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Abstrakt  

Cílem této práce je vyhodnocení stávajících postupů a zpřesnění posuzování vlivu stáří         

na dopad na dopravní nehody. V teoretické části jsou popsány řidiči senioři, nehodovost 

seniorů a snížená výkonnost řízení ovlivněná věkem. Praktická část představuje kazuistiku 

nehod seniorů, měření reakční doby a vyhodnocení výsledků těchto měření. Dále jsou 

vypracovány návrhy jistých opatření pro seniory, které by mohly snížit riziko vzniku nehod.  

 

Abstract  

The aim of this work is to evaluate current procedures and to refine assessment of impact 

connected to the drivers' age and traffic accidents. The theoretical part describes senior 

drivers, traffic accident rate of seniors and decreased ability to drive influenced by age.       

The practical part is case report of traffic accidents caused by senior drivers, measuring 

reaction time and the evaluation of these measurements. I have developed some proposals   

for seniors to prevent the risk of the occurrence of traffic accidents. 

 

Klíčová slova  

Senioři, nehodovost, reakční doba, řidiči senioři, kazuistika, účastníci provozu 
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Seniors, accident, reaction time, drivers seniors, case report, road users 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace  

LUKESOVÁ, D. Bezpečnostní charakteristiky řidičů seniorů z pohledu bezpečnosti 

silničního provozu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2017. 

66 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc..  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité 

informační zdroje. 

 

V Brně dne ………………… 

 

 ………………………………………… 

 Podpis diplomanta 

  



6 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat rodině, která mě během psaní této práce 

podporovala. Ráda bych také poděkovala všem účastníkům, kteří se podíleli na mém 

experimentu. Především bych však chtěla poděkovat svému vedoucímu diplomové práce    

doc. Ing. arch. PhDr. Karlu Schmeidlerovi, CSc. za poskytnuté materiály, výborné vedení, 

rady a trpělivost s ochotou naslouchat mým návrhům.  

 

 



7 

OBSAH 
1 ÚVOD .................................................................................................................................... 9 

2 STÁŘÍ A ÚKOL ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL .................................................... 10 

2.1 Budoucí generace starších .......................................................................................... 10 

3 MOBILITA STARŠÍCH OSOB .......................................................................................... 12 

4 CHARAKTERISTIKA ŘIDIČŮ SENIORŮ ....................................................................... 14 

4.1 Řidičky vs. řidiči ........................................................................................................ 15 

5 NEHODOVOST SENIORŮ ................................................................................................ 17 

5.1 Statistika dopravních nehod seniorů........................................................................... 19 

6 SNÍŽENÁ VÝKONOST ŘÍZENÍ VE STÁŘÍ .................................................................... 25 

6.1 Psychické změny ve stáří ........................................................................................... 25 

6.2 Smyslové vnímání ...................................................................................................... 25 

6.2.1 Zrakové vnímání ........................................................................................... 25 

6.2.2 Sluchové vnímání ......................................................................................... 26 

6.3 Pohybový aparát ......................................................................................................... 26 

6.4 Pozornost .................................................................................................................... 27 

6.4.1 Reakční doba ................................................................................................ 27 

7 POVINNÉ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY ........................................................................... 28 

7.1 Zákon č. 361/2000 Sb. ................................................................................................ 28 

7.2 Vyhláška č. 277/2004 Sb. ........................................................................................... 29 

7.3 Pilotní šetření .............................................................................................................. 29 

7.3.1 Ošetřující lékaři ........................................................................................... 30 

7.3.2 Prováděcí předpis ........................................................................................ 30 

7.3.3 Systém posuzování zdravotní způsobilosti ................................................... 31 

7.3.4 Samotní řidiči, popřípadě rodinný příslušníci ............................................. 31 

8 KAZUISTIKA NEHOD SENIORŮ .................................................................................... 32 

8.1 Nehoda č. 1 ................................................................................................................. 32 

8.2 Nehoda č. 2 ................................................................................................................. 33 

8.3 Nehoda č. 3 ................................................................................................................. 34 

8.4 Nehoda č. 4 ................................................................................................................. 35 

8.5 Nehoda č. 5 ................................................................................................................. 36 

8.6 Nehoda č. 6 ................................................................................................................. 38 

9 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ REAKČNÍ DOBY ........................................................... 40 

9.1 Volba metody měření reakční doby ........................................................................... 40 



8 

9.1.1 Měření v programu „Chytání ovcí“ ............................................................. 40 

9.1.2 Měření v programu SCANIA Truck Driving Simulator ............................... 42 

10 OPATŘENÍ .......................................................................................................................... 52 

10.1 Bezpečnostní prvky .................................................................................................... 52 

10.2 Technické dopravní uspořádaní.................................................................................. 52 

10.3 Vzdělání...................................................................................................................... 52 

10.4 Častější zdravotní prohlídky ....................................................................................... 53 

10.5 Přísnější zdravotní prohlídky...................................................................................... 53 

11 ZÁVĚR ................................................................................................................................ 54 

12 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ ............................................................. 56 

13 SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ.................................................................. 62 

14 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ......................................................... 64 

15 SEZNAM PŘÍLOH .............................................................................................................. 66 

 

 



9 

1 ÚVOD 

Bezpečnost, dostupnost a užitečnost jsou aktuální priority v oblasti dopravy                 

a mobility. Úkolem je lépe porozumět problematice seniorů v souvislosti s bezpečností 

dopravy a vysvětlit charakteristické rysy stáří.       

 Řízení automobilu je velmi důležitou součástí mobility. Řidičské oprávnění patří       

do faktorů určité svobody a kvality života. V současné době přibývá řidičů v seniorském 

věku. 

Senioři jsou velmi specifickými účastníky silničního provozu, neboť mnohdy nejsou, 

jak ukazuje bezpečnostní praxe, schopni objektivně vyhodnotit hrozící nebezpečí. Starší 

osoby jsou zranitelnější, a proto u nich dochází častěji ke smrtelným dopravním nehodám.

 Dnešní celosvětový trend je, že se snažíme snižovat množství dopravních nehod.     

Tím se stává problematika řidičů seniorů aktuální. V současné době se však musíme připravit 

na předpokládaný růst dopravní nehodovosti seniorů v souvislosti s jejich rostoucím 

zastoupením v řidičské populaci. Do budoucna se budou muset některé oblasti života 

přizpůsobit této situaci. 

Cílem této práce je seznámit s problematikou nehodovosti řidičů seniorů. Navrhnout 

jistá opatření, která by mohla zamezit vznikům dopravních nehod, a zajistit tak ochranu všech 

účastníků silničního provozu.  
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2 STÁŘÍ A ÚKOL ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

Stárnutí je přirozený a biologický proces, který probíhá již od narození. Stáří je 

označováno poslední etapou vývoje člověka (13).     

 Proces stárnutí je individuálně odlišný, liší se zdravotním stavem, životním stylem, 

sociálně ekonomickým a psychickým vlivem. Každý člověk je jedinečnou bytostí s různým 

rozsahem své životní dráhy, která se v průběhu historie a s prodlužující se délkou života 

člověka mění.           

 Popsání etap stáří: 

 Příhoda (1974) – časné stáří 60-74 let, vlastní stáří 75-89 let, dlouhověkost 90 

let a výše 

 Švancara (1983) – stáří 65 - 84 let, věk vysoký od 80 let 

 Neugartenová (1966) současná gerontologie – mladí senioři 65-74 let, staří 

seniory 75-84 let, velmi staří senioři 85 let a výše. 

Obvyklá praxe určuje začátek stáří dle věku odchodu do penze.  

Obecně s věkem klesá vitalita a energie. Člověk se ve stáří rychleji unaví, potřebuje 

delší čas pro regeneraci a reaguje pomaleji na podněty. Dochází k celkovému zpomalení 

psychomotorického tempa a senzomotorické funkční koordinace. Veškerá činnost trvá 

starému člověku déle. Vliv stárnutí způsobuje přirozené problémy -  pomalejšími reflexi, 

flexibilitu, horší zrakovou ostrost, zhoršení paměti, schopnosti soustředit se a dělat rychlá 

rozhodnutí. Na druhé straně jsou starší lidé důslednější, trpěliví, vytrvalí a také zkušenější (9).  

 

2.1 BUDOUCÍ GENERACE STARŠÍCH 

Ve všech vyspělých zemích světa, populace stárne a postupně převyšuje generaci 

mladších. Jednou z příčin je zlepšující se zdravotní péče a velmi dobré podmínky pro život. 

Nemoci, kterými trpí dnešní populace, se postupně objeví v pozdějším věku (28,35). 

 Senioři dalších generací budou vyspělejší v technice, více zcestovalí a dynamičtější 

(30,31).   
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Graf č. 1 – Věková struktura obyvatel od r. 2001 do r. 2101, (56) 
 

V roce 2015 žilo v České republice 1,08 milionů osob ve věku 65 let a více a v roce 

2030 by jich mělo být 2,6 milionů. Graf č. 1 ukazuje velký nárůst seniorů od roku 2001, 

13,9% procent do roku 2051, kdy by měla být populace seniorů 32,5%. Podíl této věkové 

kategorie bude od poloviny tohoto stolení dosahovat 1/3 populace. Data jsou vyhledána 

z ČSÚ, Projekce 2013 a zpracována do grafu. Varianta vychází z předpokladu zlepšení životní 

úrovně a zdravotnické péče. 
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3 MOBILITA STARŠÍCH OSOB 

Prioritami mobility je bezpečnost, dostupnost a užitečnost pro všechny zúčastněné. 

Mobilita znamená do značné míry svobodu a také výši kvality života. Dnešní svět a podmínky 

v něm nutí všechny osoby k pohybu, ať už z pracovních, tak volnočasových důvodů.         

Mezi výrazné atributy, které určují mobilitu, patří: pohlaví, věk, finanční prostředky a místo 

bydliště. U starších osob je mobilita základní a rozhodná při určování, zda jsou uspokojovány 

základní potřeby (21, 26, 27, 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 2 – Dopravní chování seniorů ve srovnání s ostatními (57) 

 
Senioři jsou zastoupeni z hlediska dnešní dopravy nejvíce jako chodci a řidiči 

automobilu. Dále se také často stávají spolujezdci v automobilu, nebo se s nimi můžeme 

potkat ve veřejné dopravě, jak ukazuje graf č. 2. Užívání soukromých automobilů je velmi 

důležitou součástí mobility. V závislosti na grafu č. 1 se očekává do budoucna nárůst starších 

řidičů a řidiček. Příslušníci současné generace jsou ze 70 % vlastníci automobilu. Hlavní 

automobilový vývoj pro soukromé účely začal právě u dnešní generace seniorů. Řidiči jsou 

převážně mužského pohlaví. Nicméně počet řidiček neustále stoupá. Z toho vyplývá,            

že do budoucna nebude žádná převaha mezi muži a ženami, což může do jisté míry ovlivnit 

chování v dopravních situacích (24, 30, 32).  

V projektu SIZE starší lidé uvádějí, že je pro ně horší chodit a používat hromadnou 

dopravu než osobní automobil. Projekt SIZE popisuje měnící se demografickou situaci 
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v Evropě a hledá opatření potřebná k udržení mobility seniorů. Jde o kvantitativní                   

a kvalitativní výzkum, kde jsou do projektu zapojeny senioři i odborníci. Vedou se hloubkové 

pohovory a analyzují se výsledky do několika témat. Například téma: Překážky v mobilitě, 

kde z průzkumu vyšlo, že senioři mají největší problémy s bezohlednými řidiči, 

zaparkovanými vozidly na chodníku, přeplněnými vozy veřejné dopravy. Mezi další patří 

Národní rozvojový program mobility pro všechny (NRPM), který se zaobírá rozvojem         

pro další generaci a osobami s omezenou schopností pohybu. Jde o český program,             

který se odvolává na Listinu základních lidských práv – svobodu pohybu (29, 32).  

Dostupná mobilita může být jedním z faktorů podporující optimističtější pohled         

na svět. Často se u seniorů vyskytuje zvyk dosavadního života a naopak neochota učit           

se novým podnětům. S tímto souvisí řízení vlastního automobilu, které umožňuje určitou 

nezávislost. Pochopení starších občanů je důležitým faktem pro zkvalitnění života a eliminaci 

nespokojenosti.  
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4 CHARAKTERISTIKA ŘIDIČŮ SENIORŮ 

Starý člověk není mnohdy vítaným účastníkem silničního provozu. V běžném provozu 

dominuje spíše agresivita, rychlost a dravost. Většina z nás se jistě setkala s negativním 

postojem ke starým lidem. Například: „Staří lidé jsou senilní, stáří je nejhorším stádiem 

života, jezdí v dopravní špičce, jako kdyby neměli celý den čas, starým lidem by se měli 

sebrat řidičské průkazy, protože zdržují dopravu.“  

V projektu SIZE se čeští senioři v silniční dopravě nejvíce obávají kontaktu 

s ostatními lidmi. Bylo zjištěno, že řidiči ve věku nad 65 let jezdí automobily o 30% více     

než v roce 1983. V dalších 20 letech bude ještě větší zájem, než tomu bylo v minulosti 

(Evropský výzkum TELAID, 1992). V České republice někteří senioři pokračují v řízení      

po překročení 70, 80, ale i 90 let, vzhledem k zvyšujícímu počtu řidičů příštích generací        

je zřejmý tento nárůst (33). 

Starší řidiči se chovají tvrdohlavě, lpí na svých právech, snaží se domlouvat 

neukázněným řidičům, přeceňují své možnosti, těžko se přizpůsobují změněné situaci 

v silničním provozu. Starší lidé také častěji troubí, což může některé účastníky v silničním 

provozu vyprovokovat k jistým akcím, které nemusí končit vždy nejlépe (34). 

 Frekvence cestování je mnohem nižší, než je tomu u ostatních věkových skupin.  

Senioři za volantem jezdí mnohem důsledněji a dodržují dopravní předpisy. Většinou však 

jezdí nižší rychlostí, než je předepsaná, a drží se u středové čáry, to má za následek tvoření 

kolon, nervozitu ostatních řidičů a následné kolize při předjíždění. Za volantem potřebují 

senioři někdy více času na vyřešení náročnější situace, právě proto volí pomalejší tempo. 

Pokud se dostanou následně do stresové situace, kdy je nutno reagovat svižněji, opomínají 

světelné znamení při změně směru jízdy.  

Jen minimálně jezdí v noci, za snížené viditelnosti, a vyhýbají se dopravním špičkám   

a aktivitám, jako je například kouření, telefonování či manipulací s rádiem za volantem. Staří 

lidé mohou vidět mladé řidiče jako dravé, bezohledné a často zapomínají, že byli také mladí.  

Řidičům seniorům pomáhá snížení rychlosti v silničním provozu, potřebují totiž více 

času pro zachycení dopravní situace (11, s. 65-73). 

Senioři nezpůsobují dopravní nehody častěji než ostatní věkové skupiny. Silniční 

doprava se zrychluje a podle britských odborníků jsou nejhorším problémem pomalí řidiči. 
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Z průzkumu 2000 motoristů 60% zažívá při dojetí pomalých řidičů stres a pocit 

frustrace, z toho necelá polovina (45%) riskuje předjíždění i na nepřehledných místech. Jedna 

třetina respondentů zažila situaci, kdy málem došlo k nehodě kvůli pomalým řidičům. Naopak 

dopravní kolony, silniční daň a cena benzínu dopadli lépe, než se očekávalo (45). 

S věkem se zhoršuje kondice k řízení dopravního prostředku, nepřichází náhle,         

ale pozvolně narůstá, a proto dochází u staršího člověka k přecenění, nebo k podcenění 

psychických a fyzických sil. Zejména pak zrakového smyslu, který je při řízení dopravního 

prostředku jeden z nejdůležitějších. Zmenšuje se zorné pole, zhoršuje se vnímání prostoru, 

snižuje se schopnost vidění za soumraku. Dále pak ubývá zrakové ostrosti a snižuje               

se schopnost rozlišování barev. Příkladem takové snížené schopnosti je přehlédnutí dopravní 

značky. Kromě zraku seniory postihuje zhoršení sluchu, to vede k přeslechnutí klaksonu, 

železniční signalizace, vozidla v bezprostřední blízkosti přechodu pro chodce. Navíc           

zde musím uvést, že tyto zhoršené schopnosti jako například dezorientace, můžou být 

způsobené užíváním různých medikamentů (29). 

Dle odhadů bude seniorských řidičů stále přibývat. V dnešní generaci starších 

aktivních řidičů převažují velkou částí muži, zatímco mladší generace se zdá být vyrovnaná. 

V dnešní době je zcela běžné, že v rodině je více aut. Navíc ženy se nebojí tolik jezdit 

automobily, jak tomu bylo dříve. Automobilový průmysl jde rychle dopředu a auta jsou 

cenově dostupnější. Podle OECD bude do roku 2030 velký nárůst počtu řidičského oprávnění 

mezi seniory (17).   

         

4.1 ŘIDIČKY VS. ŘIDIČI 

V Evropě vlastní řidičské oprávnění méně žen než mužů, postupně se ale tento trend 

vyrovnává. Muži do 60 let, téměř všichni vlastní řidičské oprávnění, od 60 let pak pomalu 

klesá držení řidičského oprávnění. Ve věku 85 let vlastní řidičské oprávnění 65% mužů, u žen 

je to markantně nižší procento, pouze 20% (20). 

Data týkající se účasti na dopravních nehodách vypovídají, že ačkoliv je méně žen, 

které mají řidičské oprávnění, než mužů, mají ženy větší podíl na dopravních nehodách. 

Seniorky podléhají nehodám nejvíce v letních měsících, mnohem více se účastní nehod 

v relativně příznivém počasí. Naopak v dopravních kolizích za nepříznivých podmínek,      

jako je déšť, sníh, mají častěji nehody muži. Starší řidičky dnešní generace raději nákup 

odloží nebo poprosí někoho jiného, kdo je odveze. Při řízení nechávají častěji řídit muže, 
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pokud jde o společnou jízdu. Dalším znakem většího počtu nehod žen je za dne,                  

než v nočních hodinách. Ženy tak získávají méně zkušeností vzhledem k najetým kilometrům 

a nepříznivým situacím (1). 

Podíváme-li se na problematiku z hlediska věkových kategorií, pak muži ujedou 

v průměru více kilometrů, jejich styl řízení je méně konzervativní než u žen (2, s. 13-16). 

Hlavně ženy staršího věku velmi nerady řídí v podmínkách, jako je šero, v noci,                    

za nepříznivého počasí, na dálnicích, v dopravních špičkách. Nepodnikají dlouhé cesty a více 

využívají veřejné dopravní prostředky (6, s. 265-282). S přibývajícím věkem ženy častěji 

cestují jako spolujezdci. Obecně ženy řídí méně než muži, to vede k menším zkušenostem 

v případě problému v dopravní situaci, kdy musejí předvídat. S tímto souvisí sebedůvěra       

při řízení, kterou ženy více postrádají, a jsou tak ve větším stresu než řidiči muži (19). Naopak 

muži s více zkušenostmi jsou náchylnější k porušování předpisů a riskantnějšímu chování 

během řízení. 

Ženy se dožívají vyššího věku než muži, což vede k prognóze, že do roku 2030 bude 

do automobilu usedat mnohem více starších žen, které budou ovlivňovat nehodovost a trendy 

v mobilitě (17). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf č. 3 – Naděje dožití mužů a žen v roce 2100 (56,73) 
 

Z Projekce 2013 – demografický vývoj ČR do roku 2050, graf č. 3., ženy se budou 

průměrně dožívat 88 let a muži 83 let. Data z roku 2012 jsou brána jako reálná.  
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5 NEHODOVOST SENIORŮ 

Studie Vulnerable Road Users z Nizozemska se věnuje rozboru dopravních nehod 

podle různých skupin obyvatelstva. Studie ukazuje, že starší osoby jsou nejvíce ohrožená 

skupina z hlediska ujetých kilometrů, počtu cest a času stráveného na silnicích. U seniorů 

kolem 75 let jsou následky dopravní nehody 4x větší než u ostatních účastníků silniční 

dopravy ve věku od 26 do 65 let (15). Vzhledem ke zdravotním problémům a fyzickým 

schopnostem pak dochází k více úmrtí, kosti jsou křehčí a zranění se hojí déle.  Graf č. 4 

ukazuje závažnost následků nehody pro jednotlivé věkové kategorie. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Graf č. 4 – Závažnost dopravních nehod z hlediska věku (60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Graf č. 5 – Počet dopravních nehod v roce 2013 v ČR (61) 
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V grafu č. 5 vidíme počet nehod způsobených řidiči motorových vozidel v České 

republice. Osoby ve věku 65 let a více způsobily 4 023 nehod, což je 7,24% z celkového 

počtu. Dle Mezinárodní databáze představují senioři ve věku 65 let a více druhé největší 

riziko smrtelných nehod (12,9 usmrcených osob na 1 000 nehod), graf č. 6.  

 
Graf č. 6 – Počet usmrcených na 1000 nehod v roce 2013 (61) 

 
Z grafů č. 5 a 6 je tedy zřejmé, že závažnost nehod seniorů podle studie Vulnerable 

Road Users z Nizozemska a Methrosta se týká i České republiky. I přesto, že senioři nejsou 

účastníky velkého počtu nehod, mají velké zastoupení v počtu úmrtí. Z důvodu měnícího      

se demografického složení obyvatelstva bude během příštích třiceti let počet nehod seniorů 

stoupat. 

Čeští seniorští řidiči mají ve srovnání s jinými členskými státy nižší nehodovost,         

a to z důvodu menšího počtu aktivních řidičů, který je způsoben nižším starobním důchodem, 

náklady na provoz vozidla, popřípadě opravy nebo pořízení nového vozu (41). 

U řidičů seniorů jsou dopravní nehody pod vlivem alkoholu a kolize nehody ve vysoké 

rychlosti méně pravděpodobné. Senioři jsou důslední v dodržování dopravních předpisů.      

Na grafu č. 7 vidíme nejčastější nehody seniorů a ostatních. U seniorů převažují nehody       

na křižovatkách, nedání přednosti, otáčení, couvání a odbočování. Jde o nehody, kde selhává 

prostorové vnímání a rychlá reakce (11). 
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Graf č. 7 – Chybné dopravní chování řidičů podle věku (59) 
 
 

5.1 STATISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD SENIORŮ 

Podle statistik není ve věku 65 let a více větší počet nehod než u jiných věkových 

kategorií, až od roku 75 let se skokově začíná zvyšovat počet dopravních nehod. Podíl 

usmrcených řidičů seniorů v dopravních nehodách je 8-10 % z celkového počtu, což je         

po mladých řidičích druhá největší skupina úmrtí za volantem (14, s. 424-431).  

 Podle prognóz bude se zvyšujícím se počtem starších osob a zlepšením ekonomické 

situace dopravních nehod v ČR přibývat (41).     
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Graf č. 8 – Počet dopravních nehod v letech 2007 - 2015 osob nad 65 let (63-69) 
 

Z grafu č. 8 vidíme výrazný pokles nehod v roce 2009 a plynulý nárůst počtů nehod   

za rok 2010 – 2015. Důvodem poklesu nehod byla novela zákona o silničním provozu 

provedená zákonem č. 274/2008 Sb. Účinnost novely zákona je od 1. ledna 2009,                

kdy je stanovená ohlašovací povinnost dopravní nehody od 100 tisíc korun. V roce 2000 byl 

stanovený limit na pouhých 1 tisíc korun a v roce 2001 na 50 tisíc korun (44). 

       
 

ROK 2015 
     

 
Věková 

kategorie Počet obětí Podíl  obětí 
[%] 

Počet celkové 
populace 

Celková 
populace[%]  

  
 

18-24 let 117 17,7 776 394 7,4 
 

 
65 let a více 140 21,4 1 796 546 17 

 
 

Celkem 660 100 10 553 843 100 
 

 
ROK 2011      

 
Věková 

kategorie Počet obětí Podíl  obětí 
[%] 

Počet celkové 
populace 

Celková 
populace[%]  

  
 

18-24 let 151 21,4 917 132 8,7 
 

 
65 let a více 122 17,2 1 701 436 16,2 

 
 

Celkem 707 100 10 505 445 100 
 

             Tab. č. 1 – Počet obětí dopravních nehod v roce 2015 a 2011 (56,71) 
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V porovnání s lety 2011 a 2015 (tabulka č. 1) vidíme nárůst v počtu starších obětí       

o 18 osob a také mírný přírůstek seniorského obyvatelstva z 16,2% na 17%. Naopak u mladší 

generace se přírůstek snižuje z 8,7% na 7,4% . Zaměříme-li se na rok 2015, tabulka č. 1 

ukazuje, že ve věkové kategorii 65+ se stalo 140 osob obětí dopravní nehody, přičemž tato 

kategorie tvoří 17 % z celkové populace. Oběti jsou brány i jako chodci. 

Tabulka č. 2 nám podrobně ukazuje počet usmrcených a těžce zraněných osob          

při dopravní nehodě a příčinu této dopravní nehody v roce 2015. Nejvyšší počet usmrcených 

(53 osob) byl způsobený nesprávným způsobem jízdy. Dalším problémem je nedání přednosti 

v jízdě, kdy byl počet usmrcených seniorů vyčíslen na 18, těžce zraněných bylo 82 osob         

a lehce se zranilo 752 seniorů.  

 

NÁSLEDKY 
NEHOD 

nehoda 
nezaviněná 

řidičem 

nepřiměřená 
rychlost 

nesprávné 
předjíždění 

nedání 
přednosti 

nesprávný 
způsob 

jízdy 

technická 
závada CELKEM 

usmrceno 2 13 3 18 53 0 89 

těžce zraněno 8 46 12 82 115 1 264 

lehce zraněno 117 354 66 752 1 130 10 2 429 

nezraněno 617 772 262 2 634 4 826 35 9 146 
 

Tab. č. 2 – Následky nehod seniorů -  řidičů a spolujezdců v roce 2015 (53) 
 

 
Tab. č. 3 – Následky nehod seniorů -  chodců a jejich příčiny v roce 2015 (53) 

 

Chodci jsou nejzranitelnější, když řidiči nerespektují přednost. Při těchto nehodách 

zemřelo v roce 2015 18 seniorů a 81 bylo těžce zraněno. Další problém nastává                    

při nesprávném způsobu jízdy, kdy bylo 253 seniorů zraněno lehce a 76 těžce. Z tabulek č. 2  

a 3 je zřejmé, že počet usmrcených seniorů jako řidičů nebo spolujezdců je o 38 osob více než 

jako chodců.  

NÁSLEDKY NEHOD 
nehoda 

nezaviněná 
řidičem 

nepřiměřená 
rychlost 

nesprávné 
předjíždění 

nedání 
přednosti 

nesprávný 
způsob 

jízdy 
CELKEM 

usmrceno 9 13 0 18 11 51 

těžce zraněno 21 19 0 81 76 197 

lehce zraněno 91 16 1 196 253 557 

nezraněno 14 2 0 12 20 48 
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V intravilánu se děje více nehod než v extravilánu, je to způsobené tím, že je zde více 

okolních podnětů, tedy rušnější a více stresové prostředí pro seniory. Naopak když už dojde 

k nehodě v extravilánu, jsou následky vzhledem k vyšší rychlosti mnohem horší. Tabulka č. 4 

nám ukazuje dopravní nehody v obci a mimo ni, které jsou následně rozděleny dle závažnosti 

následků, z roku 2015.  

 

Následky u seniorů - řidičů a spolujezdců v obci mimo obec podíl v obci  
usmrceno 35 54 39% 
těžce zraněno 156 108 59% 
lehce zraněno 1 511 918 62% 
nezraněno 6 900 2 246 75% 

 

Tab. č. 4 – Následky nehod seniorů v intravilánu a extravilánu v roce 2015 (53, 61) 
 

V rámci Evropy měla Česká republika v roce 2014 bilanci usmrcení 7,2 seniorů         

na 100 000 obyvatel. Nejlepší bilance byla zaznamenána v Lucembursku 3,9 usmrcených 

seniorů, naopak nejhorší v Polsku 12,2.      

 Porovnáním roku 2014 s rokem 2000 byl zaznamenán pokles usmrcených seniorů       

o 54%. Počet usmrcených seniorů byl v roce 2000 243 osob a v roce 2014 131 osob. 

 Tato statistická data nepočítají pouze oběti při řízení osobního automobilu,               

ale zahrnují i oběti z řad chodců a cyklistů. Více než třetina (35%) usmrcených seniorů v roce 

2015 byli chodci, řidiči osobního automobilu představovali 24% a 23% cyklisté.  

Nejvyšší podíl usmrcených seniorů byl evidován v Pardubickém kraji 37%, 

v Karlovarském kraji 33% a v hlavním městě 32%, naopak nejnižší podíl usmrcených seniorů 

je zaznamenán na Vysočině 9% (38).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9 – Počet usmrcených seniorů podle
 

V grafu č. 9 vidíme, že v

místě jsou řidiči osobního automobilu. 

Počet těžce zraněných 

ukazuje nejvyšší čísla v měsíci září

zraněných seniorů. Celkový počet za rok 2016 je 415 těžce zraněných seniorů, o něco více 

zraněných bylo v roce 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10 – Počet těžce zraněných seniorů při dopravních nehodách v
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Počet usmrcených seniorů podle kategorií v ČR v roce 2015

vidíme, že v roce 2015 bylo nejvíce úmrtí u chodců seniorů a na druhém 

osobního automobilu.  

Počet těžce zraněných seniorů při dopravních nehodách během roku 2016, graf č. 10

měsíci září, a to 56 osob, naopak v měsíci listopadu je

zraněných seniorů. Celkový počet za rok 2016 je 415 těžce zraněných seniorů, o něco více 

roce 2015 - 461 osob a v roce 2014 - 447 těžce zraněných (

Počet těžce zraněných seniorů při dopravních nehodách v

roce 2015 (53) 

roce 2015 bylo nejvíce úmrtí u chodců seniorů a na druhém 

odách během roku 2016, graf č. 10, 

měsíci listopadu je 26 těžce 

zraněných seniorů. Celkový počet za rok 2016 je 415 těžce zraněných seniorů, o něco více 

447 těžce zraněných (39). 

Počet těžce zraněných seniorů při dopravních nehodách v roce (39) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11 – Počet usmrcených seniorů 
 

V grafu č. 11 vidíme

- 15 osob, v měsíci červnu tomu bylo nejméně 

osob starších 65 let, o rok později 140 

Statistika nehodovosti seniorů nám ukazuje, že nejzávažnějším problémem jsou 

chodci, ale jako dalším nejhorším případem jsou právě senioři za volantem.

seniorů se zvyšuje a do budoucna se může markant

a proto je potřeba přinést další poznatky v
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Počet usmrcených seniorů při dopravních nehodách v

vidíme počet usmrcených seniorů v roce 2016, který 

měsíci červnu tomu bylo nejméně - 3 osoby. V letech 2014 bylo usmrceno 115 

osob starších 65 let, o rok později 140 seniorů a v roce 2016 - 120 zemřelých

Statistika nehodovosti seniorů nám ukazuje, že nejzávažnějším problémem jsou 

chodci, ale jako dalším nejhorším případem jsou právě senioři za volantem.

seniorů se zvyšuje a do budoucna se může markantně zvýšit i počet dopravních nehod

a proto je potřeba přinést další poznatky v posuzování schopnosti řídit vozidlo. 

při dopravních nehodách v roce 2016 (39) 

roce 2016, který byl nejhorší v říjnu 

letech 2014 bylo usmrceno 115 

120 zemřelých (39).  

Statistika nehodovosti seniorů nám ukazuje, že nejzávažnějším problémem jsou 

chodci, ale jako dalším nejhorším případem jsou právě senioři za volantem. Počet řidičů 

ě zvýšit i počet dopravních nehod,           

schopnosti řídit vozidlo.  
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6 SNÍŽENÁ VÝKONOST ŘÍZENÍ VE STÁŘÍ 

Dnešní moderní doba člověka nijak neosvobozuje ani neuvolňuje, spíše na něho klade 

mnohem vyšší nároky na sebeovládání, přizpůsobování se novým podmínkám, odolnosti vůči 

stresu a neúměrné zátěži. Právě bezpečnost na silnicích je v porovnání s ostatní dopravou 

velmi nízká. Ze strany účastníků dochází k přecenění svých schopností. Každý má svojí 

hranici schopností a dovedností, která, když je překročena, může vést k vážnému ohrožení 

bezpečnosti, ať už sebe samotných nebo lidí okolo nás. S přibývajícím věkem dochází 

k poruchám smyslů, zejména zraku a sluchu. Dále s přibývajícím věkem mnohdy dochází       

k poruchám pozornosti a pohybovým potížím (4). 

 

6.1 PSYCHICKÉ ZMĚNY VE STÁŘÍ 

Dochází ke změně kvality prožívání - náladovost. S pozdějším věkem se mění 

adaptabilita a jiná struktura osobnosti. Myšlení ztrácí plynulost, stává se zabíhavým a jeho 

obsah se zužuje. Zpomaluje se psychomotorické tempo, dochází k delšímu rozhodování          

a váhání při provádění nějakého výkonu, jako například při řízení motorových vozidel. Právě 

reakční doba je prodloužena vlivem rozhodnutí. Senioři se hůře orientují v prostředí, což vede 

ke stresové situaci a případným kolizím (16). 

 

6.2  SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ 

Celý dopravní svět je chápán jako optický soubor informací. Činnosti, které jsou 

prováděné při řízení, jsou zpracovávány ze souboru informací. Je potvrzeno, že nejméně 90% 

všech informací důležitých pro účastníky provozu je vnímáno opticky a jen 10% připadá       

na vnímání jinými smysly (5, s. 8). S přibývajícím věkem dochází ke snížení výkonnosti 

smyslů. Čím složitější situace pro vnímání nastává, tím delší čas je potřeba. 

 

6.2.1 Zrakové vnímání 

Zrakové vnímání je jedním z nejdůležitějších smyslů nezbytných pro řízení. Zrak je 

jedna z věcí, u které je nejčastěji a nejdříve vnímaná změna vlivem věku. U starších občanů 

dochází k úbytku zrakové ostrosti, k zúžení zorného pole, obtížně se adaptují na tmu               
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a zhoršuje se vnímání prostoru. Takové oslnění v noci od reflektorů protijedoucího vozidla 

nebo od pouličních lamp může vést u některých seniorů k mnohem delší adaptaci a způsobit 

kolizi. O opatrnost se musí dbát i při změně směru jízdy, na křižovatkách, při dávání přednosti 

či při předjíždění z pruhu do pruhu, kde může docházet k nehodám vlivem zhoršeného 

periferního vidění a zorného pole, která jsou důležitá pro vnímání pohybu. V hustém provozu 

je potřeba častý pohyb očí, zejména pak do zpětných zrcátek, který vede k lepší orientaci 

řidiče. Je dokázáno, že při pohledu vozovka - tachometr – vozovka potřebují osoby starší      

60 let čtyřnásobně delší dobu pro zaostření, než je tomu u lidí do 40 let. Každá změna 

rychlosti nebo směru jízdy vyžaduje po řidiči informace o dění kolem sebe, což vede              

u některých seniorů k pomalejší jízdě. Právě dopravní nehody zaviněné nesprávnou rychlostí 

jízdy jsou ve statistikách na prvním místě. Nejde pouze o rychlou, ale i pomalou jízdu.          

Je na každém řidiči, aby uměl odhadnout správnou jízdní rychlost (47).  

 

6.2.2 Sluchové vnímání 

Z hlediska bezpečnosti jízdy patří mezi nejdůležitější i sluchové vnímání – zvuková 

výstražná znamení a zvuková znamení záchranných složek. Sluch nám umožňuje rozpoznat 

závady a nedostatky na vozidle, a tím předejít nebezpečným situacím. Takovým příkladem 

můžou být nedovřené dveře, hlučná převodovka, která nás upozorňuje na špatný technický 

stav vozidla, nebo také klepání podvozku při přejezdu nerovností, které může vést k špatným 

jízdním vlastnostem vozidla. K přirozenému stáří patří zhoršení sluchu. Způsobuje to úbytek 

jemných buněk kochleárního aparátu vnitřního ucha, které zprostředkovávají přenos signálů 

vyvolaných sluchem do mozku. Zvuky s věkem nejsou tak zřetelné, jak tomu bývalo dříve.    

U mnoha osob se projevuje oslabení sluchu tak, že nejsou slyšet vysokofrekvenční tóny.      

Dle statistik jedna pětina dospělých a polovina starších osob ve věku 60 let má zhoršený sluch 

(47). 

6.3 POHYBOVÝ APARÁT 

Řízení je fyzická aktivita, která vyžaduje určité pohybové činnosti, jako je svalová 

síla, dostatečný pohyb končetin, trupu a krku. Člověk se ve stáří hůře pohybuje, dochází 

k ochabnutí svalů a řídnutí kostí. K všeobecné představě patří časté bolesti páteře a končetin. 

Snížená pohyblivost má za následek pokles rychlosti, obratnosti a nakonec i síly. Obecně       

se krok zkracuje a chůze zpomaluje. Dalším typickým jevem stáří je měřitelný pokles výšky. 
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Hmatové vnímání je důležité především při průjezdu zatáčkou, ve smyku nebo          

na kluzkém povrchu vozovky. Přenášené síly (ruce působící na volant, nohy na pedály spolu    

s pohybem zad a hýždí) nám umožní plynulý pohyb při řízení (18, 433: 535-550). 

 

6.4 POZORNOST 

V dopravních statistikách pozornost zaujímá jedno z nejčastějších příčin nehody.        

U některých starších jedinců klesá s věkem pozornost, která může vést k pomalejší reakci. 

K další komplikaci může docházet u nepozorných řidičů, kteří vidí nebezpečnou situaci,       

ale nemusí si ji uvědomovat. Řidič vybírá z mnoha podnětů a jen některé s větší přesností, 

jinak by docházelo k přetěžování nervové soustavy. Řidič by měl umět rozdělovat a přenášet 

svoji pozornost na více podnětů. Řada léků otupuje pozornost a prodlužuje reakci vnímání.

 Po intenzivním či dlouhodobém zatížení podléhá řidič únavě. Únavou může podléhat 

každý i tzv. sváteční řidič. Únava se u každého řidiče objevuje různě – pocity bolesti zad, 

ospalost, nuda, strnulost těla, bolesti nohou, pálení očí, bolesti hlavy a pocity podrážděnosti. 

Starší lidé musí více odpočívat, jsou častěji unavení. Potřebují delší přestávky, než přejdou 

k další úloze. Pokles pozornosti a zvýšená duševní únava se vzájemně prolínají (47).  

 

6.4.1 Reakční doba 

Reakční doba je jedním z rozhodujících faktorů pro odvrácení nebezpečí. Ve forenzní 

praxi bývá označována jako doba od rozpoznání vjemu nebezpečí do začátku konání činnosti 

až po jeho odvrácení (25). Základní veličinou, která ovlivňuje reakční dobu, je optické 

vnímání – jasu, detailů, kontrastu, prostoru a barev. Dojde-li ke kontrastu, který je nižší než 2, 

reakční doba se výrazně prodlouží až o 0,5s (3).  Což při jízdě rychlostí 50km/h způsobí sedm 

metrů nekontrolovatelné jízdy. Jde o veličinu, která je zahrnuta v psychologickém testování 

profesionálních řidičů. Z výzkumů se rychlost reakce zvyšuje v dospělosti kolem dvacátého 

roku a okolo třicátého roku postupně klesá, přičemž u mužů je prokázaná vyšší rychlost 

reakce (10). Reakční doba je při dobré kondici cca 1 sekundu, avšak často při monotónní jízdě 

na dálnici, telefonování nebo při rozhovoru se spolucestujícím dochází k prodloužení.  
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7 POVINNÉ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY 

Pravidelné prohlídky jsou od července roku 2013 posunuté o pět let, dříve museli 

žadatelé o prodloužení řidičského oprávnění podstoupit zdravotní prohlídku v 60 letech. 

Obvodní lékař při ní má komplexně zhodnotit zdravotní stav dotyčného řidiče a je jen           

na lékaři, zda pošle řidiče na další odbornější vyšetření, jako je například oční lékař, 

psycholog a kardiolog. V případě možných zdravotních rizik oznámí lékař příslušnému 

městskému úřadu, popřípadě obecnímu úřadu, zdravotní stav vyšetřovaného a konečné 

rozhodnutí o možných omezeních, či zákazu řízení vydá úřad.    

 Senioři jsou povinni mít u sebe doklad o povinné zdravotní prohlídce a na vyžádání 

ukázat Policii České republiky. Při nepředložení potvrzení hrozí řidiči pokuta až 10 tisíc 

korun, pět trestných bodů a zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok. Pokud by senior zavinil 

nehodu a neměl u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti, musel by zaplatit veškeré náklady 

za škodu.           

 Lékařská prohlídka může pomoci nejen včas odhalit problém, ale může i najít jeho 

kompenzaci, která umožní věnovat se řízení stále na sto procent. Cena prohlídek se pohybuje 

různě a není stanovená přesná sazba, někde senioři dostanou potvrzení zdarma, jinde zaplatí 

za prohlídku včetně vyšetření krve 600 Kč (46). 

 

7.1 ZÁKON Č. 361/2000 SB. 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (vydán 14. 9. 2000, 

znění platné od 1. 7. 2013). Podle § 87 odst. 3 se musí podrobit lékařské prohlídce osoba       

ve věku 65 let, následně v 68 letech a poté každé dva roky. Nejdříve se však může podrobit 

lékařské prohlídce šest měsíců před dovršení tohoto věku a nejpozději v den narozenin. 

Posuzující lékař může na základě výsledků stanovit kratší termín k podrobení pravidelné 

lékařské prohlídky. Lékař může nařídit, pokud je potřeba odbornějšího vyšetření                  

pro posouzení zdravotní způsobilosti. Po provedení lékařské prohlídky, popřípadě odborného 

vyšetření, vydá posuzující lékař žadateli posudek o zdravotní způsobilosti. Náklady              

na pravidelnou lékařskou prohlídku si lidé platí sami, pokud nejsou v pracovněprávním 

vztahu (51). 
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7.2 VYHLÁŠKA Č. 277/2004 SB. 

Vyhláška č. 277/0004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových 

vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a s podmínkou a náležitosti 

lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle 

motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vydána 26. dubna 2004, účinnost platná 

dnem 1. 6. 2004). Posudek stanovuje lékař v písemné formě, kde musí zhodnotit, zda stav 

osoby nebo nemoc nevylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.  

Posudkový závěr zní: 

a) Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, 

b) Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, 

c) Zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, 

Zhodnocují se vady a nemoci, které jsou svojí odchylkou nebezpečné pro provoz        

na pozemních komunikacích. Jako je vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu, 

orientačního vyšetření zorného pole. Dále pak nemoci a vady kosterní, svalové a oběhové 

soustavy. Nemoci diabetes, nervové soustavy, duševní poruchy a další nemoci, které mohou 

ovlivnit zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Rozsah vyšetření je uveden 

v příloze č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb. (52). 

 

7.3 PILOTNÍ ŠETŘENÍ 

V rámci pilotního šetření, které provedl Centrum dopravního výzkumu, bylo zjištěno, 

že největší podíl viny na problematice řízení seniorů nesou: 

1. Ošetřující lékaři. 

2. Prováděcí předpis. 

3. Systém posuzování zdravotní způsobilosti. 

4. Samotní řidiči, popřípadě rodinný příslušníci (41). 

Pilotní šetření bylo zjištěné na základě 10 dotazovaných řidičů ve věku 65 až 90 let      

a jejich rodinných příslušníků (41). 
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7.3.1 Ošetřující lékaři 

Pouze jeden z deseti oslovených praktických lékařů měl k dispozici alespoň Směrnici 

8/1986 Ú. v., ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky pro posuzování 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají. Lékaři tedy 

pravděpodobně zjišťují způsobilost k řízení na základě všeobecných znalostí. Nejčastěji         

se zaměřují na zrak a výskyt vážnějších chronických onemocnění, jako je například cukrovka. 

Pokud do dovršení věku, kdy je potřeba lékařské prohlídky, není senior zdravotně omezený, 

zpravidla se obvodní lékař spokojí s prohlášením seniora, že je zdravý a potvrzení mu vystaví. 

Ve dvou případech se senior nedostavil na prohlídku sám, ale jeho manželka, která obdržela 

potvrzení o jeho dobrém stavu. Vinou můžou být důvěřivý lékaři, kteří si neuvědomují svojí 

zodpovědnost za možné fatální následky dopravní nehody, ale může to být také nedostatek 

času lékaře podrobit seniora důkladnějšímu vyšetření. Problém by mohl nastat u lékařů, 

jestliže by při dopravní nehodě byla zkoumána způsobilost účastníků k jejich řízení a došlo by 

tak k závěru pochybení lékaře. Za to může lékaři hrozit v nejhorších případech odnětí 

svobody nebo trest v podobě vysokých částek (41).  

 

7.3.2 Prováděcí předpis 

Prováděcí předpis pro lékaře upravuje posuzování zdravotní způsobilosti k řízení.    

Byl vydán v roce 2004, na místo v roce 2000. Do té doby byl tedy platný předpis – Směrnice 

ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky pro posuzování zdravotní 

způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají 8/1986 Ú. v., o kterém necelá 

polovina dotazovaných doktorů ani nevěděla. Dopravní výzkum upozorňuje na nedostatečné 

posuzování psychické způsobilosti v novém předpise. Není stanoveno, jak bude ověřováno,    

a nejsou správně nastaveny kompetence pro jeho ověřování. Dopravní výzkum se domnívá,     

že kliničtí psychologové dovedou diagnostikovat duševní zdraví a nemoc, ale neumí a nejsou 

vybaveni pro diagnostikování duševní způsobilosti k řízení motorových vozidel (41).  
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7.3.3 Systém posuzování zdravotní způsobilosti 

Zdravotní způsobilost se většinou omezuje na způsobilost tělesnou, přičemž je 

prokázáno, že viníci nehod jsou tělesně zdraví jedinci. Podceňováno je duševní zdraví, které 

posuzují psychologové v této oblasti nebo v horším případě psychiatři. Podle dopravního 

výzkumu je za potřebí specializovaných psychologů v oboru dopravy. Vědí,                       

jaké psychologické nároky jsou kladeny v různých řidičských kategoriích, mají teoretické       

a psychologické znalosti z oboru dopravy. Provedli stovky až tisíce dopravně 

psychologických vyšetření. Dříve než začnou pracovat v oboru dopravní psychologie, musí 

absolvovat postgraduální studium a pracovat tři roky pod jiným dopravním psychologem. 

Nespecializovaní psychologové mají většinou praxi pouze absolvováním oboru psychologie 

na vysoké škole a živnostenský list, avšak v tomto případě nemusí mít ani řidičské oprávnění 

(41).  

 

7.3.4 Samotní řidiči, popřípadě rodinný příslušníci 

Problémy jsou způsobovány u řidičů, kteří nejsou dostatečně sebekritičtí. Nekritická je 

i často rodina a okolí. Vzdát se ve vyšším věku řízení může být pro někoho skutečně těžké. 

První zlom nastává pro některé seniory v prvopočátku, kdy odcházejí do důchodu. Změna 

denního režimu, připadají si nepotřební. Další problém pro některé seniory je, pokud jim        

je odebrán řidičský průkaz. Řidiči si neuvědomují závažnost situace, mají pocit, že se jim 

křivdí. Nezbývá nic jiného než si svá omezení přiznat a přenechat řízení někomu jinému,    

nebo vozidlo prodat. Z průzkumu dopravního výzkumu jedna manželka řidiče seniora 

nechtěla přiznat sobě, manželovi ani lékaři skutečný zdravotní stav manžela. Muž onemocněl 

Alzheimerovou chorobou, léky mu obstarávala manželka – lékařka a kladný výsledek 

zdravotní prohlídky mu u obvodního lékaře zařídila sama. Až po zákroku policie, která ho 

zadržela dezorientovaného v protisměru jízdy, přišel o řidičské oprávnění (41). 
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8 KAZUISTIKA NEHOD SENIORŮ 

Dopravní nehoda vzniká v důsledku náhlých a nepředvídatelných okolností. Je to 

událost, která byla započata na pozemní komunikaci (Zákon č. 361/2000 Sb.).  

V této kapitole bylo k dispozici 6 dopravních nehod starších řidičů od Policie České 

republiky, kde u skoro každé dopravní nehody způsobuje kolizi nepozornost řidiče,           

která by mohla být způsobená v souvislosti s jejich věkem. U nehody číslo 3 došlo ke kolizi 

vjetím do protisměru, což mohlo být způsobené spánkem, popřípadě zdravotní komplikací.  

8.1 NEHODA Č. 1 

Dne 29. června 2012 v 19:35 došlo k dopravní nehodě na křižovatce, kde se kříží 

silnice č. I/35 a silnice č. I/17 a silnice č. III/3152 u obce Zámrsk. K dopravní nehodě došlo 

mezi osobním vozidlem Citroen Xantia a mopedem zn. Babetta. Ze zavinění byl podezřelý 

řidič osobního vozidla Citroen Xantia (1938), který při průjezdu křižovatkou od obce Zámrsk 

směrem na Chrudim zastavil svoje vozidlo před hranicí křižovatky na popud dopravní značky 

č. P6 - „Stůj, přednost v jízdě!“. Poté pokračoval dál v jízdě křižovatkou, kdy přehlédl z pravé 

strany jedoucího řidiče na mopedu (1947), kterému nedal přednost v jízdě.  Řidič mopedu jel 

po silnici č. I/35 ve směru na obec Vysoké Mýto. Následně došlo ke střetu přední části 

mopedu s pravým zadním bokem osobního vozidla, kdy řidič mopedu přepadl přes řidítka     

na komunikaci. Řidič mopedu byl převezen záchrannou službou do nemocnice a utrpěl těžké 

zranění. U obou řidičů nebyl prokázán alkohol. Technická závada jako příčina dopravní 

nehody nebyla na místě ohledáním zjištěna a ani řidiči uplatněna.  

 
Obr. č. 1 – Situace nehody č. 1 (62) 
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8.2 NEHODA Č. 2 

Dne 22. ledna 2012 v 17:23 došlo k dopravní nehodě na křižovatce silnice č. I/55        

a III/43237 u obce Rohatec. Řidička jedoucí s vozidlem Peugeot 106 (1940) od Petrova         

na Rohatec při odbočování vlevo na výše uvedené křižovatce nedala přednost protijedoucímu 

vozidlu Mazda 6, které jelo od Hodonína na Petrov. Ve vozidle Peugeot byla spolujezdkyně, 

která utrpěla lehká zranění, a to podvrtnutí a natažení krční páteře. Dále ve vozidle na zadním 

sedadle za spolujezdcem seděl muž, který utrpěl lehké zranění, a to tržnou ránu na levé holeni 

o délce cca 7 cm. Řidička byla vyproštěna a poté odvezena záchrannou službou do nemocnice 

s nezjištěnou závažností zranění. Řidič vozidla Mazda utrpěl lehká zranění. Technická závada 

jako příčina dopravní nehody nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Stav obou 

řidičů byl dobrý, bez známek únavy. Dechová zkouška byla u obou řidičů s negativním 

výsledkem.            

 V době ohledání nebylo denní světlo. Místo bylo částečně osvětleno veřejným 

osvětlením. Rychlost je v tomto úseku snížená na 70 km/h. Přehlednost místa i dopravního 

značení je dobrá.  

 
Obr. č. 3 – Nehoda č. 2 – Peugeot 106      

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 5 – Nehoda č. 2 – Mazda 6, z boku Obr. č. 4 – Nehoda č. 2 – Mazda 6 

Obr. č. 2 – Nehoda č. 2 – Peugeot 106, 
čelně 



34 

8.3 NEHODA Č. 3 

Dne 13. března 2013 v 13:35 došlo k nehodě na rovném úseku komunikace na silnici 

č. I/55 v obci Hrušky podle katastrálního území na 127,929 km. K dopravní nehodě došlo 

mezi osobními vozidly tovární značky Fiat Panda (1943) a Ford Mondeo. Nehoda se stala 

následujícím způsobem: řidič osobního vozidla Panda jedoucí po silnici č. I/55 ve směru       

od Hodonína na Břeclav z dosud nezjištěných příčin náhle přejel do protisměru a při tomto 

úkonu se čelně srazil s vozidlem řidiče Ford Mondeo, který jel ve směru od Břeclavi             

na Hodonín. Po nárazu zůstalo vozidlo Ford Mondeo stát napříč komunikací a vozidlo Fiat 

Panda bylo odhozeno vlevo do silničního příkopu, kde se převrátilo na střechu. Při dopravní 

nehodě došlo ke zranění obou řidičů. Řidič vozidla Mondeo byl převezen do nemocnice         

a po té propuštěn do domácího léčení. Řidič Panda byl s těžkým zraněním převezen              

do nemocnice, kde byl hospitalizován. Dechová zkouška řidiče Mondea byla negativní.         

U řidiče Pandy byly provedeny odběry z krve s nezjištěným výsledkem. Jedná se o přehledný 

úsek komunikace, kde nic nebrání v přehlednosti. Technická závada jako příčina dopravní 

nehody nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna.      

 Denní teplota cca 3°C, jasno.  

 
Obr. č. 6 – Dopravní nehoda č. 3 
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Obr. č. 8 - Nehoda č. 3 – Fiat Panda     
 

8.4 NEHODA Č. 4 

Dne 21. června 2012 v 14:45 hod. řidič osobního motorového vozidla značky Daewoo 

Tico (1933) jel po silnici č. I/50 ve směru od Slavkova směrem na křižovatku k silnici           

č. II/430. Na křižovatce nedal oproti dopravnímu značení „ Dej přednost v jízdě“ přednost 

nákladnímu vozidlu Renault Magnum (PL) s návěsem tovární značky Schwarzmuller,         

které jelo po hlavní pozemní komunikaci na silnici č. II/430 ve směru od Brna směrem         

na Vyškov. Ke střetu došlo v prostoru křižovatky. Při dopravní nehodě utrpěl těžká zranění 

řidič Daewoo. Odnesl si zlomenou holenní kost a zlomeninu pravé ruky s neurčitou dobou 

léčení. Jeho nezletilý spolujezdec utrpěl lehká zranění spočívající v oděrkách a kontuzi 

žaludku. U řidiče nákladního vozu ke zranění nedošlo. Dechová zkouška na alkohol byla        

u obou řidičů negativní. Technická závada jako příčina dopravní nehody nebyla na místě 

ohledáním zjištěna, ani uplatněna.         

 Nejvyšší dovolená rychlost je v tomto úseku 70 km/h. V době ohledání byla dobrá 

viditelnost a dobré povětrnostní podmínky. Celý úsek, kde se dopravní nehoda stala, byl 

přehledný.  

 
Obr. č. 10 – Nehoda č. 4 – Daewoo Tico Obr. č. 9 – Nehoda č. 4 – Nákladní vůz 

Obr. č. 7 - Nehoda č. 3 – Ford Mondeo
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Obr. č. 11 – Dopravní nehoda č. 4 

 

8.5 NEHODA Č. 5 

Dne 3. října 2012 v 18:00 řídila řidička (1947) osobní motorové vozidlo Škoda 120    

po ulici Loužky v Bořítově, kde po vyjetí z obce Rájec najela oproti DZ P4 „Dej přednost 

v jízdě“ do křižovatky na silnici č. II/377 a při tom nedala přednost v jízdě osobnímu 

motorovému vozidlu Peugeot 306, který jel po silnici č. II/377 ve směru Rájec – Jestřebí – 

Černá Hora. Řidička Peugeotu jela po hlavní pozemní komunikaci v přímém směru jízdy. 

Řidička Škody odbočovala na křižovatce vlevo směrem na Rájec – Jestřebí. Při odbočování 

došlo k následnému střetu v prostoru křižovatky. Při dopravní nehodě byla těžce zraněna 

řidička Škody. Utrpěla zlomeninu pánevní kosti, vnitřní poranění břicha a pohmožděniny.   

Její spolujezdkyně byla spolu s řidičkou Peugeotu zraněná lehce. Všichni zranění byli 

převezeni do nemocnice. Dechová zkouška byla provedena u obou řidiček s negativním 

výsledkem. Technická závada jako příčina dopravní nehody nebyla na místě ohledáním 

zjištěna. 
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Nejvyšší dovolená rychlost je v tomto úseku 70 km/h. Povrch komunikace byl suchý, 

neznečištěný, bez výtluků a výmolů. Úsek dopravní nehody je přehledný, výhledu nic 

nebrání. V době dopravní nehody bylo denní světlo, bylo jasno, viditelnost do dálky byla 

dobrá. 

 

 
Obr. č. 12 – Nehoda č. 5 – Peugeot 306 

 

 

 
Obr. č. 13 – Nehoda č. 5 – Peugeot 306 - detail 
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Obr. č. 14 – Nehoda č. 5 – Škoda 120 

 

8.6 NEHODA Č. 6 

Dne 22. listopadu 2013 v 10:25 řidič (1948) osobního motorového vozidla Seat 

Cordoba jedoucí po silnici č. III/3744 na 10,293 kilometru ve směru od Šebetova na Vanovice 

se plně nevěnoval řízení vozidla, když se při jízdě shýbnul pro tašku s doklady a osobními 

věcmi, které mu spadly v té době na podlahu vozidla. Následně, když se narovnal a snažil se 

vyrovnat osobní motorové vozidlo do přímého směru, dostal s vozidlem smyk a vyjel vlevo 

mimo komunikaci ve směru jízdy. Při dopravní nehodě došlo k vyjetí vozidla mimo vozovku, 

kde se vozidlo převrátilo přes střechu a poté se otočilo zpět na kola. Dechová zkouška byla     

u řidiče s negativním výsledkem. Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění řidiče,      

který byl následně převezen do nemocnice. Ke zranění jiných osob v souvislosti s touto 

dopravní nehodou nedošlo. Technická závada jako příčina dopravní nehody nebyla na místě 

ohledáním zjištěna ani řidičem uplatněna.        

 Jedná se o přímý úsek komunikace o šířce 7,3 metrů, vozovka je bez spádových 

poměrů. Povrch vozovky je asfaltový a je v dobrém technickém stavu bez výmolů a výtluků. 

V době dopravní nehody bylo denní světlo. Přehlednost úseku byla dobrá. 
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Obr. č. 15 – Nehoda č. 6 – Seat Cordoba 

 

 
Obr. č. 16 – Nehoda č. 6 – Seat Cordoba - detail poškození 
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9 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ REAKČNÍ DOBY 

Značně diskutovanou příčinou dopravních nehod seniorů mezi dopravními experty      

je prodloužení reakční doby starších řidičů. Z doposud nastudovaných a napsaných informací 

jsem se rozhodla, zaměřit se na reakční dobu seniorů. Ve své práci se tedy budu dále zabývat 

experimentálním výzkumem reakční doby starších osob.  

Jak už bylo zmiňováno, reakční doba je jedním z nejdůležitějších faktorů nejen        

pro osobu řidiče, ale pro všechny zúčastněné osoby silničního provozu. Rychlá reakce může 

odvrátit hrozící nebezpečí, nebo alespoň zmírnit následky. U řidičů jde o takzvaný součet      

tří reakcí, a to optických, psychických a svalových, dále pak závisí na úhlu, pod kterým se 

řidič dívá na objekt (22). V české i zahraniční literatuře je možnost naleznout studie 

zabývající se reakční dobou, například bylo vyzkoumáno, že u onemocnění, jako je 

Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba, dochází ke zpomalení reakční doby (7). Jante 

provedl jeden z prvních výzkumů zabývající se reakční dobou závodních jezdců. Střední 

hodnota byla stanovena na 1 s (12). V běžné praxi se můžeme setkat                                          

s psychologickým testováním reakční doby u profesionálních řidičů. 

 

9.1 VOLBA METODY MĚŘENÍ REAKČNÍ DOBY 

První myšlenka byla měření v provozu se speciálními brýlemi „eyetracker“,           

které umožní sledovat pohyb očí (co oko sleduje). Jelikož v mé dostupnosti je eyetracker, 

který nelze zkombinovat s brýlemi dioptrickými, nešlo tento způsob použít. Vzhledem 

k bezpečnosti účastníků silničního provozu nelze využít ani měření v reálném provozu.  

9.1.1 Měření v programu „Chytání ovcí“ 

Další vybranou metodou bylo měření jednoduché reakční doby. Při této metodě 

dostane testovaná osoba jeden podmět, na který musí zareagovat. V zahraniční literatuře        

se nazývá „simple reaction time“ (48).  K měření a zpracování dat byl použit program 

„Chytání ovcí“ (Sheep reaction). 

Pomůcky: 

 Notebook  

 Program „Chytání ovcí“ 
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Postup měření: 

 
Obr. č. 17 – „Chytání ovcí“ (58) 

 

Na obrázku č. 17 vidíme v levém okraji stádo ovcí, ze kterého v nepravidelných 

intervalech vybíhají ovce směrem doprava. Ovce vybíhají vždy přímočaře. Úkolem bylo 

stihnout co nejrychleji kliknout na šipku, která se nachází v dolní části obrázku uprostřed. Hra 

končí po vyběhnutí pěti ovcí, kdy se jednotlivé reakční časy zprůměrují (48).  

V případě mého měření se hra odehrávala u každého třikrát (každý proband 15krát 

chytal ovce).  

 

Vyhodnocení:  

Metoda byla předčasně ukončená po měření deseti probandů. V tabulce č. 5 vidíme 

výsledky měření. Jedná se o měření reakční doby, která se skládá z optické a psychické 

reakce. Optická reakce umožňuje jedinci rozpoznat objekt v zorném poli. V našem případě šlo 

o nulový zorný úhel (ideální podmínka). Psychická reakce je doba od optického zafixování 

objektu až po počátek svalové reakce, což bylo v našem případě kliknutí na šipku. Tento test 

trval velice krátkou dobu v průměru 20 sekund, při kterém bylo jednoduché vydržet plně 

soustředěný na jeden jediný objekt (stádo ovcí).  
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Počet [n] Věk Reakční čas tr [s] 
1 26 0,237 

2 73 0,367 

3 75 0,318 

4 75 0,329 

5 25 0,287 

6 26 0,290 

7 28 0,312 

8 22 0,323 

9 64 0,273 

10 60 0,334 

 
Tab. č. 5 – Výsledky měření reakční doby metodou „Chytání ovcí“ 

Závěr:  

Z měření jsem došla k závěru, že co se týká jednoduché reakční doby, která byla 

zaměřená pouze na jeden objekt a není zde zahrnutá svalová reakce, nedochází k prodloužení 

reakční doby u seniorů.   

9.1.2 Měření v programu SCANIA Truck Driving Simulator 

Scania Truck Driving Simulator je počítačová simulační hra, která umožňuje 

vyzkoušet a řídit nákladní automobil. Nabízí realistickou simulaci v několika režimech, 

jedním z nich jsou zkoušky reakcí (49). Zkouška reakcí se uskutečňovala na jednoduché trati 

bez stoupání a za denního světla. Před vozem se objevovaly náhlé překážky po dosažení 

padesáti kilometrové rychlosti. Úkolem bylo, aby byly rekce co nejpohotovější.  

Jednalo se o jednoduchou reakci, kdy osoba reagovala na různé podněty vždy stejnou 

reakcí, v našem případě sešlápnutím brzdového pedálu. Oproti předchozímu měření (chytání 

ovcí) zahrnovala nejen optickou a psychickou reakci, ale i svalovou. Svalová reakce trvala    

od ukončení reakce psychické až po kontakt se zařízením (brzdovým pedálem).  

Pomůcky: 

 Notebook 

 Program Scania Truck Driving Simulator 

 Volant s pedály 

 Digitální videokamera  

 Program Avidemux 
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Účastníci měření: 

Pro měření bylo nutné zajistit dostatečné množství řidičů, aby bylo možné měření 

vyhodnotit vzhledem k ne příliš přesnému měření. Množství účastníků bylo rozděleno na 20 

osob ve věku 20 – 40 let a na 20 osob ve věku 60 – 80 let.  Rozdělení dvou věkových skupin 

bylo kvůli možnosti srovnání výsledků, kdy se u věku kolem dvaceti let uvádí nejkratší 

reakční doba. Každému účastníkovi bylo řádně představeno a vysvětleno, co bylo jeho 

úkolem.  

 

Postup měření: 

Úkolem všech bylo řídit vozidlo po dané trase a snažit se udržovat konstantní rychlost 

50 km/h. Při objevení překážky přes silnici bylo příkazem okamžité brzdění. Mezi překážky 

patřili chodci, cyklisti a zvěř. Vždy před měřením si každý mohl řízení vozidla a první reakci 

na překážku vyzkoušet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18 – Ukázka měření v programu Scania Truck Driving Simulator 
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Na obrázku č. 18 vidíme ukázku měření reakční doby jednoho z probandů. Každé 

měření probíhalo v různých časových intervalech, vždy bylo potřeba získat deset reakcí.

 V průměru samotné měření bez odzkoušení a proškolení trvalo pět minut. Všechna 

měření byla natáčena na digitální kameru, ze které pak byla zjišťována potřebná data            

pro vyhodnocení.  

 

Vyhodnocení: 

Z videozáznamů byla potřebná data získány v programu Avidemux. Avidemux je 

video editor, který umožňuje ořezávat a filtrovat video záznamy. V případě mého video 

záznamu se jednalo o potřebná data v podobě času. Čas, při kterém se objevila překážka         

v programu Scania Truck Driving Simulator (Obrázek č. 19), a čas, při kterém proband 

sešlápnul brzdový pedál (Obrázek č. 20). Rozdíl těchto časů byl výsledný reakční čas.  

 

 
Obr. č. 19 – Ukázka překážky 
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Obr. č. 20 – Ukázka překážky a sešlápnutí brzdového pedálu 
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Avidemux umožňuje snímky po 0,033s. Chyba měření by mohla být 0,033s v případě, 

že by bylo dokonale určené sešlápnutí brzdového pedálu. Na základě těchto poznatků byl 

uvažován trojnásobek chyby měření 3 x 0,033 = ± 0,10s. Od každého z figurantů bylo získáno 

10 reakčních časů. Pro výsledný reakční čas byl použit prostý aritmetický průměr z osmi 

hodnot. Zbývající dvě hodnoty nebyly použity. Jednalo se o nejdelší a nejkratší reakční čas.  

 max = 3,00                      =  ∑ −  ̅ = 0,4218           =  √ = 0,65   

min = 1,10           =  Ø = ∑   = 2,18                    = 3 × 0,033 =  ±0,10  

 

Obr. č. 21 – Ukázka vyhodnocení měření jednoho z probandů 
 

Na obrázku č. 21 je znázorněna tabulka s 10 hodnotami měření času 1 (čas zobrazení 

překážky), času 2 (čas sešlápnutí brzdového pedálu) a rozdíl časů 1 a 2 (reakční čas).           

Pod tabulkou jsou zobrazeny výpočty: maximální a minimální reakční doba, která dále nebyla 

zahrnutá do výpočtu. Výpočet průměrné reakční doby, její rozptyl a směrodatná odchylka. 

Pokud nedošlo k žádné reakci jako na obrázku č. 21, byla považována reakce 3s. Dále je 

uvedena přesnost měření ± 0,10s. 

V tabulce č. 6 vidíme jednotlivé reakční časy každého z řidičů. Průměrná reakční doba 

mladých řidičů byla 1,02s a u seniorů byla 1,28s. Což při možné chybě měření 0,10s nebyl 

znatelný rozdíl. Pokud se však podíváme na maximální reakční čas u mladých řidičů 1,13s      

a u seniorů 2,18s, byl to rozdíl přes jednu sekundu. Rozptyl hodnot a směrodatná odchylka 

byly oproti mladým řidičům několika násobně vyšší.  
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Tab. č. 6 – Reakční doby osob ve věku od 20 – 40 let a 60 – 80 let 

 

 
Tab. č. 7 – Reakční doba z hlediska stárnutí 

 



48 

V tabulce č. 7 jsou znázorněny reakční doby osob, které jsou seřazeny vzestupně   

podle věku. Vidíme však, že se neobjevoval postupně prodlužující se reakční čas. Ve věku 73 

let jednoho z probandů byla reakce 1,00s  a u osoby o tři roky mladší 2,18s. 

 

 
Tab. č. 8 – Reakční doba z hlediska stárnutí v porovnání žen a mužů 

 

Porovnáním mužů a žen jsem nedošla k závěru, který by ukázal vliv pohlaví              

na reakční dobu zúčastněných (tabulka č. 8).  
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Tab. č. 9 – Rozptyl reakční doby z hlediska stárnutí v porovnání žen a mužů 

 

Pokud se jedná o hodnoty rozptylu (tabulka č. 9) u starší generace dosahovaly značně 

vyšších hodnot 0,4218s2, kdežto u mladší generace to bylo 0,0185s2. Maximální hodnota 

rozptylu u starší ženy byla 0,4218s2 a muže 0,0329s2. Jednalo se o velký rozdíl, pokud se však 

podíváme na všechny rozptyly reakčních dob u starší generace, nebylo možné prokázat 

odlišné chování pohlaví.  
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Graf č. 12 – Porovnání reakční doby osob ve věku 20–40 a 60–80 let 

 

Ve znázorněném spojnicovém grafu č. 12 vidíme reakční doby seniorů a mladých 

řidičů. Do grafu byla vložena lineární spojnice trendů. Vidíme, že u mladých řidičů byla 

spojnice konstantní oproti spojnici trendů u seniorů.  
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Graf č. 13 – Porovnání reakční doby podle věku 

 

Reakční doba mladší generace osciluje kolem jedné sekundy (graf č. 13).                     

U 20 měřených osob starší generace vidíme mírné prodloužení reakční doby o 0,26s. 

 

Závěr: 

Při experimentálním měření byli probandi obeznámeni o probíhající zkoušce               

a o předmětu, při kterém mají sešlápnout brzdový pedál. Řidič byl připravený na objevení 

reakčního předmětu. Pro přesnější výsledky, určení přesné polohy nohy s brzdovým pedálem, 

by bylo vhodné použít rozsvícení brzdového světla.  Všichni řidiči, kteří se podíleli na měření, 

měli stejné podmínky, a přesto byl výsledný reakční čas seniorů delší.  Jednalo se o rozdíl       

o 0,26s mezi mladými a seniory. Naopak co se týče rozptylu reakčních dob, jednalo se           

o mnohonásobně vyšší výsledek. U mladší generace byl průměrný rozptyl 0,0032s2, u starší 

generace 0,0711s2, což je 22krát vyšší výsledek. Rozhodně však nelze říci, že reakční doba 

seniorů je prodloužená u všech, ale spíše se jedná o individuální posouzení každého jedince.   
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10 OPATŘENÍ 

Jen sledováním skutečného řízení v provozu je možné porozumět a objasnit těžkosti, 

které provázejí seniory v dopravních situacích. Pokusím se nastínit alespoň některá opatření, 

která stojí za zmínění a která mohou mít velký vliv na dopravní nehody.  

10.1 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 

Bezpečnostní opatření, které umožní omezit závažnost zranění. Mezi ně patří zejména 

airbagy, senioři mohou využít školení a používat nové asistenční systémy. K prevenci nehod 

napomáhá omezení činností řidiče. Připadá sem vybavení automobilu, jako je automatická 

převodovka, parkovací a jiné senzory. Nápomocná může být výbava, jako je posilovač řízení, 

který umožní použití menší svalové síly. ABS systém, který zabraňuje zablokování kol. 

Možnost nastavení sedadla do vyšší polohy, která umožní řidiči větší viditelnost do stran (8).  

 

10.2 TECHNICKÉ DOPRAVNÍ USPOŘÁDANÍ 

Dalším opatřeními by mohlo být snížení rychlosti a uspořádání dopravní situace tak, 

aby na řidiče nebylo kladeno velké množství informací a nepřekračovalo to kapacitu jejich 

zpracování. Snížit počet dopravních značek a změnit signalizaci semaforů na místech,         

kde se musí zohledňovat přednost chodců nebo protijedoucích aut při odbočování vlevo.   

 

10.3 VZDĚLÁNÍ 

Za zmínku by stálo organizovat povinné vzdělávací kurzy, které by informovaly 

seniory o nových dopravních předpisech a nových dopravně-technických uspořádaní. Navíc 

by také mohlo být využito praktické řízení, kde by si senioři osvojili dopravní změny. 

Důležitá je také výchova mladých lidí, kteří by měli respektovat a tolerovat pomalejší             

a opatrnější osoby (43, 55)  
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10.4 ČASTĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY 

V řadě států Evropské unie jsou podmínky zdravotních prohlídek přísnější a začínají 

mnohem dříve. Řada nemocí zhoršuje chování řidiče, například u cukrovky je 

pravděpodobnost dopravní nehody o 56% vyšší, u kardiovaskulární nemoci o 23%. 

 V Itálii jsou pravidelné prohlídky do 50 let každých 10 let, do 70 let každých 5 let        

a nad 70 let každé 3 roky. V Lotyšsku jsou do 65 let prohlídky každých deset let a nad 65 let 

každé tři roky. Ve Španělsku musí projít řidiči lékařské i dopravně-psychologické vyšetření     

u osob do 65 let každých 10 let, u starších pak každých 5 let (50). 

 

10.5 PŘÍSNĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY 

V USA, Austrálii a Finsku se při dosažení 70 let musí řidiči podrobit klinickým           

i dopravním zkouškám. Naopak v Německu a ve Švédsku mají senioři řidičský průkaz 

celoživotně a přehodnocení se děje v případě nehody, nebo když se řidič dopustí více 

přestupků (50).  

Mezi vyšetření, kterému by se měl podrobit každý, patří zrak, pohybové schopnosti      

a testování osobnosti a paměti. Viníky nehod bývají častěji tělesně zdraví jedinci. V dnešní 

době existují testy, které dokážou odhalit rizikové řízení. Jedním z těchto programů je 

Minimental State Examination (40), Clock test nebo Trail-Making test (37).  

 V USA fungují terapeuti pro zlepšení tělesné i duševní kondice, posuzují řidičskou 

způsobilost a dokážou prodloužit řidičské oprávnění (8).  

 V České republice jsou povinné psychologické testy u řidičů uvedených v § 87a 

zákona č. 361/2000 Sb. Test se skládá z rozhovoru, dotazníku, testování osobnosti (OSPAT 

nebo ICAP) a výkonových testů (COGIT, MEMREX 08).  
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11 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit stávající postupy a zpřesnit posuzování 

vlivu věků na úkol řízení motorových vozidel i posuzování na dopad na dopravní nehody. 

V teoretické části jsem vymezila danou problematiku a vymezila pojem stáří, nastínila 

budoucí generaci starších a charakterizovala řidiče seniory.  V návaznosti na tyto teoretické 

znalosti jsem se zaměřila na analýzu vývoje nehodovosti seniorů a možné vlivy,                

které způsobují sníženou výkonnost řízení ve stáří. Poukázala jsem na povinné zdravotní 

prohlídky v běžné praxi a na zákon a vyhlášku, která ji provádí.   

V praktické části diplomové práce jsem se zabývala kazuistikou šesti dopravních 

nehod a dále se zaměřila na reakční dobu seniorů. Porovnávala jsem reakční čas 20 seniorů 

s věkovou hranicí od 60 - 80 let s 20 osobami ve věku 20 - 40 let. Výsledkem bylo 

prodloužení reakční doby o 0,26s. Měření probíhalo v programu Scania Truck Driving 

Simulátor za pomoci notebooku, ke kterému byl připojený volant a pedály. Na digitální 

kameru se pořizovaly nahrávky, které byly vyhodnocovány v programu Avidemux s přesností 

0,10s. Dalším zjištěním byl velký rozptyl hodnot reakčních dob seniorů oproti mladší 

generaci. Senioři měli v průměru rozptyl 22krát větší. Výsledky reakčních dob seniorů velmi 

kolísaly, v 73 letech měla seniorka výsledný reakční čas 1,00s a 70 letá seniorka čas 2,18s. 

Proto lze hovořit o posuzování způsobilosti seniorů k řízení individuálně. Dále jsem navrhla 

několik opatření, která by mohla ovlivnit snížení nehodovosti a zajistit tak větší bezpečnost 

řidičů, ale i ostatních účastníků silničního provozu. 

Do roku 2050 má být dvojnásobek řidičů seniorů ve věku 65 let a ve věku 80 let 

pětinásobek, je důležité nebrat tento fakt na lehkou váhu a zjistit, zda jsou senioři opravdu 

schopni pokračovat v řízení. V některých státech chtějí dokonce zavézt zákaz řízení               

od určitého věku.           

 Dnešní technika umožňuje výrobu vozidel, která zabraňují nebo zlehčují následky 

dopravních nehod. Jde o otázku finanční způsobilosti, která by umožnila seniorům vlastnit 

vozidlo s bezpečnostními prvky. 

Stáří je proces nevratný, neopakovatelný, jeho projevy se často liší. Stárnutí je 

individuálně odlišné. Velký význam na vitalitu má vzdělání, druh práce, kterou senior konal, 

životospráva a geny. Biologické projevy jsou ve stáří nejzřetelněji vidět. Ale každý 

potřebujeme jistotu, bezpečí, lásku, uznání, úctu, svobodu a potřebu seberealizace.  
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Při posuzování způsobilosti k řízení je nutné postupovat individuálně. Český zákon 

však nestanovuje metodiku vyšetření a kritéria nezpůsobilosti k řízení. Bylo by dobré stanovit 

metodiku a upravit intervaly zdravotních prohlídek, jak je tomu v jiných Evropských státech. 

Velmi podceňována je duševní způsobilost k řízení motorových vozidel. V České republice    

se dostanou k psychologickým testům pouze řidiči, kteří to potřebují pro svoji kvalifikaci,       

a dnes už také lidé, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění. Mezi vyšetření, kterému by se 

měl podrobit každý, patří zrak, pohybové schopnosti a testování osobnosti a paměti. Do věku 

65 let každých 10 let a poté každé 2 roky se podrobit lékařskému i dopravně psychologickému 

vyšetření včetně zkoušky reakcí. V případě, že jde o ohrožení života ostatních, měl by člověk 

umět přijímat nepříjemné zprávy a odevzdat řidičské oprávnění.  
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s. – strana 

obr. – obrázek 

Tab. – tabulka 

č. – číslo  

ČSÚ – Český statistický úřad 

r. – rok 

SIZE – Kvalita života starších občanů ve vztahu k podmínkám mobility 

NRPM – Národní rozvojový program mobility pro všechny 
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