
Blíží se světový den seniorů

MĚLNICKO - V sobotu 1. října si opět připomeneme Světový den seniorů. Společně s Platformou VIZE 0 a
realizátorem  projektu  Senior  bez  nehod  připomínáme  specifika  seniorů  v  silničním  provozu  a  jejich
zranitelnost. 

Během roku 2021 vyšetřovala Policie ČR celkově 99 332 dopravních nehod, při kterých zahynulo 470 osob,
dalších 1 624 bylo zraněno těžce a 20 581 lehce. „Z toho bylo 12 223 dopravních nehod s účastí seniorů,
kterých při nich zemřelo celkově 120 (z toho bylo 80 mužů a 40 žen), o 15 více než v roce 2020. Dalších 296
utrpělo těžké zranění (meziročně o 51 méně; z toho bylo 153 mužů a 143 žen) a 2 931 bylo zraněno lehce
(oproti roku 2020 o 32 více; z toho bylo 1 635 mužů a 1 296 žen). Podíl osob ve věku 64+ na celkovém
počtu obětí nehod byl ve výši 25,5 procenta, v případě těžce zraněných to bylo 18,2 procenta a u lehkých
zranění se jednalo o 14,2 procenta,“ shrnuje plk. Jiří Zlý, ředitel služby dopravní policie. Celkové ekonomické
ztráty z dopravních nehod s účastí seniorů dosáhly výše 17,04 miliardy korun (z celkových 77,22 miliard). Do
konce letošního srpna zemřelo při nehodách celkově 304 osob, z toho bylo 79 seniorů (meziročně o 2 více).

Podíl seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod dlouhodobě narůstá. Zatímco v roce 2012 to bylo
zhruba 19,7  procenta,  v  roce  2021 se jednalo  již  o  25,5  procenta.  Podobně je  tomu i  v  případě těžce
zraněných osob ve věku 64+, kdy během posledních 10 let  narostl jejich podíl  z 15,6 na 18,2 procenta.
Příčin je více. „Především populace České republiky stárne. Český statistický úřad uvádí,  že zatímco ve
druhé polovině osmdesátých let minulého století byl jejich podíl na celkové populaci 12 procent, na začátku
roku 2012 to bylo již 16,2 procenta a na konci roku 2021 to bylo dokonce 20,6 procenta. Seniory ohrožuje i
jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností. V konečném
důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Osoby ve
věku nad 65 let jsou dvakrát více vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně
narůstá – ohrožení je více než 16násobné. Sluší se ovšem dodat, že aktuální mentální i fyzická kondice jsou
velmi individuální záležitostí,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0 (https://www.platformavize0.cz/)

V roce 2021 senioři nejčastěji umírali jako řidiči osobních automobilů

„Loňské dopravní nehody si vyžádaly daň v podobě 120 zmařených životů seniorů. Nejčastěji umírali senioři
jako řidiči  osobních automobilů,  dále pak jako chodci,  spolucestující  v osobních automobilech a cyklisté.
Markantní je bezmála 40procentní podíl seniorů na celkovém počtu usmrcených chodců a třetinový podíl na
celkovém  počtu  obětí  z  řad  cyklistů,“ upřesňuje  plk.  Zuzana  Pidrmanová  z  Policejního  prezídia  České
republiky.  Vysoký  je  i  podíl  usmrcených  seniorů  jako  řidičů  osobních  automobilů  a  také  na  sedadlech
spolujezdců  řidičů  osobních  automobilů  –  dosahuje  27  procent.  Oproti  roku  2020  zemřelo  o  2  více
seniorských řidičů,  7  více  jako  spolujezdců  v  osobních  automobilech,  o  5  více  chodců,  o  4  více  řidičů
motocyklů a o 1 více cestujících v autobusu.  Naopak o 2 méně bylo mrtvých cyklistů,  o 1 méně řidičů
nákladních automobilů i jejich spolujezdců.

Senior bez nehod

Velký potenciál, jak zvýšit bezpečnost seniorů na silnicích, mají preventivní akce a především dlouhodobé
programy. Jedním z příkladů je kampaň „  Senior bez nehod“   (https://seniorbeznehod.cz/), kterou realizuje
společnost Echopix,  s.r.o. Jedním z partnerů je od samého začátku Platforma VIZE 0. Je financována z
fondu  zábrany  škod  České  kanceláře  pojistitelů.  Hlavním  cílem  kampaně  je  seznamovat  naše  starší
spoluobčany s tím, jak se bezpečně chovat v silničním provozu. Cílí nejen na řidiče motorových vozidel, ale i
na jejich spolujezdce,  cyklisty,  chodce a cestující  v prostředcích hromadné dopravy. Projekt má světově
unikátní  formát  a  právě díky  tomu  se dostala  do  finále celounijní  soutěže Road  Safety  Awards,  kterou
vyhlásila Evropská charta bezpečnosti silničního provozu vedená Evropskou komisí. Slavnostní vyhlášení
finalistů proběhne dne 17. října v Bruselu.



Další podrobnosti k projektu jsou k dispozici na:  
webových stránkách projektu (http://seniorbeznehod.cz/) i 
v  přiloženém  úplném  znění  tiskové  zprávy (https://www.policie.cz/soubor/tz-seniori-kampan-a-dn-

2022.aspx). 

Všem seniorům přejeme, aby si svůj  významný den užili  a hlavně, aby se ze svých cest vraceli  vždy v
pořádku. 

pplk. Veronika Hodačová
oddělení prevence, Policejni prezidium ČR

Související kampaně a odkazy na ně:

TZ – Senioři kampaň a DN 2022

https://www.policie.cz/soubor/tz-seniori-kampan-a-dn-2022-k-rozeslani-pd  f.aspx  

Senioři bez nehod

https://www.policie.cz/soubor/policie-cr-prilohy-senior-bez-nehod-pdf.aspx

Výuková sada – senior bez nehod

https://www.policie.cz/soubor/policie-cr-prilohy-vyukova-sada-senior-bez-nehod-pdf.aspx


