    B - 95 osob = 47,50 % 

    C - 31 osob = 15,50 % 

 

Na otázku č. 8 odpovědělo 201 dotázaných = 100 % 

 odpovědi:  A - 100 osob = 49,75 % 

    B - 40 osob = 19,90 % 

    C - 61 osob = 30,35 % 
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Na otázku č. 9 odpovědělo 201 dotázaných = 100 % 

 odpovědi:  A - 172 osob = 85,57 % 

    B - 27 osob = 13,43 % 

    C - 2 osob = 1,00 % 

 

Na otázku č. 10 odpovědělo 201 dotázaných = 100 % 

 odpovědi:  A - 18 osob = 8,96 % 

    B - 72 osob = 35,82 % 

    C - 111 osob = 55,22 % 

 

Na otázku č. 11 odpovědělo 201 dotázaných = 100 % 

 odpovědi:  A - 9 osob = 4,48 % 

    B - 38 osob = 18,91 % 

    C - 154 osob = 76,92 % 
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Příloha č. 4 

 Povinná výbava vozidla [3] 
 

Vozidlo kategorie M a N musí splňovat tuto výbavu: 

- náhradní elektrické pojistky, jedna od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické 

instalaci používány, 

 

- jedna náhradní žárovka (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu 

užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich 

výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení, 

 

- příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti  

na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti 

zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části 

způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku, 

 

- klíč na matice (šrouby) kol vozidla, 

 

- náhradní kolo pro vozidla, kde je náhradní kolo součástí tzv. deformační zóny, 

 

- reflexní vesta, 

 

- lékárnička, 

 

- výstražný trojúhelník. 

 


