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1. Základní údaje o nehodách na území hlavního 
města Prahy 

 

1.1 Porovnání základních ukazatelů 
 

V roce 2011 došlo na území hlavního města Prahy celkem k 16 572 
dopravním nehodám, které šetřila Policie České republiky. Při těchto nehodách 
bylo 39 osob usmrceno

1
, 279 osob bylo těţce zraněno  

a 1 962 bylo zraněno lehce. Policisté odhadli hmotnou škodu vzniklou při 
nehodách na 1,04 mld. Kč. 
 Porovnáním základních ukazatelů dopravních nehod zjišťujeme: 
 
pokles v kategorii: 

 počet dopravních nehod o 1 618 nehod  tj. o   8,9 % 
 odhad hmotné škody  o    114 mil. Kč  tj. o   9,9 % 

nárůst v kategorii: 
 počet usmrcených osob  o 10 osob  tj. o 34,5 % 
 počet lehce zraněných osob o 69 osob  tj. o   3,6 % 

Stejný jako v roce 2010 byl počet osob, které utrpěly při dopravních nehodách 
těţké zranění.  

Počet dopravních nehod je na území hl. m. Prahy druhý nejniţší za 
posledních 14 let, nejvíce nehod bylo v roce 1999 (44 192 nehod), nejméně 
v roce 2009 (15 583 nehod), počet usmrcených osob je i přes nárůst čtvrtý 
nejniţší. 

Z porovnání četnosti základních ukazatelů vyplývá, ţe policisté v Praze 
v průměru kaţdých 32 minut šetřili nehodu, kaţdých 4,5 hodiny byl při nehodě 
lehce zraněn člověk a kaţdých necelých 32 hodin byl zraněn těţce. V průměru 
kaţdých necelých 10 dní (přesně 9,36) byl při nehodě usmrcen člověk. 

                                                      
1
 Pro statistické účely se za usmrcenou osobu povaţuje osoba, která zemřela na místě dopravní 

nehody nebo nejpozději do 24 hodin po nehodě v nemocnici. 

Dopravní nehody a jejich 
následky; 1998-2011 

počet 
nehod 

Usmrceno 
osob 

Těţce 
zraněno 

osob 

Lehce 
zraněno 

osob 

škoda *100 
Kč 

1998 42 131 65 353 3 568 17 609 318 

1999 44 192 74 540 3 558 16 483 763 

2000 40 560 80 521 3 260 15 811 992 

2001 34 195 67 452 3 521 16 487 008 

2002 35 888 82 477 3 679 18 834 456 

2003 35 589 65 466 3 509 18 753 815 

2004 29 598 56 428 3 313 17 991 176 

2005 33 349 61 393 2 603 18 908 349 

2006 34 689 56 357 2 047 18 147 896 

2007 33 484 33 352 1 923 15 530 688 

2008 30 251 38 334 1 941 14 379 921 

2009 15 583 40 347 2 082 10 574 925 

2010 18 190 29 279 1 893 11 569 654 

2011 16 572 39 279 1 962 10 427 553 
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K nejvyššímu počtu dopravních nehod došlo v měsíci říjnu (1 592 nehod, 
tj. 9,6 % z celkového počtu nehod), nejméně nehod zpracovávali policisté v měsíci 
únoru (1 046 nehod, tj. 6,3 % nehod). V měsíci listopadu bylo při nehodách 
usmrceno nejvíce osob, celkem 9 (23,1 % z celkového počtu usmrcených), ţádná 
osoba nezemřela při nehodách v měsících lednu a březnu. 

 

 

 

 

 

Počet nehod a usmrcených 
osob; 2011 

nehod tj. 
usmrcených 

osob 
tj. 

leden 1216 7,3% 0 0,0% 

únor 1046 6,3% 4 10,3% 

březen 1261 7,6% 0 0,0% 

duben 1389 8,4% 2 5,1% 

květen 1480 8,9% 4 10,3% 

červen 1462 8,8% 4 10,3% 

červenec 1272 7,7% 3 7,7% 

srpen 1316 7,9% 4 10,3% 

září 1461 8,8% 1 2,6% 

říjen 1592 9,6% 5 12,8% 

listopad 1529 9,2% 9 23,1% 

prosinec 1548 9,3% 3 7,7% 
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1.2 Nehody pod vlivem alkoholu 
 

 V roce 2011 došlo na území hlavního města Prahy k 504 nehodám, kdy 
byl účastník pod vlivem alkoholu. Při těchto nehodách bylo usmrceno 5 osob. 
Ve srovnání s rokem 2009 eviduje policie o 6 nehod méně a 3 usmrcené osoby 
více. Policisté dále při 32 nehodách zjistili, ţe je pachatel pod vlivem drog. 
 
 

Počet nehod zaviněných pod vlivem 
alkoholu, 1998 - 2011 

nehod Usmrceno 
Těţce 

zraněno 
Lehce 

zraněno 

1998 992 9 76 381 

1999 944 10 73 346 

2000 735 4 61 259 

2001 1 001 4 72 347 

2002 1 028 7 77 356 

2003 988 1 53 295 

2004 820 3 27 232 

2005 748 6 25 192 

2006 556 2 19 129 

2007 724 1 16 150 

2008 661 1 14 147 

2009 577 7 27 144 

2010 510 2 17 129 

2011 504 5 30 117 
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Nejvíce nehod pod vlivem alkoholu zavinili řidiči motorových vozidel (441 
nehod, tj. 87,5 % z celkového počtu nehod pod vlivem alkoholu), ve  41 případě 
byl pod vlivem alkoholu chodec (tj. 8,1 %), 19 nehod eviduje policie u řidičů 
nemotorového vozidla (tj. 3,8 %), 3 nehody pod vlivem alkoholu zavinil jiný 
účastník silničního provozu.  

 

Nehody podle zavinění - pod vlivem alkoholu - 2011;  2011 
podíl na počtu 

zaviněných 
nehod 

Řidičem motorového vozidla  441 2,8% 

Řidičem nemotorového vozidla 19 18,1% 

z toho dětmi 0 0,0% 

Chodcem 41 16,7% 

z toho dětmi 0 0,0% 

Jiným účastníkem 3 9,1% 

Závadou komunikace 0 0,0% 

Technickou závadou vozidla 0 0,0% 

Lesní zvěří, domácím zvířetem 0 0,0% 

Jiné zavinění 0 0,0% 

 

 

 

 

 

 

Největší podíl na počtu zaviněných nehod mají řidiči nemotorového 
vozidla, kteří pod vlivem alkoholu zavinili 18,1 % z celkového počtu nehod řidičů 
nemotorových vozidel, následují chodci (16,7 % nehod zaviněných chodci). Řidiči 
motorových vozidel zavinili pod vlivem alkoholu 2,8 % nehod. 

 

Nehody podle příčin - pod vlivem alkoholu (jen řidiči 
mot.vozidel) 

2011 
podíl na počtu 

nehod 

Nepřiměřená rychlost 71 5,9% 

Nesprávné předjíţdění 1 0,8% 

Nedání přednosti 21 0,5% 

Nesprávný způsob jízdy 348 3,4% 

 

Celkem ve 153 případech bylo u řidiče zjištěno mnoţství alkoholu pod  
1 ‰ alkoholu v dechu (krvi), ve 348 případech naměřili policisté řidiči po nehodě 
nad 1 ‰. Ve 3 případech byl řidič současně pod vlivem alkoholu a drog. Při 
nehodách, kdy bylo řidiči naměřeno méně neţ jedna promile alkoholu v dechu, 
byla usmrcena jedna osoba, při nehodách s alkoholem nad 1 ‰ byly usmrceny  
4 osoby. 

 

Alkohol a drogy u viníka nehody; 2011 
(porovnání s rokem 2010) 

2010 
usmrceno 

osob 
2011 

usmrceno 
osob 

Alkohol do 1 ‰ 154 1 153 1 

Alkohol nad 1 ‰ 353 1 348 4 

Alkohol a drogy 3 0 3 0 

Drogy 22 1 32 1 

 



 Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy za rok 2011 

   8 
 

 

 

 

 

 

 

 

28% 

65% 

1% 

6% 

Nehody pod vlivem alkoholu a návykových látek; 2011 

Alkohol do 1 ‰ Alkohol nad 1 ‰ Alkohol a drogy Drogy



 Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy za rok 2011 

   9 
 

2. Nehody podle druhu 
 

Nejvíce dopravních nehod v roce 2011 končilo sráţkou s jedoucím 
nekolejovým vozidlem (celkem 8 680 nehod, tj. 52,4 % z celkového počtu všech 
nehod). Při nehodách končících sráţkou s jedoucím nekolejovým vozidlem bylo 
usmrceno 11 osob (28,2 % z celkového počtu všech usmrcených osob). Následují 
nehody končící sráţkou se zaparkovaným, odstaveným vozidlem (4261 nehod), 
nehody končící sráţkou s pevnou překáţkou (1939 nehod, 9 usmrcených osob) a 
nehody končící sráţkou s chodcem (598 nehod, 17 usmrcených osob).  

Ačkoliv nehod končících sráţkou s chodcem bylo „pouze“ 3,6 % 
z celkového počtu všech nehod, usmrceno bylo 43,6 % z celkového počtu 
usmrcených osob.  

Pozitivní vývoj zaznamenáváme u nehod končících sráţkou s chodci – 
dětmi, kde došlo k meziročnímu poklesu počtu nehod o 24,2 % 

 

Druh nehody, 2011; porovnání s rokem 2010 2010 2011 rozdíl tj. v % 

sráţka s jedoucím nekolejovým vozidlem 10165 8680 -1485 -14,6 

sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 4310 4261 -49 -1,1 

sráţka s pevnou překáţkou 1911 1939 28 1,5 

sráţka s chodcem 594 598 4 0,7 

z toho dětmi 99 75 -24 -24,2 

sráţka s lesní zvěří 73 87 14 19,2 

sráţka s domácím zvířetem 21 37 16 76,2 

sráţka s vlakem 2 1 -1 -50,0 

sráţka s tramvají 552 485 -67 -12,1 

havárie 142 130 -12 -8,5 

jiný druh nehody 420 354 -66 -15,7 

 

Nárůst v počtu usmrcených zaznamenáváme u nehod končících sráţkou 
s jedoucím nekolejovým vozidlem (nárůst o 57,1 %), u nehod končících sráţkou 
s pevnou překáţkou (50 %), u nehod končících sráţkou s chodcem (6,3 %) a u 
nehod končících sráţkou s tramvají. 
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Druh nehody - usmrcené osoby - 2011; 
porovnání s rokem 2010 

2010 2011 rozdíl tj. v % 

sráţka s jedoucím nekolejovým vozidlem 7 11 4 57,1 

sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 0 0 0 0,0 

sráţka s pevnou překáţkou 6 9 3 50,0 

sráţka s chodcem 16 17 1 6,3 

z toho dětmi 0 0 0 0,0 

sráţka s lesní zvěří 0 0 0 0,0 

sráţka s domácím zvířetem 0 0 0 0,0 

sráţka s vlakem 0 0 0 0,0 

sráţka s tramvají 0 2 2   

havárie 0 0 0 0,0 

jiný druh nehody 0 0 0 0,0 
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3. Nehody podle zavinění 
 

Nejvíce dopravních nehod zavinili řidiči motorových vozidel. Při 15 886 
nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel bylo usmrceno 31 osob. 
V porovnání s rokem 2010 zaznamenáváme pokles dopravních nehod zaviněných 
řidičem motorového vozidla o 1 596, tj. o 9,1 %, počet usmrcených osob se však 
zvýšil o 7, tj. o 29,2 %. 

 
Meziročně zaznamenáváme: 
 
pokles u dopravních nehod zaviněných 

 řidičem motorového vozidla  o 1 596 nehod  tj. o  9,1 % 
 závadou komunikace  o      54 nehod  tj. o 54,2 % 
 chodcem    o      17 nehod  tj. o   6,5 % 
 technickou závadou vozidla o      15 nehod  tj. o  15,5 % 
 jiným zaviněním  o        7 nehod  tj. o  10,3 % 

 
nárůst u dopravních nehod zaviněných 

 řidičem nemotorového vozidla  o 32 nehod  tj. o 43,8 % 
 jiným účastníkem  o 13 nehod  tj. o 65    %  
 lesní zvěří, domácím zvířetem o 24 nehod  tj. o 26,1 %     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nehody podle zavinění, 2011; 
porovnání s rokem 2010 

2010 2011 rozdíl tj. v % 

Řidičem motorového vozidla  17482 15886 -1596 -9,1 

Řidičem nemotorového vozidla 73 105 32 43,8 

z toho dětmi 1 8 7 700,0 

Chodcem 262 245 -17 -6,5 

z toho dětmi 50 41 -9 -18,0 

Jiným účastníkem 20 33 13 65,0 

Závadou komunikace 96 44 -52 -54,2 

Technickou závadou vozidla 97 82 -15 -15,5 

Lesní zvěří, domácím zvířetem 92 116 24 26,1 

Jiné zavinění 68 61 -7 -10,3 

 
 Nárůst počtu usmrcených osob zaznamenáváme u dopravních nehod 
zaviněných řidičem motorového vozidla o 7 osob, tj. o 29,2 %, u dopravních 
nehod zaviněných chodcem o 2 osoby, tj. o 40 % a u nehod s jiným zaviněním o 1 
osobu. 
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Nehody podle zavinění - Usmrcené 
osoby - 2011; porovnání s rokem 2010 

2010 2011 rozdíl tj. v % 

Řidičem motorového vozidla  24 31 7 29,2 

Řidičem nemotorového vozidla 0 0 0 0,0 

z toho dětmi 0 0 0 0,0 

Chodcem 5 7 2 40,0 

z toho dětmi 0 0 0 0,0 

Jiným účastníkem 0 0 0 0,0 

Závadou komunikace 0 0 0 0,0 

Technickou závadou vozidla 0 0 0 0,0 

Lesní zvěří, domácím zvířetem 0 0 0 0,0 

Jiné zavinění 0 1 1 
 

 

 

3.1 Nehody zaviněné řidičem motorového vozidla 
 

Řidiči motorových vozidel zavinili v roce 2011 15 886 dopravních nehod, 
při kterých bylo 31 osob usmrceno, 223 osob těţce zraněno a 1 669 osob bylo 
zraněno lehce.  

Oproti roku 2010 evidujeme pokles počtu dopravních nehod zaviněných 
řidiči motorových vozidel o 1 596, tj. o 9,1 %, počet usmrcených osob se však 
zvýšil o 7, tj. o 29,2 %.   

 

3.1.1 Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel 

 
Nejvíce dopravních nehod zavinili řidiči motorových vozidel z příčiny 

„nesprávný způsob jízdy“ (65,4 % z počtu nehod zaviněných řidiči), následuje 

příčina „nedání přednosti“ (26,2 %), „nepřiměřená rychlost“ (7,6 %) a „nesprávné 
předjíţdění“ s 0,8 % z počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. 
 Nejvíce osob bylo usmrceno při dopravních nehodách zaviněných 
„nesprávným způsobem jízdy“ (celkem 14 osob), 12 osob bylo usmrceno při 
nehodách zaviněných „nedáním přednosti“, 5 osob při nehodách zaviněných 
„nepřiměřenou rychlostí“. 
 
 Porovnáním s rokem 2010 zjišťujeme pokles nehod u všech příčin, 
největší pokles evidujeme u nehod zaviněných „nepřiměřenou rychlostí“ (pokles  
o 22,7 %). Usmrcených osob je méně u nehod zaviněných „nepřiměřenou 
rychlostí“ a „nesprávným předjíţděním“, nárůst v počtu usmrcených osob byl 
v roce 2011 u nehod zaviněných „nedáním přednosti“ a nesprávným způsobem 
jízdy“. 
 

Nehody podle příčin (jen řidiči mot.vozidel) 
- 2011, porovnání s rokem 2010 

2010 2011 rozdíl tj. v % 

Nepřiměřená rychlost 1565 1209 -356 -22,7 

Nesprávné předjíţdění 138 127 -11 -8,0 

Nedání přednosti 4784 4162 -622 -13,0 

Nesprávný způsob jízdy 10995 10388 -607 -5,5 
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Nehody podle příčin (jen řidiči mot.vozidel), 
usmrcené osoby - 2011; porovnání s rokem 
2010 

2010 2011 rozdíl tj. v % 

Nepřiměřená rychlost 8 5 -3 -37,5 

Nesprávné předjíţdění 1 0 -1 -100,0 

Nedání přednosti 5 12 7 140,0 

Nesprávný způsob jízdy 10 14 4 40,0 

 

 

 
 
Nejzávaţnějším druhem nehody zaviněné řidičem motorového 

vozidla jsou nehody z příčiny „nepřiměřená rychlost“, kdy jedna usmrcená 
osoba připadá na 242 nehod, následují nehody zaviněné „nedáním přednosti“ 
(347 nehod na 1 usmrcenou osobu) a nehody z příčiny „nesprávný způsob jízdy“ 
(742 nehod na 1 usmrcenou osobu). 
 

 

 

8% 

1% 

26% 

65% 

Příčiny dopravních nehod; 2011 (jen řidiči motorových 
vozidel) 

Nepřiměřená rychlost Nesprávné předjíţdění

Nedání přednosti Nesprávný způsob jízdy

16% 

0% 

39% 

45% 

Příčiny nehod; 2011 - podíl na počtu usmrcených osob 

Nepřiměřená rychlost Nesprávné předjíţdění

Nedání přednosti Nesprávný způsob jízdy
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Nehody podle příčin  a usmrcení (jen 
řidiči motorových vozidel), podíl na 
celkovém počtu 

nehod 

podíl na 
celkovém 

počtu 
nehod 

usmrcených 
osob 

počet nehod 
na 1 

usmrcenou 
osobu 

Nepřiměřená rychlost 1209 7,6 5 241,8 

Nesprávné předjíţdění 127 0,8 0 0,0 

Nedání přednosti 4162 26,2 12 346,8 

Nesprávný způsob jízdy 10388 65,4 14 742,0 

 

 Nejčetnější příčinou dopravních nehod řidičů motorových vozidel byl 
v roce 2011 „jiný druh nesprávného způsobu jízdy“ (3 040 nehod, tj. 19,1 % nehod 
zaviněných řidičem motorového vozidla), následují příčiny „nedodrţení bezpečné 
vzdálenosti za vozidlem“ (2845 nehod, tj. 17,9 %), „nevěnování se řízení vozidla“ 
(2466 nehod, tj. 15,5 %) a „nedání přednosti při přejíţdění z pruhu do pruhu“ 
(1215 nehod, tj. 7,6 %).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčetnější příčiny dopravních nehod řidičů motorových vozidel, Praha; 2011 počet nehod 

jiný druh nesprávného způsobu jízdy 3040 

nedodrţení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 2845 

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 2466 

nedání přednosti při přejíţdění z pruhu do pruhu 1215 

nesprávné otáčení nebo couvání 1011 

nedání přednosti proti příkazu dopravní značky "Dej přednost v jízdě" 835 

stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokro apod.) 681 

nedání přednosti při odbočování vlevo 524 

nezvládnutí řízení vozidla 354 

vyhýbání bez dostatečné boční vůle 291 

jízda na červené světlo 287 

nedání přednosti při otáčení nebo couvání 256 

nedání přednosti vozidlu přijíţdějícímu zprava 227 

nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu 206 

dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, šířka apod.) 189 

nedání přednosti při odbočování vlevo souběţně jedoucímu vozidlu 171 

jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru 169 

nedání přednosti proti příkazu dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě" 164 

hustotě provozu 159 

samovolné rozjetí nezajištěného vozidla 157 
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3.1.2 Nehody řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholu 

 
 

Pod vlivem alkoholu spáchali řidiči motorových vozidel celkem 441 
nehod, coţ představuje 87,5 % z celkového počtu nehod pod vlivem alkoholu. 
V porovnání s rokem 2010 zaznamenáváme sníţení počtu nehod zaviněných 
řidiči motorových vozidel pod vlivem alkoholu o 9 nehod, tj. o 2 %. 

 
 Nejvíce nehod pod vlivem alkoholu způsobili řidiči motorových vozidel 
z příčiny „nesprávný způsob jízdy“ (348 nehod), následují nehody z příčiny 
„nepřiměřená rychlost“ (71 nehod), „nedání přednosti“ (21 nehod).  
 

Z porovnání počtu nehod a nehod pod vlivem alkoholu vyplývá, ţe kaţdá 
17. nehoda z příčiny „nepřiměřená rychlost“ je pod vlivem alkoholu. Z příčiny 
„nesprávný způsob jízdy“ je kaţdá 30. nehoda pod vlivem alkoholu a u „nedání 
přednosti“ kaţdou 198. nehodu zavinil řidič pod vlivem alkoholu.  
 
 Nárůst v počtu nehod řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholu oproti 
roku 2010 zaznamenáváme u nehod z příčiny „nesprávný způsob jízdy“ (o 19 
nehod, tj. o 5,4 %), u nehod z příčiny „nepřiměřená rychlost“ (o 3 nehody, tj. o 4,4 
%) a z příčiny „nesprávné předjíţdění“ (o 1 nehodu). Pokles byl v roce 2011 u 
nehod zaviněných „nedáním přednosti“ (o 32 nehod, tj. o 60,4 %).  
 
 

Nehody podle příčin - pod vlivem alkoholu (jen řidiči 
mot.vozidel) 

2011 
podíl na počtu 

nehod 

Nepřiměřená rychlost 71 5,9% 

Nesprávné předjíţdění 1 0,8% 

Nedání přednosti 21 0,5% 

Nesprávný způsob jízdy 348 3,4% 

 
 
 
 
 

3.1.3 Nehody řidičů motorových vozidel podle věku 
 

Stejně jako v roce 2010 zavinili nejvíce nehod řidiči ve věku od 30 do 
39 let (3 558 nehod, tj. 22,4 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči 
motorových vozidel). Další věkovou skupinou s poměrně velkým počtem 
zaviněných nehod jsou řidiči ve věku od 40 do 49 let (2 417 nehod, tj. 15,2 %), 
řidiči ve věku od 50 do 59 let (1 612 nehod, tj. 10,1 %) a řidiči ve věku od 25 do 29 
let (1 591 nehod, tj. 10 %). 

Meziročně došlo k navýšení počtu dopravních nehod u řidičů ve věku do 
17 let (o 7 nehod, tj. o 70 %), u řidičů ve věku od 65 do 69 let (o 41 nehod, tj o 
14,6 %), u řidičů ve věku nad 70 let (o 37 nehod, tj. o 12,8 %) a u řidičů ve věku 
od 18 do 20 let (o 11 nehod, tj. o 2,3 %).  

K nejvyššímu sníţení počtu dopravních nehod došlo u řidičů ve věku od 
30 do 39 let (o 684 nehod, tj. o 16,1 %), u řidičů ve věku od 25 do 29 let (o 296 
nehod, tj. o 15,7 %) a u řidičů ve věku od 21 do 24 let (o 200 nehod, tj. o 15,4 %).  

 

Nehody podle věku řidiče; 2011 (porovnání s 
rokem 2010) 

2010 2011 rozdíl tj. v % 

Celkem zaviněno řidičem motorového vozidla 17482 15886 -1596 -9,1 

Nezjištěno 4051 3891 -160 -3,9 

Do 17 let 10 17 7 70,0 

18-20 let 481 492 11 2,3 

21-24 let 1298 1098 -200 -15,4 

25-29 let 1887 1591 -296 -15,7 

30-39 let 4242 3558 -684 -16,1 

40-49 let 2555 2417 -138 -5,4 

50-59 let 1726 1612 -114 -6,6 

60-64 let 663 563 -100 -15,1 

65-69 let 281 322 41 14,6 

Nad 70 let 288 325 37 12,8 
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3.1.4 Nehody řidičů motorových vozidel podle druhu vozidla 

 

V roce 2011 zavinili nejvíce dopravních nehod řidiči osobních automobilů. 
Při celkem 10 310 nehodách, coţ představuje 62,2 % ze všech nehod, bylo 
usmrceno 21 osob (53,8 % z celkového počtu usmrcených osob).  

Meziroční nárůst evidujeme u nehod zaviněných řidiči mopedů, malých 
motocyklů (do 50 ccm), motocyklů, osobních automobilů s přívěsem a jízdních kol. 
Méně nehod neţ v roce 2010 měli řidiči traktorů, jiných motorových vozidel, 
nákladních automobilů s přívěsem a návěsem, nákladních automobilů (včetně 
multikáry) a osobních automobilů.  

 

Druh vozidla; 2011 (porovnání s rokem 
2010) 

2010 2011 rozdíl tj. v % 

moped 2 5 3 150,0 

malý motocykl (do 50 ccm) 9 16 7 77,8 

motocykl (včetně sidecaru, skútru apod.) 135 154 19 14,1 

osobní automobil bez přívěsu 11427 10310 -1117 -9,8 

osobní automobil s přívěsem 62 67 5 8,1 

nákladní automobil (včetně multikáry apod.) 1657 1371 -286 -17,3 

nákladní automobil s přívěsem 110 80 -30 -27,3 

nákladní automobil s návěsem 466 358 -108 -23,2 

autobus 418 345 -73 -17,5 

traktor (i s přívěsem) 11 5 -6 -54,5 

tramvaj 137 125 -12 -8,8 

jiné mot. vozidlo 33 15 -18 -54,5 

jízdní kolo 68 95 27 39,7 

vlak 0 0 0 0,0 

nezjištěno, řidič ujel 3019 3043 24 0,8 

 

 Řidiči osobních automobilů zavinili nejvíce nehod z příčiny „nesprávný 

způsob jízdy“ (5 871 nehod), následují nehody z příčiny „nedání přednosti“ (3 332 

nehod), z příčiny „nepřiměřená rychlost“ (1 027 nehod) a z příčiny „nesprávné 

předjíţdění“ (80 nehod). 

 

25% 

0% 

3% 
7% 10% 

22% 

15% 

10% 

4% 
2% 

2% 

Nehody podle věku řidiče (motorová vozidla); 2011 

Nezjištěno Do 17 let 18-20 let 21-24 let 25-29 let 30-39 let

40-49 let 50-59 let 60-64 let 65-69 let Nad 70 let
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Nehody podle vozidla 
viníka a hlavních příčin, 
2011 

počet 
nehod 

Příčiny 

pod 
vlivem 

alkoholu 

Nepřimě-
řená 

rychlost 

nesprávné 
předjíţdění 

nedání 
přednosti 

nesprávný 
způsob 

jízdy 

moped 5 3 0 1 1 0 

malý motocykl (do 50 
ccm) 

16 2 1 4 9 0 

motocykl 154 51 8 18 77 5 

osobní automobil 10 310 1 027 80 3 332 5 871 76 

osobní automobil s 
přívěsem 

67 3 0 30 34 1 

nákladní vozidlo 1 371 71 6 311 983 14 

nákladní vozidlo s 
přívěsem 

80 3 1 19 57 0 

nákladní vozidlo s 
návěsem 

358 14 0 110 234 0 

autobus 345 12 2 70 261 3 

traktor 5 0 0 0 5 0 

tramvaj 125 7 0 11 107 2 

jiné motorové vozidlo 15 2 0 0 13 1 

jízdní kolo 95 10 1 20 64 2 

povoz, jízda na koni 1 0 0 0 1 0 

nezjištěno, řidič ujel 3 043 14 29 259 2 741 0 

 

3.1.5 Nehody řidičů motorových vozidel podle charakteru vozidla 

 

Nejvíce nehod zavinili řidiči soukromých vozidel, nevyuţívaných 
k výdělečné činnosti (6 901 nehod). Při těchto nehodách bylo usmrceno celkem 
16 osob. Ve srovnání s rokem 2010 zaznamenáváme pokles nehod soukromých 

vozidel, která nejsou vyuţívána k výdělečné činnosti o 654 nehod, tj. o 8,7 % 
Usmrcených osob bylo v této kategorii více o 7 osob, coţ představuje nárůst o 
77,8 %.   

 

Charakter vozidla; 2011 
(porovnání s rokem 2010) 

nehod 
rozdíl 
2011 -
2010 

Usmrceno 
osob 

rozdíl 
2011 - 
2010 

nezjištěno 60 -5 0 0 

soukromé, nevyuţívané k výdělečné činnosti 6901 -654 16 7 

soukromé, vyuţívané k výdělečné činnosti 383 -2 0 0 

soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., atd.) 4169 -770 11 0 

veřejná hromadná doprava 13 -1 0 0 

městská hromadná doprava 298 -60 2 0 

mezinárodní kamionová doprava 4 4 0 0 

TAXI 56 1 0 0 

státní podnik, státní organizace 44 -28 0 -1 

registrováno mimo území ČR 572 -15 2 2 

zastupitelský úřad  19 0 0 0 

ministerstvo vnitra 53 -2 0 0 

policie ČR 191 -59 0 0 

městská, obecní policie 46 -13 0 0 

soukromé bezpečnostní agentury 1 -1 0 0 

ministerstvo obrany 14 -1 0 0 

jiné  9 -1 0 -1 

odcizení, neoprávněně pouţívané 18 -8 0 0 
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3.1.6 Nehody řidičů motorových vozidel podle roku výroby vozidla 

 

Nejvíce nehod na území hlavního města Prahy v roce 2011 zavinili, stejně 
jako v loňském roce, řidiči motorových vozidel vyrobených v roce 2008 (1 236 
nehod, tj. 7,8 % ze všech nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), následují 
nehody zaviněné řidiči vozidel vyrobených v roce 2010 (1 215 nehod, tj. 7,6 %) a 
nehody zaviněné řidiči vozidel vyrobených v roce 2007 (1 161 nehod, tj. 7,3 %).  
  

Nehody podle roku výroby vozidla (viníka); 2011 nehod tj. v % 

1951-1960 0 0,0 

1961-1970 1 0,0 

1971-1976 2 0,0 

1976-1980 11 0,1 

1981-1986 39 0,2 

1986-1990 136 0,9 

1991 60 0,4 

1992 73 0,5 

1993 93 0,6 

1994 126 0,8 

1995 182 1,1 

1996 346 2,2 

1997 397 2,5 

1998 440 2,8 

1999 505 3,2 

Nehody podle roku výroby vozidla (viníka); 2011 nehod tj. v % 

2000 534 3,4 

2001 496 3,1 

2002 559 3,5 

2003 708 4,5 

2004 719 4,5 

2005 831 5,2 

2006 942 5,9 

2007 1161 7,3 

2008 1236 7,8 

2009 1094 6,9 

2010 1215 7,6 

2011 745 4,7 

 

3.1.7 Nehody motocyklů 

 
V roce 2011 došlo na území hlavního města Prahy k 439 nehodám, na 

kterých měli účast řidiči motocyklů
2
. Při nehodách řidičů motocyklů byly usmrceny 

4 osoby, 64 osob bylo zraněno těţce a 223 lehce. Hmotná škoda byla policisty 
vyčíslena na 26 735 200,- Kč.  

Celkem 421 nehod motocyklů zavinili řidiči motorových vozidel, 5 nehod 
bylo zaviněno chodcem, 4 nehody jiným účastníkem silničního provozu, 4 nehody 
technickou závadou vozidla, 3 nehody závadou komunikace a 2 nehody jiným 
zaviněním.  

                                                      
2
 za motocykl je povaţován i malý motocykl (do 50 ccm) a moped 
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Ve 302 případech končily nehody motocyklů sráţkou s jedoucím 
nekolejovým vozidlem, 28 nehod končilo sráţkou s pevnou překáţkou, 5 nehod 
sráţkou se zaparkovaným, odstaveným vozidlem, 7 nehod sráţkou s chodcem, 3 
nehody sráţkou s tramvají. 51 nehod, na kterých měli účast motocyklisté, končilo 
havárií a ve 43 případech se jednalo o jiný druh nehody.  

 
 

Motocykl - druh nehody, 2011 nehod 
usmrceno 

osob 

sráţka s jedoucím nekolejovým vozidlem 302 1 

sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 5 0 

sráţka s pevnou překáţkou 28 3 

sráţka s chodcem 7 0 

sráţka s lesní zvěří 0 0 

sráţka s domácím zvířetem 0 0 

sráţka s vlakem 0 0 

sráţka s tramvají 3 0 

havárie 51 0 

jiný druh nehody 43 0 

 
 

Nejvíce nehod, na kterých měli účast motocyklisté, bylo z příčiny „nedání 
přednosti“ (195 nehod), 143 nehod bylo zaviněno „nesprávným způsobem jízdy“, 
63 nehod „nepřiměřenou rychlostí“ a 24 nehod „nesprávným předjíţděním“. Ve 14 
případech nebyla nehoda zaviněna řidičem.  

 
 
 
 
 

Motocykl - příčina nehody, 2011 nehod 
usmrceno 

osob 

nezaviněná řidičem 14 0 

nepřiměřená rychlost 63 1 

nesprávné předjíţdění 24 0 

nedání přednosti 195 1 

nesprávný způsob jízdy 143 2 

 

3.1.8 Nehody zaviněné řidiči motocyklů 

 
Ze 439 nehod, na kterých měli účast řidiči motocyklů, jich celkem 174 

sami zavinili. Při nehodách zaviněných řidiči motocyklů byly usmrceny 3 osoby, 29 
osob bylo těţce zraněno, a 79 osob bylo zraněno lehce.  

V 85 případech končily nehody zaviněné motocyklistou sráţkou 
s jedoucím nekolejovým vozidlem, 23 nehod končilo sráţkou s pevnou překáţkou, 
3 nehody sráţkou s chodcem. Ve 43 případech řidič motocyklu havaroval.  
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Motocykl (viník nehody) - druh nehody, 2011 nehod 
usmrceno 

osob 

sráţka s jedoucím nekolejovým vozidlem 85 0 

sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 5 0 

sráţka s pevnou překáţkou 23 3 

sráţka s chodcem 3 0 

sráţka s lesní zvěří 0 0 

sráţka s domácím zvířetem 0 0 

sráţka s vlakem 0 0 

sráţka s tramvají 3 0 

havárie 43 0 

jiný druh nehody 7 0 

 
Nejvíce nehod zavinili řidiči motocyklů z příčiny „nesprávný způsob jízdy 

(84 nehod), následují příčiny „nepřiměřená rychlost“, „nedání přednosti“ a 
„nesprávné předjíţdění“. 

 

Motocykl (viník nehody) - příčina nehody, 2011 nehod 
usmrceno 

osob 

nezaviněná řidičem 0 0 

nepřiměřená rychlost 60 1 

nesprávné předjíţdění 8 0 

nedání přednosti 22 0 

nesprávný způsob jízdy 84 2 

 

 Celkem při 10 nehodách byli řidiči motocyklů – viníci pod vlivem alkoholu, 
při dvou nehodách pod vlivem drog a v jednom případě pod vlivem alkoholu a 
drog současně. Při 6 nehodách byla zjištěna řidiči motocyklu hodnota do 1 ‰ 
alkoholu v krvi, při 4 nehodách byla zjištěna hodnota vyšší neţ 1 ‰ alkoholu 
v krvi. 
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3.2 Nehody zaviněné řidiči nemotorových vozidel 
 

Řidiči nemotorových vozidel zavinili v roce 2011 105 dopravních nehod, 
při kterých nebyla ţádná osoba usmrcena, 11 osob bylo těţce zraněno a 73 osob 
bylo zraněno lehce.  

Porovnáním s rokem 2010 zjišťujeme nárůst v počtu dopravních nehod 
zaviněných řidiči nemotorových vozidel o 32 nehod, tj. o 43,8 %, nárůst v počtu 
těţce zraněných osob o 1 osobu, tj. o 10 % a nárůst v počtu lehce zraněných 
osob o 29 osob, tj. o 65,9 %. 

Řidiči nemotorových vozidel – děti zavinily 8 nehod (nárůst o 7 nehod, tj.  
o 700 %), ţádná osoba nebyla při nehodách zaviněných řidiči nemotorových 
vozidel - dětmi usmrcena, 1 osoba byla těţce zraněna (stejně jako v loňském 
roce), 5 osob bylo lehce zraněno (nárůst o 5 osob). 

 
 

3.2.1 Nehody s účastí cyklistů 

 

V roce 2011 měli cyklisté účast na celkem 183 nehodách. Při těchto 
nehodách byly usmrceny dvě osoby, 18 osob bylo zraněno těţce a 134 lehce. 
Hmotná škoda byla policisty odhadnuta na 2 543 700,-Kč. 

Oproti roku 2010 evidujeme nárůst v počtu dopravních nehod s účastí 
cyklistů o 59 nehod, tj. o 47,6 %.  

 

Nehody s účastí cyklistů; 2007 - 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

nehod 122 100 143 124 183 

 

 

 

Cyklisté zavinili celkem 90 dopravních nehod (49,1 % nehod s účastí 

cyklistů), řidiči motorového vozidla zavinili 83 nehod, na kterých měli účast cyklisté 

(45,4 %) a chodci zavinili 4 nehody (2,2 %). 

Nehody cyklistů podle zavinění; 2007 - 
2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

řidičem motorového vozidla 58 54 74 54 83 

řidičem nemotorového vozidla 61 43 62 66 90 

chodcem 2 2 2 3 4 

jiné 0 1 4 0 1 

závadou komunikace 0 0 1 1 0 

domácím zvířetem 1 0 0 0 0 
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Mezi nejčastější příčiny nehod za účasti cyklistů patří „nesprávný způsob 

jízdy (81 nehod, tj. 44,3 %) a „nedání přednosti“ (76 nehod, tj. 41,5 %). 
 

Příčiny nehod cyklistů; 2007-2011 (bez 
ohledu na zavinění nehody) 

2007 2008 2009 2010 2011 

nezaviněné řidičem 3 3 7 4 9 

nedání přednosti 58 50 76 56 76 

nepřiměřená rychlost 3 3 3 2 11 

nesprávné předjíţdění 2 1 5 2 5 

nesprávný způsob jízdy 56 43 52 60 81 

 

V roce 2011 končilo 61,7 % nehod za účasti cyklistů sráţkou s jedoucím 

nekolejovým vozidlem (113 nehod), 21 cyklistů havarovalo (11,4 %), 15 nehod 

končilo sráţkou s chodcem (8,2 %). 

Nehody cyklistů podle druhu; 2007 - 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

sráţka s jedoucím nekolejovým vozidlem 94 81 99 89 113 

sráţka se zaparkovaným odstaveným vozidlem 5 2 2 3 6 

sráţka s pevnou překáţkou 3 0 7 5 5 

sráţka s chodcem  5 5 12 8 15 

havárie 3 3 11 9 21 

jiný druh nehody 8 7 12 10 21 

sráţka s tramvají 3 2 0 0 1 

sráţka s domácím zvířetem 1 0 0 0 1 

 

3.2.2 Nehody zaviněné cyklisty 

 

Cyklistou bylo zaviněno celkem 90 dopravních nehod, při kterých nebyla 
ţádná osoba usmrcena, 9 osob bylo zraněno těţce a 68 lehce.   

U nehod zaviněných cyklisty je patrný, po sniţování počtu nehod v letech 

2005 - 2008, opětovný nárůst v letech 2009 – 2011. 

Nehody zaviněné 
cyklisty; porovnání 
1999 - 2011 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

zaviněno nehod 97 113 79 85 78 64 74 65 61 43 62 66 90 

počet usmrcených osob 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

 



 Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy za rok 2011 

   24 
 

 

Nehody zaviněné cyklisty byly nejčastěji z příčiny „nesprávný způsob 
jízdy“ (60 nehod) a „nedání přednosti“ (19 nehod). Ve třech případech nedal 
cyklista přednost chodci na vyznačeném přechodu. Z příčiny „nepřiměřená 
rychlost zavinili cyklisté v roce 2011 10 nehod. 

 
 

Příčiny nehod zaviněných cyklisty; 2011 2011 tj. v % 

nedání přednosti 19 21,1 

nepřiměřená rychlost 10 11,1 

nesprávné předjíţdění 1 1,11 

nesprávný způsob jízdy 60 66,7 

 

Nehody, které cyklisté sami zavinili, končily ve 41 případě sráţkou 
s jedoucím nekolejovým vozidlem, ve 20 případech cyklista havaroval, při 9 
nehodách se střetl s chodcem. 
 

Nehody zaviněné cyklisty podle druhu; 2011 nehod tj. v % 

sráţka s jedoucím nekolejovým vozidlem 41 45,6 

sráţka se zaparkovaným odstaveným vozidlem 6 6,7 

sráţka s pevnou překáţkou 4 4,4 

sráţka s chodcem  9 10,0 

havárie 20 22,2 

jiný druh nehody 10 11,1 

 
 

 
V roce 2011 bylo 19 cyklistů, kteří zavinili dopravní nehod pod vlivem 

alkoholu. U 13 z nich dosahovala hladina alkoholu v krvi hodnoty vyšší neţ 1 
promile, ve třech případech byl cyklista pod vlivem alkoholu do 1 promile.  

 
V 65 případech byl viníkem nehody cyklista – muţ, 16 nehod zavinily 

ţeny, 6 nehod zavinil chlapec (dítě do 15 let) a 3 nehody dívka (dítě do 15 let).  
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3.3 Nehody chodců 
 

V roce 2011 došlo na území hlavního města Prahy celkem k 598 
nehodám, které končily sráţkou s chodcem. Při těchto nehodách bylo 17 osob 
usmrceno, 122 těţce zraněno a 442 zraněno lehce.  

 
Porovnáním s rokem 2010 zjišťujeme: 
 

nárůst v počtu: 
 dopravních nehod   o 4 nehody   tj. o 0,6 % 
 usmrcených osob  o 1 osobu  tj. o 6,3 % 
 lehce zraněných osob  o 7 osob  tj. o 1,6 % 

 
pokles v počtu: 

 těţce zraněných osob  o 3 osoby  tj. o 2,4 % 
 

Počet nehod končících sráţkou s chodcem byl v roce 2011 druhý nejniţší od 
roku 2000, počet usmrcených osob byl třetí nejniţší. 

 

Nehody chodců; 
2000 - 2011 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

nehod 923 1001 979 908 825 742 649 656 677 675 594 598 

usmrceno osob 30 37 36 28 26 35 25 17 20 13 16 17 

 

 

 
Z nehod končících sráţkou s chodcem jich celkem 75 končilo sráţkou 

s dítětem. V této kategorii evidujeme meziroční pokles o 24 nehod (tj. o 24,2 %). 
Při nehodách chodců – dětí nebyl nikdo usmrcen, stejně jako v loňském roce, 14 
dětí bylo zraněno těţce (stejně jako v roce 2010) a 62 dětí bylo zraněno lehce 
(pokles o 22 osob, tj. o 26,2 %).  
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Nehody chodců - dětí, 2000 - 2011 nehod usmrceno osob 

2000    191     0 

2001    163     0 

2002    153     3 

2003    157     1 

2004    117     0 

2005      96     1 

2006      68     2 

2007      80     0 

2008      86     0 

2009      72     1 

2010      99     0 

2011      75     0 
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3.3.1 Místa s největším počtem nehod chodců 

 

K největšímu počtu dopravních nehod za účasti chodců došlo na ulici 
Ječná u zastávky tramvaje mezi ulicemi Salmovská a Lipová (5 nehod). Mezi další 
místa, kde došlo v roce 2011 k vyššímu počtu nehod chodců patří: křiţovatka ulic 
Prosecká – Lovosická, křiţovatka ulic Italská – Helénská, křiţovatka ulic 
Francouzská – Jana Masaryka a další. 

 

Místa nehod chodců; 2011 počet nehod 

Ječná mezi ulicemi Salmovská a Lipová 5 

Prosecká - Lovosická 3 

Italská - Helénská 3 

Francouzská - Jana Masaryka 3 

Ondříčkova - Táboritská 3 

Jana Ţelivského (mezi hřbitovy) 3 

U Plynárny - Michelská 3 
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3.3.2 Nehody zaviněné chodci 

 

41 % nehod za účasti chodců zavinili sami chodci. Při 245 nehodách 
zaviněných chodci (pokles o 17 nehod oproti roku 2010, tj. o 6,5 %) bylo 7 osob 
usmrceno (nárůst o 2 usmrcené osoby, tj. o 40 %), 40 osob těţce zraněno (pokles 
o 5 těţce zraněných, tj. o 11,1 %) a 177 zraněno lehce (pokles o 16 osob, tj. o 8,3 
%).  
 V roce 2011 zavinili chodci nejméně nehod za posledních 14 let. Počet 
usmrcených osob při nehodách zaviněných chodci je druhý nejniţší.  
 

Nehody zaviněné chodci, 1998-2011 Nehod Usmrceno osob 

1998           609            9     

1999           571          16     

2000           531          14     

2001           470          15     

2002           487          17     

2003           454          11     

2004           384          12     

2005           352          16     

2006           328          12     

2007           311          13     

2008           326            9     

2009           304            5     

2010           262            5     

2011           245            7     

 

 Stejně jako v loňském roce zavinili nejvíce nehod chodci – muţi (113 
nehod), 69 nehod zavinily ţeny, 41 nehod zavinily chodci – děti. Kromě nehod 
zaviněných muţi evidujeme pokles ve všech dalších kategoriích chodců.  
 

Kategorie chodce; 2011, porovnání s 
rokem 2010 

2010 2011 rozdíl rozdíl v % 

muţ 113 113 0 0,0 

ţena 73 69 -4 -5,5 

dítě do 15 let 50 41 -9 -18,0 

skupina dětí 0 0 0 0,0 

jiná skupina 26 22 -4 -15,4 
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Při nehodách zaviněných chodci byl v 50 případech stav chodce dobrý, 
113 nehod bylo zaviněno nepozorností chodce, ve 45 případech byl chodec pod 
vlivem alkoholu a ve dvou případech pod vlivem léků nebo narkotik.  
 

 

 

 

 

Stav chodce; 2011, porovnání s rokem 
2010 

2010 2011 rozdíl rozdíl v % 

nezjištěno 46 29 -17 -37,0 

dobrý 62 50 -12 -19,4 

nepozornost 104 113 9 8,7 

pod vlivem léků, narkotik 2 0 -2 
 

pod vlivem alkoholu 45 41 -4 -8,9 

fyzická indispozice 1 9 8 800,0 

sebevraţda, pokus 0 0 0 0,0 

invalida 1 0 -1 
 

jiný (neuvedený) stav 2 3 1 50,0 
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V celkem 16,7 % případů nehod zaviněných chodci bylo u chodce 
zjištěno poţití alkoholických nápojů (41 nehod). Oproti roku 2010 
zaznamenáváme pokles v počtu nehod chodců s alkoholem a to o 4 případy, tj. o 
8,9 %.  

 

Chodci pod vlivem alkoholu, 2000-2011 Nehod 

2000 76 

2001 86 

2002 70 

2003 56 

2004 46 

2005 34 

2006 40 

2007 52 

2008 53 

2009 59 

2010 45 

2011 41 
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3.3.3 Nehody na přechodech pro chodce 

 

Na vyznačených přechodech pro chodce došlo v roce 2011 ke 268 
nehodám chodců (tj. 44,8 % ze všech nehod s účastí chodce), při kterých bylo 8 
osob usmrceno, 59 těţce zraněno a 202 bylo zraněno lehce. Jedná se o nejniţší 
počet nehod na přechodech pro chodce za posledních 12 let. 

 
Meziročně zaznamenáváme pokles dopravních nehod chodců na 

přechodech pro chodce o 13 nehod, počet usmrcených byl o 3 osoby vyšší neţ 
v roce 2010. 

 

Nehody na přechodech pro chodce;         
2000 - 2011 

Praha 

nehod usmrceno osob 

2000 330 6 

2001 448 15 

2002 429 11 

2003 371 6 

2004 354 6 

2005 342 17 

2006 289 10 

2007 302 7 

2008 316 4 

2009 328 7 

2010 281 5 

2011 268 8 

  
 

 
 
 

210 dopravních nehod chodců na vyznačených přechodech zavinili řidiči 
motorových vozidel, 4 nehody zavinili řidiči nemotorových vozidel, 54 nehod 
zavinili chodci.  
 Z hlavních příčin je nejčetnější příčinou nehod na vyznačených 
přechodech pro chodce „nedání přednosti“ (celkem 203 nehod, z toho bylo 201 
nehod z příčiny „nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu), 54 nehod 
nebylo zaviněno řidičem a k 11 nehodám došlo „nesprávným způsobem jízdy“. 
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Z příčiny nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu došlo v roce 
2011 k 201 nehodě (tj. 33,8 % všech nehod s účastí chodce a 75,4 % z nehod, ke 
kterým došlo na přechodech pro chodce), usmrceno bylo 7 osob (tj. 41,1 % osob 
usmrcených při nehodách s chodci).  

Nedání přednosti chodci na vyznačeném 
přechodu; 2000 - 2011 

Praha 

nehod usmrceno osob 

2000 183 6 

2001 319 11 

2002 324 9 

2003 261 6 

2004 260 5 

2005 231 9 

2006 197 5 

2007 232 - 

2008 229 3 

2009 239 4 

2010 197 5 

2011 201 7 
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3.3.4 Časové rozloţení nehod chodců 

 

K největšímu počtu dopravních nehod chodců došlo v době mezi 16. a 17. 
hodinou (63 nehod), nejméně nehod bylo v době mezi 3. a 4. hodinou (2 nehody). 
Stejně jako u časového rozloţení všech nehod můţeme i u nehod s chodci 
pozorovat ranní a odpolední špičku nápadu dopravních nehod. Ranní špička je 
v době od 7 do 10 hodin, odpolední pak v době od 14 do 19 hodin. 
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4. Časové rozloţení nehod 
 

4.1 Nehody podle dne v týdnu 
 

V roce 2011 šetřili policisté nejvíce nehod ve čtvrtek, kdy došlo k 2 855 
nehodám, nejméně nehod šetřili policisté v neděli (1 353 nehod).  

Meziroční nárůst nehod zaznamenáváme u nehod ve čtvrtek, nárůst činí 

0,4 % proti roku 2010, v ostatních dnech byl pokles počtu dopravních nehod, 

největší pokles byl u nehod, ke kterým došlo v sobotu (o 13,4 %). 

Nehody podle dne v týdnu - 
2011; porovnání s rokem 2010 

2010 2011 rozdíl tj. v % 

Pondělí 2999 2735 -264 -8,8 

Úterý 2995 2637 -358 -12,0 

Středa 3001 2831 -170 -5,7 

Čtvrtek 2844 2855 11 0,4 

Pátek 3089 2638 -451 -14,6 

Sobota 1759 1523 -236 -13,4 

Neděle 1503 1353 -150 -10,0 

 

 

Usmrcených osob bylo nejvíce při nehodách ve středu (8 usmrcených 
osob), nejméně v neděli (3 usmrcené osoby). Největší nárůst v počtu usmrcených 
osob zaznamenáváme u nehod, ke kterým došlo v e středu (o 300 %), největší 
pokles počtu usmrcených osob je u čtvrtečních nehod (o 28,6  %).  
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Nehody podle dne v týdnu - 
usmrcené osoby - 2011; 
porovnání s rokem 2010 

2010 2011 rozdíl tj. v % 

Pondělí 5 6 1 20,0 

Úterý 5 7 2 40,0 

Středa 2 8 6 300,0 

Čtvrtek 7 5 -2 -28,6 

Pátek 2 4 2 100,0 

Sobota 7 6 -1 -14,3 

Neděle 1 3 2 200,0 

 

 

4.2 Nehody podle hodiny 
 

Nápad dopravních nehod kopíruje rozloţení z roku 2010. Nejvíce nehod 
šetřili policisté v ranní špičce mezi 8. – 10. hodinou (8:00 – 9:00 hodin 1 014 
nehod a 9:00 - 10:00 hodin 1 011 nehod) a v odpolední špičce mezi 16. – 18. 
hodinou (16:00 – 17:00 hodin 1 065 nehod a 17:00 – 18:00 hodin 1 049 nehod).  

Vůbec nejvíce nehod v jedné hodině šetřili policisté v době od 16:00 do 
17:00 hodin, kdy došlo k 1 065 nehodám (v roce 2010 bylo nejvíce nehod mezi 9. 
a 10. hodinou) 
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5. Místa a úseky s největším počtem nehod 
 

5.1 Místa s nejvyšším počtem nehod 
 

Křiţovatkou s největším počtem nehod je křiţovatka ulic Evropská – 
Drnovská, kde došlo v roce 2011 k 43 nehodám, mezi další patří křiţovatka ulic 
Sokolská – I. P. Pavlova nebo Bulhar 

 

Křiţovatky s největším počtem 
nehod; 2011 

uzel 
celkem 
nehod 

Následky 

usmrceno 
těţce 

zraněno 
lehce 

zraněno 

Evropská - Drnovská 6014 43 0 1 2 

Sokolská - I. P. Pavlova 2006 29 0 0 13 

Bulhar 1055 26 0 0 2 

Jiţní Spojka - Chodovská 4096 26 0 0 2 

Litochlebské náměstí 4077 25 0 0 4 

Vršovická - Bělocerkevská 0007 24 0 1 6 

Novořeporyjská - Rozvadovská 
Spojka 

5092 24 0 0 0 

Strakonická - Barrandovský most 5033 21 0 0 4 

Vítězné náměstí 6055 20 0 1 0 

Dálnice D11 - Východní Spojka 9033 20 0 0 1 

 

Při nehodách křiţovatce Evropská – Drnovská byla těţce zraněna jedna 
osoba, dvě osoby byly zraněny lehce. Nejčastější příčinou nehod bylo na této 
křiţovatce „nepřizpůsobení rychlosti“ (33 nehod), následuje příčina „nedání 
přednosti“ (6 nehod), ve třech případech byl příčinou nehody „nesprávný způsob 
jízdy“ a jednou technická závada vozidla.  
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5.2 Úseky s největším počtem nehod 
 
Úsekem (tj. částí sledované komunikace od křiţovatky ke křiţovatce) 

s nejvyšší nehodovostí v roce 2011 je, stejně jako v roce 2009 s 2010, úsek ulice 
Jiţní Spojka od křiţovatky s ulicí Průběţná po křiţovatku s ulicí Průmyslová. 
Došlo zde k 78 nehodám.  
 Za nejnebezpečnější úsek na území hlavního města Prahy lze povaţovat 
ulici Průběţná od křiţovatky s ulicí V Korytech po křiţovatku s ulicí Na 
Padesátém, kde byly při nehodách v roce 2011 usmrceny 2 osoby. Rovněţ dvě 
osoby byly usmrceny při nehodě na ulici Vrbova v úseku od ulice Branická po ulici 
Novodvorská (dva usmrcení při jedné nehodě) a také na ulici Strakonická v úseku 
od ulice Dostihová po ulici Výpadovou (rovněţ dva usmrcení při jedné nehodě). 
 

Úseky s největším počtem 
nehod; 2011 

uzel 
celkem 
nehod 

Následky 

usmrceno 
těţce 

zraněno 
lehce 

zraněno 

Jiţní Spojka od ulice Průběţná po 
ulici Průmyslová 

0064-
0082 

78 0 1 5 

Novořeporyjská od ulice Ořešská 
po ulici K Barrandovu 

5064-
5101 

58 0 0 9 

Dálnice D1 od připojení Šeberov po 
hranice města 

4019-
4020 

49 0 1 12 

Bělehradská od ulice Rumunská po 
ulici Otakarova 

2012-
4001 

42 0 0 6 

Jiţní Spojka od ulice V Korytech po 
ulici Chodovská 

0065-
4096 

42 0 0 0 

Národní od Smetanova nábřeţí po 
ulici Spálená 

1014-
1017 

40 0 2 5 

Novořeporyjská od ulice Ořešská 
po odbočení na Třebonice 

5064-
5076 

39 0 0 7 

Kbelská od ulice Cínovecká 
Liberecká po ulici Prosecká 

8051-
9040 

39 0 1 0 

Štěrboholská od ulice Průmyslová 
po ulici Národních Hrdinů 

0082-
0083 

38 0 0 4 

Kbelská od ulice Kolbenova po ulici 
Nad Klíčovem 

9026-
9027 

37 0 0 4 
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Jiţní Spojka (Průběţná - Průmyslová) Novořeporyjská (Ořech - K Barrandovu) 

D1 (Šeberov - hranice města) 

Bělehradská 

Jiţní Spojka (V Korytech - Chodovská) Národní (Spálená - Smetanovo nábř.) 
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6. Nehodovost v České republice a na území 

jednotlivých krajů 
 

V roce 2011 šetřila Policie ČR na území České republiky 75 137 nehod, při 
kterých bylo 707 osob usmrceno, těţce zraněno bylo 3 092 osob a 22 519 osob 
bylo lehce zraněno. Odhadnutá hmotná škoda je 4 628,08 mil. Kč.  

 
Porovnáním hodnot základních ukazatelů s rokem 2010 zjišťujeme: 

 

nárůst v kategorii: 
 počet těţce zraněných   o 269 osob  tj. o 9,5% 
 počet lehce zraněných   o 909 osob   tj. o 4,2% 

 
pokles v kategorii: 

 počet nehod    o 385 nehod  tj. o 0,5% 
 počet usmrcených   o 46 osob  tj. o 6,1% 
 odhad hmotné škody   o 296,9 mil. Kč  tj. o 6,0%. 

 
Počet nehod šetřených Policii ČR v roce 2011 je od roku 1990 2. nejniţší 

(nejméně bylo v roce 2009 – 74 815 nehod) a nejvíce nehod bylo Policii ČR 
šetřeno v roce 1999 (225 690 nehod)

3
.  

Počet usmrcených osob v roce 2011 je od roku 1990 nejniţší (nejvíce 
usmrcených v tomto období bylo v roce 1994 (1 473 osob)).  
 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Při porovnávání počtu nehod v tomto období je nutné ale brát v úvahu legislativní 

  změny upravující povinnost oznamování nehody Policii. 

Nehody v ČR; 2011 nehod tj. v % 
usmrceno 

osob 
tj. v % 

Praha 16572 22,1 39 5,5 

Středočeský kraj 9889 13,2 97 13,7 

Jihočeský kraj 3015 4,0 67 9,5 

Plzeňský kraj 3107 4,1 45 6,4 

Ústecký kraj 7126 9,5 54 7,6 

Královehradecký kraj 3843 5,1 57 8,1 

Jihomoravský kraj 5941 7,9 67 9,5 

Moravskoslezský kraj 8071 10,7 70 9,9 

Olomoucký kraj 4274 5,7 45 6,4 

Zlínský kraj 2014 2,7 38 5,4 

Vysočina 2594 3,5 33 4,7 

Pardubický kraj 3582 4,8 48 6,8 

Liberecký kraj 3620 4,8 26 3,7 

Karlovarský kraj 1489 2,0 21 3,0 

Česká republika 75137 100 707 100 
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Praha 
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Moravskoslezský 
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Olomoucký kraj 

Zlínský kraj 

Vysočina 

Pardubický kraj 

Liberecký kraj 

Nehody v ČR; 2011 

Praha 

Středočeský kraj 

Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 

Ústecký kraj Královehradecký 
kraj 

Jihomoravský kraj 

Moravskoslezský 
kraj 

Olomoucký kraj 

Zlínský kraj 

Vysočina 

Pardubický kraj Liberecký kraj 

Usmrcené osoby v ČR; 2011 
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Příloha č. 1 - Přehled nehod s usmrcením v roce 2011 
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místo nehody datum čas druh nehody 

druh 
sráţky 

jedoucích 
vozidel 

druh pevné 
překáţky 

zavinění 
nehody 

příčina nehody 

počet 
usmrce-

ných 
osob 

usmrcená 
osoba 

stav povrchu 
povětrnostní 

podmínky 
viditelnost 

místa a 
objekty v 

místě nehody 

druh 
vozidla 

Praha 10 
Vršovická (mezi 
zastávkami Kubánské 
náměstí a Průběţná) 

2.2.2011 17:40 
sráţka s 
chodcem 

- - chodcem 
nezaviněná 

řidičem 
1 chodec mokro neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

zastávka s 
nástupním 
ostrůvkem 

tramvaj 

Praha 4 
Generála Šišky u 
zastávky MHD 
"Poliklinika Modřany" 

8.2.2011 16:50 
sráţka s 
chodcem 

- - chodcem 
nezaviněná 

řidičem 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

v blízkosti 
přechodu (do 

20m) 
tramvaj 

Praha 10 
Průběţná 64 u 
zastávky MHD 
"Radošovická" 

10.2.2011 4:37 
sráţka s 
chodcem 

- - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

1 chodec 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

zastávka s 
nástupním 
ostrůvkem 

tramvaj 

Praha 6 
Makovského u 
zastávky MHD 
"Slánská" 

22.02.2011 11:30 
sráţka s 
chodcem 

- - chodcem 
nezaviněná 

řidičem 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 
ve dne, 

neztíţená 

zastávka s 
nástupním 
ostrůvkem 

tramvaj 

Praha 5 
Sárská u zastávky 
MHD "Hypermarket 
Globus" 

18.04.2011 9:55 
sráţka s 
pevnou 

překáţkou 
- 

jiná 
překáţka 
(zábradlí, 
oplocení 
apod.) 

řidičem 
motorového 

vozidla 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

1 řidič 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

ve dne, 
neztíţená 

ţádné z 
uvedených 

autobus 

Praha 10 Průběţná 1941 21.4.2011 7:00 
sráţka s 
chodcem 

- - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nesprávné otáčení 
nebo couvání 

1 chodec 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

ve dne, 
neztíţená 

ţádné z 
uvedených 

nákladní 
vozidlo 

Praha 6 
Lipská na přechodu u 
ulice Za Teplárnou 

01.05.2011 22:15 

sráţka s 
jedoucím 

nekolejovým 
vozidlem 

z boku - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

přednost (červené 
světlo) 

1 cyklista 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

přechod pro 
chodce 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 1 
Keplerova u svo.č. 
101380 

07.05.2011 23:15 
sráţka s 
tramvají 

čelní - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

řidič se nevěnoval 
řízení vozidla 

1 cyklista 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

ţádné z 
uvedených 

tramvaj 

Praha 10 
Počernická - 
Plaňanská 

10.5.2011 7:40 
sráţka s 
chodcem 

- - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

přednost (chodci 
na vyznačeném 

přechodu)) 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 
ve dne, 

neztíţená 
přechod pro 

chodce 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 
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místo nehody datum čas druh nehody 

druh 
sráţky 

jedoucích 
vozidel 

druh pevné 
překáţky 

zavinění 
nehody 

příčina nehody 

počet 
usmrce-

ných 
osob 

usmrcená 
osoba 

stav povrchu 
povětrnostní 

podmínky 
viditelnost 

místa a 
objekty v 

místě nehody 

druh 
vozidla 

Praha 9 
Spojovací u svo.č. 
917089 

24.5.2011 2:40 
sráţka s 
pevnou 

překáţkou 
- svodidlo 

řidičem 
motorového 

vozidla 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

1 řidič 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

most, 
nadjezd, 
tunel... 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 9 
Českobrodská - 
Roţmberská 

5.6.2011 17:58 

sráţka s 
jedoucím 

nekolejovým 
vozidlem 

čelní - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

přednost (při 
odbočování vlevo) 

1 řidič 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

ve dne, 
neztíţená 

ţádné z 
uvedených 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 5 
Strakonická u svo.č. 
520390 

18.6.2011 7:15 

sráţka s 
jedoucím 

nekolejovým 
vozidlem 

z boku - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

1 řidič mokrý déšť 
ve dne, 

zhoršená 
(déšť) 

ţádné z 
uvedených 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 6 
Milady Horákové u 
zastávky MHD 
"Hradčanská" 

29.06.2011 22:00 
sráţka s 
chodcem 

- - chodcem 
nezaviněná 

řidičem 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

přechod pro 
chodce 

tramvaj 

Praha 4 
Opatovská - Ke 
Kateřinkám - 
Křejpského 

30.6.2011 19:20 

sráţka s 
jedoucím 

nekolejovým 

vozidlem 

z boku - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

přednost (červené 
světlo) 

1 řidič 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

ve dne, 
neztíţená 

přechod pro 
chodce 

osobní 
vozidlo 

bez 

přívěsu 

Praha 8 
Zenklova - přemostění 
ulice Povltavská 

3.7.2011 15:35 
sráţka s 
pevnou 

překáţkou 
- sloup 

řidičem 
motorového 

vozidla 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

1 řidič mokrý neztíţené 
ve dne, 

neztíţená 

most, 
nadjezd, 
tunel... 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 5 
Radlická u svo.č. 
501048 

9.7.2011 4:10 

sráţka s 
jedoucím 

nekolejovým 
vozidlem 

čelní - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

jízda po 
nesprávné straně, 
vjetí do protisměru 

1 řidič 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

ve dne, 
zhoršená 
(svítání) 

ţádné z 
uvedených 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 7 Hlávkův most 16.07.2011 17:27 

sráţka s 
jedoucím 

nekolejovým 
vozidlem 

boční - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

přednost (při 
otáčení nebo 

couvání) 
1 řidič 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 
ve dne, 

neztíţená 

most, 
nadjezd, 
tunel... 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 3 
Jana Ţelivského u 
svo.č. 302011 

10.8.2011 11:13 
sráţka s 
chodcem 

- - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

přednost (chodci 
na vyznačeném 

přechodu) 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 
ve dne, 

neztíţená 
přechod pro 

chodce 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 
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místo nehody datum čas druh nehody 

druh 
sráţky 

jedoucích 
vozidel 

druh pevné 
překáţky 

zavinění 
nehody 

příčina nehody 

počet 
usmrce-

ných 
osob 

usmrcená 
osoba 

stav povrchu 
povětrnostní 

podmínky 
viditelnost 

místa a 
objekty v 

místě nehody 

druh 
vozidla 

Praha 9 
Průmyslová u svo.č. 
908166 

12.8.2011 6:35 
sráţka s 
chodcem 

- - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

překročení 
předepsané 

rychlosti 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 
ve dne, 

neztíţená 
ţádné z 

uvedených 
nákladní 
vozidlo 

Praha 2 
Rumunská - 
Bělehradská 

17.8.2011 11:20 
sráţka s 
chodcem 

- - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

přednost (chodci 
na vyznačeném 

přechodu) 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 
ve dne, 

neztíţená 
přechod pro 

chodce 
autobus 

Praha 5 Plzeňská - Kukulova 26.8.2011 15:55 

sráţka s 
jedoucím 

nekolejovým 
vozidlem 

boční - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

přednost (červené 
světlo) 

1 řidič 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

ve dne, 
neztíţená 

přechod pro 
chodce 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 5 
Plzeňská u zastávky 
MHD "Kotlářka" 

19.9.2011 6:10 
sráţka s 
tramvají 

zezadu - jin zavinění 
nezaviněná 

řidičem 
1 řidič 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 
ve dne, 

neztíţená 

zastávka s 
nástupním 
ostrůvkem 

tramvaj 

Praha 5 
Starochuchelská 182 u 
svo.č. 515945 

15.10.2011 20:00 
sráţka s 
pevnou 

překáţkou 
- sloup 

řidičem 
motorového 

vozidla 

nepřizpůsobení 
rychlosti 

(dopravně tech. 

stavu vozovky) 

1 řidič 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 

neztíţená 

přechod pro 
chodce 

motocykl 

Praha 4 Libušská - Chýnovská 17.10.2011 9:55 
sráţka s 
chodcem 

- - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

přednost (chodci 
na vyznačeném 

přechodu) 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 
ve dne, 

neztíţená 
přechod pro 

chodce 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 8 
Sokolovská u zastávky 
MHD "Florenc" 

18.10.2011 15:27 
sráţka s 
chodcem 

- - chodcem 
nezaviněná 

řidičem 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 
ve dne, 

neztíţená 

zastávka s 
nástupním 
ostrůvkem 

tramvaj 

Praha 
10 

Průmyslová u svo.č. 
007306 

24.10.2011 20:30 
sráţka s 
pevnou 

překáţkou 
- sloup 

řidičem 
motorového 

vozidla 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

1 řidič 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

ţádné z 
uvedených 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 9 
Kbelská za 
přemostěním ulice 
Prosecká 

29.10.2011 1:15 
sráţka s 
chodcem 

- - chodcem 
nezaviněná 

řidičem 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

ţádné z 
uvedených 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 
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místo nehody datum čas druh nehody 

druh 
sráţky 

jedoucích 
vozidel 

druh pevné 
překáţky 

zavinění 
nehody 

příčina nehody 

počet 
usmrce-

ných 
osob 

usmrcená 
osoba 

stav povrchu 
povětrnostní 

podmínky 
viditelnost 

místa a 
objekty v 

místě nehody 

druh 
vozidla 

Praha 4 Vrbova u svo.č. 403355 2.11.2011 4:29 

sráţka s 
jedoucím 

nekolejovým 
vozidlem 

čelní - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nepřizpůsobení 
rychlosti 

(dopravně tech. 
stavu vozovky) 

2 
řidič, 

spolujezdec 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

ţádné z 
uvedených 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 2 
Rašínovo nábřeţí u 
svo.č. 203385 

3.11.2011 17:28 
sráţka s 
chodcem 

- - chodcem 
nezaviněná 

řidičem 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

zastávka s 
nástupním 
ostrůvkem 

tramvaj 

Praha 5 
Strakonická u svo.č. 
515572 

09.11.2011 2:05 
sráţka s 
pevnou 

překáţkou 
- strom 

řidičem 
motorového 

vozidla 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

2 
řidič, 

spolujezdec 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

ţádné z 
uvedených 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 4 
Vyskočilova - 
Michelská 

14.11.2011 15:00 
sráţka s 
chodcem 

- - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

přednost (chodci 
na vyznačeném 

přechodu)) 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 
ve dne, 

neztíţená 
přechod pro 

chodce 
nákladní 
vozidlo 

Praha 
10 

Přátelství 400m před 
hranicí Prahy 

22.11.2011 13:25 

sráţka s 
jedoucím 

nekolejovým 

vozidlem 

čelní - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

1 řidič 
suchý, 

neznečištěný 
neztíţené 

ve dne, 
neztíţená 

ţádné z 
uvedených 

nákladní 
vozidlo 

Praha 1 Nerudova 245 24.11.2011 23:20 
sráţka s 
pevnou 

překáţkou 
- 

patník, 
sloupek DZ 

apod. 

řidičem 
motorového 

vozidla 

jiný druh 
nesprávného 
způsobu jízdy 

1 řidič 
suchý, 

znečištěný 
neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

ţádné z 
uvedených 

malý 
motocykl 

Praha 8 
Vysočanská u svo.č. 
804408 

25.11.2011 18:30 
sráţka s 
chodcem 

- - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

přednost (chodci 
na vyznačeném 

přechodu) 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

přechod pro 
chodce 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 6 
Drnovská u zastávky 
MHD "Dlouhá míle" 

06.12.2011 17:12 
sráţka s 
chodcem 

- - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

přednost (chodci 
na vyznačeném 

přechodu) 
1 chodec 

suchý, 
neznečištěný 

neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

přechod pro 
chodce 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 

Praha 1 
Masarykovo nábřeţí u 
svo.č. 102120 

23.12.2011 2:48 
sráţka s 
pevnou 

překáţkou 
- 

jiná 
překáţka 
(zábradlí, 
oplocení 
apod.) 

řidičem 
motorového 

vozidla 

nezvládnutí řízení 
vozidla 

1 řidič mokrý déšť 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
zhoršená 

ţádné z 
uvedených 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 
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místo nehody datum čas druh nehody 

druh 
sráţky 

jedoucích 
vozidel 

druh pevné 
překáţky 

zavinění 
nehody 

příčina nehody 

počet 
usmrce-

ných 
osob 

usmrcená 
osoba 

stav povrchu 
povětrnostní 

podmínky 
viditelnost 

místa a 
objekty v 

místě nehody 

druh 
vozidla 

Praha 4 Chilská u metra Opatov 26.12.2011 1:20 

sráţka s 
jedoucím 

nekolejovým 
vozidlem 

zezadu - 
řidičem 

motorového 
vozidla 

jiný druh 
nepřiměřené 

rychlosti 
1 řidič mokrý neztíţené 

v noci, s 
veřejným 

osvětlením, 
neztíţená 

zastávka s 
nástupním 
ostrůvkem 

osobní 
vozidlo 

bez 
přívěsu 
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Příloha č. 2 - Přehled nehod s účastí chodce v roce 2011 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

1 Wilsonova u svo.č.102606 01.01.2011 1:37 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nepřizpůsobení 
rychlosti stavu 

vozovky 

osobní 
automobil 

1 x těţké muţ dobrý 
špatný odhad 

vzdálenosti, rychlosti 
vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 Štěpánská 704/61 05.01.2011 23:45 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

1 Opletalova - Politických vězňů 09.01.2011 18:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

1 Uhelný trh - Perlová 11.01.2011 19:09 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
2 x lehké ţena, muţ nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

1 Na Florenci u svo.č. 103287 12.01.2011 9:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

1 Wilsonova 101 17.01.2011 7:10 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
nezjištěno, 

utekl 
nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

1 Národní 1012 29.01.2011 8:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 Senováţné náměstí 976 03.02.2011 14:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké dívka 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

jiná situace 

1 Senováţné náměstí 10 10.02.2011 16:00 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 Perlová - Rytířská 12.02.2011 2:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
nezjištěno, 

utekl 
nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

1 Masarykovo nábřeţí 1648 17.02.2011 9:25 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

1 Havlíčkova - V Celnici 22.02.2011 16:25 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 
1 x těţké, 
1 x lehké 

muţ, ţena nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

1 
Klárov, zastávka MHD 
"Malostranská" 

23.02.2011 14:14 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

jiná situace 

1 Karmelitská - Vlašská 10.03.2011 18:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

1 
Smetanovo nábřeţí u svo.č. 
102008 

12.03.2011 1:49 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

jiná situace 

1 Smetanovo nábřeţí 2 17.03.2011 19:04 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 Jindřišská 941 28.03.2011 15:04 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 Jilská 8 17.04.2011 2:15 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

chůze po nesprávné 
straně 

1 Jindřišská - Václavské náměstí 18.04.2011 9:22 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 
náraz do vozidla z boku 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

1 Karlovo náměstí - Ţitná 18.04.2011 14:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

1 Národní - Spálená 19.04.2011 12:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

1 Paříţská 204 19.04.2011 15:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

1 Perlová - Rytířská 26.04.2011 15:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

1 Klárov u svo.č. 100052 26.04.2011 22:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

ţádné z uvedených 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

1 
Wilsonova u zastávky MHD 
"Muzeum" 

27.04.2011 1:10 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké muţ nezjištěno 
náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 Na Perštýně 352 29.04.2011 22:37 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

1 Praţský Hrad, I. nádvoří 05.05.2011 9:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

1 Revoluční - Dlouhá 06.05.2011 16:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

1 Revoluční 14 12.05.2011 18:00 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena nezjištěno ţádné z uvedených 
vstup chodce na signál 

"stůj" 

1 Ve Smečkách u svo.č. 102443 13.05.2011 11:10 chodcem ne nezaviněná řidičem 
malý 

motocykl 
1 x lehké muţ dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

1 Revoluční 1963 16.05.2011 12:55 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

1 Masarykovo náměstí 32/224 26.05.2011 9:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý náraz do vozidla z boku 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

1 Jilská 451/20 04.06.2011 18:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

1 Jiráskův most u svo č. 102143 05.06.2011 19:30 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena, muţ dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 Národní 1435 10.06.2011 23:40 chodcem ano, do 0,24‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

pod vlivem 
alkoholu 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

1 Národní 981 13.06.2011 17:45 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
chůze, stání na 

chodníku 

1 Charvátova 41 22.06.2011 11:45 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

1 
Smetanovo nábřeţí 197 u svo.č. 
104476 

01.07.2011 23:00 chodcem 
ano, 0,5‰ - 

0,8‰ 
nezaviněná řidičem 

osobní 
automobil 

1 x lehké ţena 
pod vlivem 
alkoholu 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 náměstí Republiky 3 15.07.2011 18:10 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

ano, nad 1,5‰ 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
jízdní kolo 1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

1 Újezd 38/409 20.07.2011 21:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu 

správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

1 
nepojmenovaná komunikace pod 
ulicí Dvořákovo nábřeţí u svo.č. 
101894 

24.07.2011 14:14 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
jízdní kolo 1 x lehké chlapec dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 Novotného lávka 30.07.2011 9:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
chůze, stání na 

chodníku 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

1 Malé náměstí 4 u svo.č. 106192 31.07.2011 14:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

1 
Wilsonova - Mezibranská - 
Vinohradská 

03.08.2011 5:50 chodcem 
ano, 1,0‰ - 

1,5‰  
nezaviněná řidičem 

osobní 
automobil 

1 x lehké muţ 
fyzická 

indispozice 
zmatené, zbrklé, 

nerozhodné jednání 
vstup chodce na signál 

"stůj" 

1 Na Florenci 1420 u svo.č. 103285 10.08.2011 20:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

1 
Národní u zastávky MHD "Národní 
divadlo" 

18.08.2011 8:57 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké ţena nezjištěno 
náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

1 
Malostranské náměstí 5 u svo.č. 
100689 

30.09.2011 13:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 V Celnici 2079 18.10.2011 8:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 Smetanovo nábřeţí 329 20.10.2011 21:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

1 
Politických vězňů 1599 u svo.č. 
102705 

21.10.2011 15:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

1 Hybernská 1013 u svo.č. 102675 25.10.2011 8:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

1 Václavské náměstí 828 25.10.2011 21:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

1 
Spálená u zastávky MHD "Národní 
třída" 

10.11.2011 22:05 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

1 Smetanovo nábřeţí - Národní 28.11.2011 14:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

1 Karmelitská 383 02.12.2011 13:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké dívka 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

1 Hybernská - Opletalova 25.11.2011 19:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

1 Soukenická 1090 u svo.č. 103539 03.12.2011 2:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 Opletalova - Politických vězňů 06.12.2011 17:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

1 Jindřišská 941/17 07.12.2011 14:54 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 
bez 

zranění 
ţena dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

1 
Havlíčkova u zastávky MHD 
"Masarykovo nádraţí" 

09.12.2011 22:00 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

náhlá změna směru 
chůze 

chůze, stání na 
chodníku 

1 
Vodičkova u zastávky MHD 
"Václavské náměstí" 

09.12.2011 22:35 chodcem 
ano, 1,0‰ - 

1,5‰  
nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 
náraz do vozidla z boku 

chůze, stání na 
chodníku 

1 Revoluční u svo.č. 106753 13.12.2011 9:46 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

1 nábřeţí Edvarda Beneše 128 14.12.2011 6:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

1 
Královodvorská 1085 u svo.č. 
104050 

21.12.2011 6:30 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ 

jiný, 
neuvedený 

stav 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

1 Kříţovnická u svo.č. 101753 20.12.2011 12:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
bezohledná, agresivní 

jízda 
nezjištěno, 
řidič ujel 

bez 
zranění 

muţ dobrý správné, přiměřené 
vstup do vozovky v 

blízkosti přechodu (do 
20 m) 

1 Kříţovnická u svo.č. 190781 25.12.2011 18:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

1 
Na Poříčí 1062 u zastávky MHD 
"Bílá Labuť" 

27.12.2011 19:38 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

2 Italská 1800/35 25.01.2011 19:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x těţké ţena nezjištěno ţádné z uvedených 
chůze, stání na 

chodníku 

2 
Francouzská - Záhřebská - 
Sázavská 

28.01.2011 12:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti (DZ 

"Dej přednost") 
nezjištěno, 
řidič ujel 

2 x lehké 
ţena, 

chlapec 
dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

2 Ječná u svo.č. 201064 29.01.2011 20:40 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

2 
náplavka u Vltavy proti svo.č. 
201823 

09.02.2011 0:01 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 
správné, přiměřené jiná situace 

2 Rašínovo nábřeţí u svo.č. 203379 21.02.2011 18:50 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

2 náměstí I. P. Pavlova 1789 07.03.2011 19:30 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

2 Legerova - Rumunská 08.03.2011 11:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti při 
přejíţdění z pruhu do 

pruhu 

osobní 
automobil 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
chůze, stání na 

chodníku 

2 Sázavská - Moravská 16.03.2011 17:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

2 Karlovo náměstí - Ţitná - Odborů 21.03.2011 16:28 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena, dívka nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

2 
Vyšehradská u zastávky MHD 
"Botanická zahrada" 

28.03.2011 10:45 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 
ţádné z uvedených 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

2 Ječná 17 u svo.č. 201064 30.03.2011 7:45 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

ţádné z uvedených 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

2 Slezská 821 u svo.č. 200196 07.04.2011 4:55 chodcem ne nezaviněná řidičem 
nákladní 

automobil 
1 x lehké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

2 náměstí Míru - Rumunská 07.04.2011 16:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

drogy a 
alkohol 

nedání přednosti 
chodci na přechodu 

osobní 
automobil 

1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

2 Rašínovo nábřeţí u svo.č. 201770 24.04.2011 19:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti při 
přejíţdění z pruhu do 

pruhu 

osobní 
automobil 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
chůze, stání na 

chodníku 

2 Jugoslávská 2 02.05.2011 15:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

tramvaj 1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

2 Legerova - I. P. Pavlova 04.05.2011 8:16 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

2 Vinohradská - U Kanálky 09.05.2011 21:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

2 Ţitná - Ve Smečkách 01.06.2011 18:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

2 Ţitná 28 03.06.2011 8:10 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

2 Podskalská - Plavecká 15.06.2011 12:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

2 náměstí Míru - Slezská 18.06.2011 1:10 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

2 Karlovo náměstí 325 21.06.2011 10:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

2 Uruguayská u svo.č. 200425 30.06.2011 19:05 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké dívka 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

2 Svobodova - Vyšehradská 14.07.2011 0:10 chodcem 
ano, 1,0‰ - 

1,5‰  
nezaviněná řidičem 

osobní 
automobil 

1 x lehké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

2 
Italská 560 u zastávky MHD "Na 
Smetance" 

22.07.2011 14:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

2 Vinohradská - Blanická 22.07.2011 17:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

2 Štulcova 102 u svo.č. 202545 10.08.2011 13:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké dívka dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

2 Karlovo náměstí 292 12.08.2011 11:07 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

2 Rumunská - Bělehradská 17.08.2011 11:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
autobus usmrcen ţena nezjištěno ţádné z uvedených 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

2 Slavíkova 1730 31.08.2011 13:00 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

2 Ječná 545 01.09.2011 11:20 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

ţádné z uvedených 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

2 náplavka (Rašínovo nábřeţí 384) 13.09.2011 15:55 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
jízdní kolo 1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

2 Italská - Římská 14.09.2011 15:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

2 Vinohradská - U Trţnice 15.09.2011 21:20 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

2 Resslova 1940 18.09.2011 2:30 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

2 Ječná 509/12 u svo.č. 201064 24.09.2011 17:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne jiné nedání přednosti 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

pod vlivem 
alkoholu 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

2 
Bělehradská u zastávky tramvaje 
"Pod Karlovem" 

17.10.2011 16:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

2 Karlovo náměstí 292 19.10.2011 15:58 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

náraz do vozidla z boku 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

2 Sekaninova - Svatoplukova 26.10.2011 17:30 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

2 Ječná 509/12 u svo.č. 201064 27.10.2011 7:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

2 Rašínovo nábřeţí u svo.č. 203385 03.11.2011 17:28 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj usmrcen muţ nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

2 Slovenská u svo.č. 201255 10.11.2011 16:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

2 Francouzská 711 17.11.2011 23:10 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

jiný, 
neuvedený 

stav 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

2 Ţitná - Štěpánská 15.11.2011 17:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

2 náměstí Míru 1450 23.11.2011 9:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

2 Bělehradská 214/86 02.12.2011 14:14 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 

2 Vinohradská 1228 14.12.2011 15:35 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
nezjištěno, 

utekl 
nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

2 Karlovo náměstí 34 15.12.2011 5:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

nezjištěno, 
řidič ujel 

bez 
zranění 

muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

2 
Francouzská u zastávky MHD 
"Jana Masaryka" 

16.12.2011 10:20 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké 
nezjištěno, 

utekl 
nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

2 
Rašínovo nábřeţí u zastávky MHD 
"Palackého náměstí" 

19.12.2011 14:10 chodcem ne nezaviněná řidičem 
nákladní 

automobil 
1 x lehké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

2 
Italská u zastávky MHD "Na 
Smetánce" 

20.12.2011 16:58 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý ţádné z uvedených 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

2 Francouzská 792 21.12.2011 7:15 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké dívka dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

2 Sekaninova u svo.č. 202721 21.12.2011 8:15 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 
jiná situace 

2 Na Slupi u svo.č. 202281 21.12.2011 18:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
tramvaj 1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

3 Jičínská - Slezská 05.01.2011 14:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

3 Ţelivského 1790 u svo.č. 301975 12.01.2011 11:09 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

3 Táboritská - Ondříčkova 18.01.2011 10:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

3 Vinohradská - Baranova 02.02.2011 18:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

3 Perunova 1110 u svo.č. 302640 09.02.2011 14:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

pod vlivem 
alkoholu 

správné, přiměřené 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

3 Koněvova 235 u svo.č. 300185 14.02.2011 9:45 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

3 
Jičínská 226, zastávka MHD 
"Flora" 

05.03.2011 19:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

3 náměstí Jiřího z Poděbrad 3 16.03.2011 12:30 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

3 Biskupcova u svo.č. 301731 21.03.2011 10:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

3 Slezská 111 u svo.č. 302611 25.03.2011 17:20 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

3 Jičínská - Přemyslovská 29.03.2011 6:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena nezjištěno ţádné z uvedených 

vstup chodce na signál 
"volno" 

3 Koněvova 235  08.04.2011 8:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
předjíţdění bez 
dostatečného 

rozhledu 
motocykl 1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

3 Koněvova - Na Vrcholu 03.04.2011 9:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

3 Čajkovského 1710/26 07.04.2011 14:23 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
2 x lehké 

muţ, 
chlapec 

nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

3 Jičínská - Slezská 12.04.2011 10:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

3 Koněvova 1072 u svo.č. 300226 12.04.2011 9:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

3 Seifertova u svo.č. 300580 12.04.2011 15:50 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

3 Vinohradská 1012/64 13.04.2011 10:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

3 
Seifertova 561 u zastávky MHD 
"Husinecká" 

13.04.2011 15:30 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

3 Lipanská 12 u svo.č. 300609 08.04.2011 16:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

3 Vinohradská - Nitranská 24.05.2011 9:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

3 Slezská - Hradecká 31.05.2011 10:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

3 
Husitská 775 před zastávkou MHD 
"U Památníku" 

05.06.2011 14:00 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké 
nezjištěno, 

utekl 
      

3 Šrobárova u svo.č. 302759 24.06.2011 8:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

3 Šrobárova u svo.č. 302769 24.06.2011 11:50 chodcem ne nezaviněná řidičem 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena 

fyzická 
indispozice 

náraz do vozidla z boku 
chůze, stání na 

chodníku 

3 Vinohradská u svo.č. 301618 25.06.2011 11:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý ţádné z uvedených 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

3 Jana Ţelivského u svo.č. 302045 29.06.2011 9:06 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 
ţádné z uvedených jiná situace 

3 Seifertova - Cimburkova 03.07.2011 11:30 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

ne 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

jízdní kolo 1 x lehké 
muţ, 

chlapec 
dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

3 Lupáčova u svo.č. 300956 12.07.2011 3:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

3 Koněvova 1962 u svo.č. 300225 25.07.2011 16:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedodrţení bezpečné 

vzdálenosti 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý ţádné z uvedených 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

3 Koněvova u svo.č. 300221 26.07.2011 15:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena nezjištěno náraz do vozidla z boku 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

3 Jana Ţelivského u svo.č. 302045 04.08.2011 13:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

3 Jana Ţelivského 1918 10.08.2011 11:13 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
usmrcen ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

3 Táboritská - Ondříčkova 11.08.2011 21:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

3 Seifertova 787 16.08.2011 22:48 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

náraz do vozidla z boku 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

3 Husitská 677 01.09.2011 6:18 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

3 Zelenky Hajského 12 11.09.2011 18:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

3 Vinohradská 2370 03.10.2011 16:03 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nepřizpůsobení 
rychlosti hustotě 

provozu 
motocykl 1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

3 Vinohradská u svo.č. 301633 05.10.2011 10:00 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

nezjišťováno 
jízda na červené 

světlo 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

3 Českobrodská u svo.č. 303491 08.10.2011 5:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x těţké muţ nezjištěno ţádné z uvedených 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

3 Vinohradská 90 u svo.č. 303969 27.10.2011 13:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

3 Jana Ţelivského 3 27.10.2011 17:06 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 

3 Olšanská 54 08.11.2011 18:17 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

3 Jana Ţelivského 1777 24.11.2011 8:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

3 Táboritská - Ondříčkova 30.11.2011 18:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

3 
Vinohradská u zastávky MHD 
"Flora" 

07.12.2011 13:45 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena dobrý 
náhlé vstoupení do 

vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

3 Jana Ţelivského - Jeseniova 07.12.2011 7:46 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké dívka 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

vstup chodce na signál 
"stůj" 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

3 Husitská 36 08.12.2011 6:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ nezjištěno 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

3 Husitská - Orebitská 13.12.2011 9:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

3 U Rajské zahrady 962 13.12.2011 16:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

3 Jana Ţelivského u svo.č. 302042 20.12.2011 7:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

3 Táboritská u svo.č. 301080 21.12.2011 9:46 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ dobrý 
náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

3 
Čáslavská - Sudoměřská - 
Vinohradská 

21.12.2011 18:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Na Hřebenech II 1641 12.01.2011 17:37 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Hlavní - Dunická 20.01.2011 15:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

4 Opatovská - Křejpského 22.01.2011 1:35 chodcem ne nezaviněná řidičem 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 
U Kunratického lesa, zastávka 
MHD "Volha" 

27.01.2011 6:45 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

4 
Čs. Exilu u zastávky MHD "Na 
Beránku" 

27.01.2011 15:46 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Budějovická - Za zelenou liškou 31.01.2011 13:20 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

4 
Generála Šišky u zastávky MHD 
"Poliklinika Modřany" 

08.02.2011 16:50 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj usmrcen ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

chůze, stání na 
chodníku 

4 Machuldova 595 17.02.2011 13:25 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ dobrý ţádné z uvedených jiná situace 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

4 Nuselská - Jaurisova 22.02.2011 6:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Opatovská v svo.č. 422014 24.02.2011 6:17 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

4 Jiţní XV 1154 u svo.č. 416030 28.02.2011 11:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

4 Jeremenkova 1835/106 04.03.2011 9:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Na Rolích - V Zápolí 08.03.2011 9:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

4 Výstavní u svo.č. 422145 09.03.2011 19:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Budějovická u svo.č. 410322 11.03.2011 8:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

4 
U Plynárny, parkoviště Kaufland u 
svo.č. 413724 

15.03.2011 11:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

4 
Opatovská - Kulhavého - 
Mendelova 

21.03.2011 15:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké chlapec 
nepozornost, 

roztrţitost 
zmatené, zbrklé, 

nerozhodné jednání 
vstup chodce na signál 

"stůj" 

4 
Vídeňská u zastávky MHD "Zelené 
domky" 

24.03.2011 18:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 

osobní 
automobil s 
přívěsem 

2 x lehké ţena, dívka nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

4 Opatovská 1550 25.03.2011 14:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Opatovská u svo.č. 590247 25.03.2011 18:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Nad Jezerkou - Spolupráce 27.03.2011 22:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Jihlavská 611 u svo.č. 411944 05.04.2011 7:40 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý náraz do vozidla z boku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

4 Podolské nábřeţí - Podolská 17.04.2011 10:30 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
jízdní kolo 1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

4 Opatovská u svo.č. 422008 19.04.2011 16:35 chodcem 
ano, 0,24‰ - 

0,5‰ 
nezaviněná řidičem 

osobní 
automobil 

1 x lehké muţ 
pod vlivem 
alkoholu 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

4 
Tomíčkova, stezka pro cyklisty u 
MHD "Roztyly" 

21.04.2011 18:00 chodcem ne nezaviněná řidičem jízdní kolo 1 x lehké dívka dobrý hra dětí na vozovce jiná situace 

4 Zálesí - Nad Lesním divadlem 02.05.2011 17:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedodrţení bezpečné 

vzdálenosti 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
ţena, dívka dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Lounských 855 03.05.2011 15:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

4 Krčská 1082 u svo.č. 428376 09.05.2011 16:50 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náraz do vozidla z boku 
přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

4 Vranská 167 14.05.2011 6:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

4 K Habrovce - Pod Rovinou 18.05.2011 14:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze po správné 
straně 

4 Hasova u OD Penny 19.05.2011 17:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

4 U Druţstva Ţivot 1216 20.05.2011 9:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
vyhýbání bez 

dostatečné boční vůle 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

4 Opatovská u svo.č. 422014 20.05.2011 21:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Vídeňská 407 u svo.č. 412627 23.05.2011 10:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

jiná situace 

4 Ke Stáčírně u svo.č. 425338 08.06.2011 18:30 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 U Plynárny u OD Kaufland 09.06.2011 8:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nákladní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

4 
Generála Šišky u zastávky MHD 
"Sídliště Modřany" 

16.06.2011 13:30 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 
autobusové nádraţí u metra "C - 
Kačerov" u svo.č. 411894 

17.06.2011 11:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
autobus 1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 
Antala Staška 1904 u svo.č. 
428337 

22.06.2011 10:05 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké 
nezjištěno, 

utekl 
      

4 Choceradská 2745 u svo.č. 416713 24.06.2011 17:10 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Libušská 530 u svo.č. 432257 28.06.2011 9:50 chodcem ne nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 
jiná situace 

4 Mírového hnutí u svo.č. 423125 28.06.2011 10:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké dívka dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Severní I 1467 u svo.č. 415199 29.06.2011 16:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
ţena, 2 x 

dívka 
nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

4 Lhotecká 804 u svo.č. 417547 02.07.2011 0:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nepřizpůsobení 
rychlosti stavu 

vozovky 

osobní 
automobil 

1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

4 
Libušská u zastávky MHD "U 
Libušské sokolovny" 

08.07.2011 9:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Komořanská - Na Jitřence 09.07.2011 20:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ dobrý ţádné z uvedených 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Lhotecká - Kabeláčova 19.07.2011 6:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Pujmannové 1218 26.07.2011 11:30 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
nezjištěno, 

utekl 
nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

4 Ţeletavská 1442 u svo.č. 430088 27.07.2011 14:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

4 Novomeského u svo.č. 590145 30.07.2011 23:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

4 
Nuselský most z centra, 50m před 
koncem mostu 

27.07.2011 18:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

4 
Josefa Bíbrdlíka u Milíčovského 
lesa 

04.08.2011 16:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

4 Ke Krči - Jiskrova 19.08.2011 7:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

4 Lhotecká - Hasova 27.08.2011 8:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náraz do vozidla z boku 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

4 Podolské nábřeţí - Jeremenkova 31.08.2011 15:20 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

ne 
nepřizpůsobení 
rychlosti hustotě 

provozu 
jízdní kolo 1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlá změna směru 
chůze 

chůze, stání na 
chodníku 

4 Modřanská u svo.č. 430549 02.09.2011 13:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

4 
Zelený pruh u zastávky MHD "Na 
Planině" 

02.09.2011 15:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 U Plynárny 790 03.09.2011 12:00 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 
Roztylská u OC Chodov u svo.č. 
431511 

06.09.2011 15:30 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

4 Vídeňská 903 u svo.č. 428934 09.09.2011 14:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

4 
Roztylská , podzemní garáţe OC 
Chodov 

09.09.2011 17:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

bez 
zranění 

ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

4 Podolské nábřeţí u svo.č. 400028 11.09.2011 18:00 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
fyzická 

indispozice 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

jiná situace 

4 Opatovská - Mendelova 11.09.2011 14:56 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

4 Podjavorinské 1600 13.09.2011 13:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

4 Na Strţi - Jeremenkova 13.09.2011 16:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

4 Budějovická u svo.č. 410622 14.09.2011 9:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

4 Milevská u svo.č. 408725 15.09.2011 15:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nepřizpůsobení 

rychlosti vlastnostem 
vozidla 

osobní 
automobil 

1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 
chůze, stání na 

chodníku 

4 
Dvorecké náměstí 762 u svo.č. 
400840 

16.09.2011 10:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 
U Kunratického lesa u svo.č. 
426507 

19.09.2011 14:55 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké dívka 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

4 Horáčkova - V Rovinách 28.09.2011 19:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké, 
1 x lehké 

ţena, dívka nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

4 U Michelského lesa u hotelu Nosál 01.10.2011 11:50 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
jízdní kolo 1 x lehké ţena dobrý 

náhlá změna směru 
chůze 

jiná situace 

4 Branická 573 08.10.2011 17:35 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Libušská - Chýnovská 17.10.2011 9:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
usmrcen muţ dobrý ţádné z uvedených 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Mírového hnutí u svo.č. 423141 27.10.2011 16:50 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Chilská u svo.č. 426275 27.10.2011 18:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

jiná situace 

4 Choceradská 3038/28 01.11.2011 12:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

4 U Plynárny 2 04.11.2011 13:35 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Golčova, 40m od ulice K Betáni 12.08.2011 12:30 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
nezjištěno, 

utekl 
nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

4 
U Kamýku u zastávky MHD 
"Sídliště Lhotka" 

12.11.2011 8:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

4 Jílovská 1150 13.11.2011 12:30 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké dívka dobrý 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

4 Michelská - Vyskočilova 14.11.2011 15:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

drogy 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nákladní 

automobil 
usmrcen ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

4 Donovalská - Ke Stáčírně 16.11.2011 8:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Libušská 3 17.11.2011 17:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 
U Plynárny u zastávky MHD 
"Michelská" 

22.11.2011 16:04 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

jiná situace 

4 Jeremenkova 17 22.11.2011 16:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Na Pankráci - Na Strţi 25.11.2011 16:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké chlapec dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

4 Nuselská 603 29.11.2011 11:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

4 
Hlavní - Na Chodovci - 
Senohrabská 

30.11.2011 17:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

4 
U Plynárny, parkoviště OD 
Kaufland 

04.12.2011 15:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

4 Tűrkova u svo.č. 425379 04.12.2011 17:50 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Ke Kateřinkám - Opatovská 07.12.2011 16:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

4 Čs. Exilu - Povodňová 07.12.2011 18:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

4 Krouzova - Mádrova 09.12.2011 17:10 chodcem 
ano, 1,0‰ - 

1,5‰  
nezaviněná řidičem 

osobní 
automobil 

1 x těţké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Na Chodovci - U Mlýna 12.12.2011 5:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Čs. Exilu 1541 12.12.2011 7:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Hviezdoslavova u svo.č. 422839 12.12.2011 7:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Roztylská u svo.č. 427666 13.12.2011 13:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem motocykl 
bez 

zranění 
nezjištěno, 

utekl 
nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

4 Jemnická 345 u svo.č. 414096 13.12.2011 17:45 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Branická 574 17.12.2011 16:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 Novodvorská 1128 19.12.2011 13:27 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

4 
náměstí Bratří Synků - Na 
Zámecké 

20.12.2011 11:53 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

4 Libušská 4 u svo.č. 432152 21.12.2011 18:40 chodcem ne nezaviněná řidičem motocykl 2 x lehké ţena dobrý 
špatný odhad 

vzdálenosti, rychlosti 
vozidla 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

4 Sinkulova 38 22.12.2011 16:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

4 
Hvězdova, OC Arkády Pankrác, 3. 
patro 

23.12.2011 11:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

5 K Přehradám u svo.č. 590921 05.01.2011 7:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

5 Plzeňská 246 10.01.2011 17:30 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

5 Mukařovského - Amforová 11.01.2011 17:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

5 Mukařovského u svo.č. 508641 13.01.2011 17:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý ţádné z uvedených 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

5 
Kříţeneckého náměstí, ateliéry 
hala č. 8 

23.01.2011 8:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
jiné mot. 
vozidlo 

1 x těţké muţ dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

5 Svornosti 952 26.01.2011 12:40 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

5 Karlická - Výpadová - Vráţská 31.01.2011 13:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké dívka dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

5 Plzeňská 1125 18.02.2011 11:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 
Werichova 981, zastávka MHD 
"Sídliště Barrandov" 

19.02.2011 21:30 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

jiná situace 

5 Plzeňská 233 21.02.2011 14:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
autobus 1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

5 
Jeremiášova - Radlická - 
Bucharova 

03.03.2011 14:04 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

5 Petrţílkova 2514 09.03.2011 17:15 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké dívka 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

5 
Nádraţní 65 u zastávky MHD 
"Anděl" 

01.04.2011 1:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
tramvaj 1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

5 
Za Ţenskými domovy u svo.č. 
521431 

07.04.2011 14:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

5 Peroutkova 6/2397 08.04.2011 16:55 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 Topasova 177 10.04.2011 18:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ano, nad 1,5‰ 
nezvládnutí řízení 

vozidla 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

5 
Řevnická u východu ze stanice 
metra "Zličín" 

12.04.2011 11:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
autobus 1 x lehké ţena invalida správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

5 
Plzeňská u zastávky MHD 
"Kavalírka" 

13.04.2011 9:27 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 

5 Ţitavského 464 14.04.2011 17:10 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 Holečkova 16 21.04.2011 17:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

5 Plzeňská 445 24.04.2011 14:55 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem jízdní kolo 1 x lehké dívka 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 
Plzeňská u zastávky MHD 
"Bertramka" 

30.04.2011 20:10 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

5 Nádraţní 279 u svo.č. 500704 06.05.2011 18:10 chodcem drogy nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

fyzická 
indispozice 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 
Peroutkova u zastávky MHD "U 
Waltrovky" 

31.05.2011 6:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

5 Šejbalové 894 u svo.č. 518040 01.06.2011 11:15 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

5 Staropramenná - Jindřicha Plachty 03.06.2011 8:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

bez 
zranění 

muţ dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

5 Vrchlického - Jinonická 08.06.2011 16:05 chodcem ne nezaviněná řidičem 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké chlapec 
nepozornost, 

roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

5 
Pod Klapicí u zastávky MHD 
"Prvomájová" 

10.06.2011 14:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem autobus 
bez 

zranění 
nezjištěno, 

utekl 
      

5 Nádraţní u svo.č. 520397 28.06.2011 7:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
autobus 

bez 
zranění 

muţ nezjištěno ţádné z uvedených 
vstup chodce na signál 

"volno" 

5 
Rozvadovská Spojka u svo.č. 
518856 

28.06.2011 13:46 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

5 Starolázeňská 177 u svo.č. 515838 04.07.2011 15:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

nákladní 
automobil 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

5 Staropramenná - Jindřicha Plachty 05.07.2011 17:30 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náraz do vozidla z boku 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

5 
Nádraţní u zastávky MHD "Nádraţí 
Smíchov" 

11.07.2011 19:08 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké ţena dobrý 
náhlá změna směru 

chůze 
jiná situace 

5 Plzeňská u svo.č. 501349 19.07.2011 19:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
tramvaj 1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 
Elišky Přemyslovny - Nad 
Kamínkou 

01.08.2011 15:20 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 Plzeňská - Stroupeţnického 05.08.2011 10:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
autobus 1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

5 Na Zlíchově u svo.č. 521701 09.08.2011 22:25 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 Presslova - V Botanice 14.08.2011 21:06 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
autobus 2 x lehce ţena, dívka nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

5 Nádraţní 308 22.08.2011 5:00 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
nezjištěno, 

utekl 
nezjištěno 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 Jeremiášova - Bucharova 25.08.2011 18:55 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

5 
náměstí Osvoboditelů u svo.č. 
512987 

26.08.2011 9:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
malý 

motocykl 
1 x lehké ţena, dívka dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

5 Plzeňská - Kukulova 26.08.2011 15:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
jízda na červené 

světlo 
osobní 

automobil 
usmrcen muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

5 Hennerova 226 06.09.2011 21:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ 

pod vlivem 
alkoholu 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

chůze po nesprávné 
straně 

5 Plzeňská - Musílkova 08.09.2011 13:42 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

5 Sárská před OD Baumax 12.09.2011 14:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

5 
Mukařovského u zastávky MHD 
"Luka" 

13.09.2011 7:45 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké dívka 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 
Plzeňská u zastávky MHD 
"Kavalírka" 

27.09.2011 7:25 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké chlapec 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 
Mukařovského u zastávky MHD 
"Amforová" 

06.10.2011 15:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec dobrý náraz do vozidla z boku 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

5 K Hájům - Šafránkova 07.10.2011 8:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

5 Plzeňská - Podbělohorská 13.10.2011 14:27 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ dobrý 
náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

5 U Santošky - Bieblova 31.10.2011 12:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

5 Lidická 756 u svo.č. 500493 31.10.2011 18:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 Viktora Huga 8 u svo.č. 500538 01.11.2011 12:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec dobrý správné, přiměřené jiná situace 

5 Amforová 1898 04.11.2011 9:50 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 Řevnická u svo.č. 518923 09.11.2011 11:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
autobus 1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

5 Nádraţní - U Královské louky 14.11.2011 13:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý náraz do vozidla z boku 

vstup chodce na signál 
"volno" 

5 Lidická - Svornosti - Zborovská 16.11.2011 12:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

5 Mladých u svo.č. 518970 21.11.2011 11:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

5 Lidická 751 23.11.2011 7:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

5 Vrchlického - Prachnerova 23.11.2011 16:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

5 Plzeňská 302 u svo.č. 501361 30.11.2011 16:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

5 Nádraţní - Vltavská 01.12.2011 16:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké chlapec dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

5 Petrţílkova - Sluneční náměstí 05.12.2011 6:50 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 Nádraţní - U Královské louky 06.12.2011 17:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

5 Radlická - Braunova 09.12.2011 18:38 chodcem 
ano, 1,0‰ - 

1,5‰  
nezaviněná řidičem 

osobní 
automobil 

1 x těţké ţena 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

5 Roentgenova u svo.č. 511287 13.12.2011 7:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

5 Štefánikova 267 u svo.č. 500168 14.12.2011 12:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

5 
Plzeňská u zastávky MHD 
"Kavalírka" 

16.12.2011 18:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý ţádné z uvedených 

vstup chodce na signál 
"volno" 

5 U Tyršovy školy 639/3 19.12.2011 7:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x těţké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

5 
Plzeňská za křiţovatkou s ulicí Pod 
Kotlářkou 

24.12.2011 22:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

osobní 
automobil 

bez 
zranění 

muţ dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

6 
Makovského, zastávka tramvaje 
"Slánská" 

18.01.2011 7:10 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké chlapec 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

6 Na Petřinách u svo.č.602810 24.01.2011 7:05 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké muţ dobrý 
náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

6 Jose Martího 269/37 02.02.2011 9:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

6 Evropská - Alţírská 02.02.2011 15:15 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké dívka 

nepozornost, 
roztrţitost 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

6 Zikova 7 15.02.2011 15:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

6 K Letišti, areál Letiště Praha 17.02.2011 6:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nákladní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

6 Šlikova 402 18.02.2011 15:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

6 
Makovského, zastávka MHD 
"Slánská 

22.02.2011 11:30 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj usmrcen ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 
zmatené, zbrklé, 

nerozhodné jednání 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

6 Na Petřinách u svo.č. 602872 02.03.2011 17:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

6 Bělohorská - Kochanova 12.03.2011 6:05 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem jízdní kolo 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

6 
Bělohorská 1684/78 u svo.č. 
601404 

14.03.2011 21:39 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké ţena nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

6 
Nádraţní 43/84 u zastávky MHD 
"Na Kníţecí" 

21.03.2011 17:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

6 Na Petřinách - Pod Novým lesem 26.03.2011 9:28 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
tramvaj 1 x těţké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

chůze po nesprávné 
straně 

6 
Evropská - Horoměřická u svo.č. 
617445 

31.03.2011 9:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

6 Na Petřinách u svo.č. 602786 12.04.2011 14:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

6 Bělohorská u svo.č. 601503 19.04.2011 16:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
nezjištěno, 

utekl 
nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

6 Patočkova u svo.č. 600607 29.04.2011 17:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

6 
Na Patřinách u zastávky MHD "U 
Vojenské nemocnice" 

11.05.2011 19:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
tramvaj 1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

6 Zengrova 2011 16.05.2011 7:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti při 

vjíţdění na silnici 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec dobrý správné, přiměřené jiná situace 

6 Peštukova 251 u svo.č. 611264 26.05.2011 11:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

6 Evropská - Na Pískách 07.06.2011 16:55 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

6 Evropská - José Martího 11.06.2011 15:26 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
autobus 1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

6 Bělohorská u svo.č. 601434 14.06.2011 8:04 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 

6 
Milady Horákové u zastávky MHD 
"Hradčanská" 

29.06.2011 22:00 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj usmrcen muţ nezjištěno 
náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

6 Na Ořechovce 4 09.07.2011 12:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

6 Drahoňovského u svo.č. 614255 09.07.2011 17:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

6 Verdunská 817 11.07.2011 7:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

6 Svatovítská u svo.č. 606042 18.07.2011 7:11 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ nezjištěno správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

6 
Milady Horákové u zastávky MHD 
"Hradčanská" 

18.08.2011 16:46 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké muţ nezjištěno 
náhlé vstoupení do 

vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

6 Slánská 269 03.09.2011 3:00 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x těţké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

6 Jugoslávských partyzánů 736 14.09.2011 4:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

6 Vaníčkova u svo.č. 601666 27.09.2011 22:55 chodcem ano, do 0,24‰ nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké muţ 
pod vlivem 
alkoholu 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

6 
Bělohorská, výjezd z parkoviště OD 
Kaufland 

29.09.2011 12:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

6 Vítězné náměstí - Svatovítská 30.09.2011 7:02 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

6 Evropská u svo.č. 619454 30.09.2011 8:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

6 Patočkova 1953 04.10.2011 9:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

6 Bělohorská 103 06.10.2011 7:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké dívka dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

6 Brunclíkova - Na Klášterním 07.10.2011 11:47 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti při 

otáčení nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

6 Evropská 694/18 08.10.2011 9:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

6 K Letišti, výjezd od Starého letiště 09.10.2011 7:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených 

chůze po správné 
straně 

6 Na Petřinách 1945 14.10.2011 13:23 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

6 Jugoslávských partyzánů 1501 20.10.2011 15:30 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ dobrý 
zmatené, zbrklé, 

nerozhodné jednání 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

6 
Na Petřinách u zastávky MHD "OD 
Petřiny" 

24.10.2011 16:13 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 

6 Radimova 622 u svo.č. 600958 05.11.2011 10:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý ţádné z uvedených 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

6 Na Petřinách - Čílova 07.11.2011 17:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

6 Na Petřinách 1945 12.11.2011 13:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

6 Patočkova - Pod Drinopolem 14.11.2011 8:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

6 
Bělohorská u zastávky MHD 
"Vypich" 

22.11.2011 16:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

6 Sibeliova 16 23.11.2011 7:45 chodcem ne nezaviněná řidičem 
nákladní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

6 
Drnovská u zastávky MHD "Dlouhá 
míle" 

06.12.2011 17:12 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
usmrcen muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

6 Evropská 28/200a 02.11.2011 8:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

6 Na Petřinách - Na Větrníku 09.12.2011 17:10 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

6 Svatovítská u svo.č. 606035 14.12.2011 14:05 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 

7 Trojská 211 03.01.2011 13:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

7 Komunardů 1516 28.01.2011 17:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

7 Strojnická - Schnirchova 06.02.2011 20:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x těţké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

7 U Průhonu 44 09.02.2011 17:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý ţádné z uvedených 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

7 Strojnická - U Studánky 01.03.2011 8:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

7 
nábřeţí kpt. Jaroše - Dukelských 
hrdinů 

03.03.2011 21:15 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

jiná situace 

7 
nábřeţí kpt. Jaroše - Dukelských 
hrdinů 

17.03.2011 12:18 chodcem ne nezaviněná řidičem 
nákladní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

7 
Ortenovo náměstí - Vrbenského u 
svo.č. 701087 

18.03.2011 7:46 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké dívka dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

7 
U Výstaviště 262, výstaviště 
Holešovice pavilon E 

26.03.2011 15:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec dobrý správné, přiměřené jiná situace 

7 V Háji - Dělnická 29.03.2011 19:30 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

jiná situace 

7 
Za Viaduktem 1508 u svo.č. 
701277 

05.05.2011 20:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu 

správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

7 Dukelských hrdinů u svo.č. 700106 06.06.2011 18:05 chodcem ne nezaviněná řidičem jízdní kolo 1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

7 
Bubenské nábřeţí u zastávky MHD 
"Praţská trţnice" 

09.06.2011 8:48 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 

7 
Milady Horákové u zastávky MHD 
"Letenské náměstí" 

27.06.2011 10:17 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké 
nezjištěno, 

utekl 
      

7 
Komunardů 46, areál Holešovické 
trţnice hala 12 

11.08.2011 10:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené jiná situace 

7 Dělnická u zastávky MHD "Maniny" 30.08.2011 12:18 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

7 
Korunovační - Milady Horákové - 
Nad Štolou 

07.09.2011 16:47 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

7 
Vrbenského - Osadní - Ortenovo 
náměstí 

12.09.2011 16:25 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

7 Letenské náměstí - Veletrţní 15.09.2011 6:04 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náraz do vozidla z boku 
vstup chodce na signál 

"stůj" 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

7 
Dukelských hrdinů - nábřeţí kpt. 
Jaroše 

15.09.2011 17:05 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

7 Bubenská 1160/13 23.09.2011 14:55 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náraz do vozidla z boku jiná situace 

7 Milady Horákové 461 10.10.2011 14:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

7 Argentinská - Plynární 21.10.2011 21:05 chodcem 
ano, 0,24‰ - 

0,5‰ 
nezaviněná řidičem 

osobní 
automobil 

1 x lehké ţena 
pod vlivem 
alkoholu 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

7 
Korunovační - Nad Královskou 
oborou 

30.10.2011 14:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

7 Korunovační - Jana Zajíce 01.11.2011 9:08 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

pod vlivem 
alkoholu 

ţádné z uvedených 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

7 Milady Horákové 551/45 02.11.2011 22:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu 

správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

7 Trojská 114 06.11.2011 14:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti při 

otáčení nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

chůze po správné 
straně 

7 
nábřeţí kpt. Jaroše u svo.č. 
701278 

19.11.2011 18:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

pod vlivem 
alkoholu 

správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

7 Dukelských hrdinů - Veletrţní 20.11.2011 20:30 chodcem 
ano, 1,0‰ - 

1,5‰  
nezaviněná řidičem 

osobní 
automobil 

1 x lehké muţ 
fyzická 

indispozice 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

7 
Milady Horákové 397 u svo.č. 
700678 

07.12.2011 16:55 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náraz do vozidla z boku 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

7 Jateční 48, areál Praţské trţnice 19.12.2011 13:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

7 Argentinská - Plynární 27.12.2011 18:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

8 Pobřeţní - Vítkova 18.01.2011 17:58 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

8 Střelničná - Opálkova 05.02.2011 6:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

8 Zenklova 545 15.02.2011 22:20 
jiným 

účastníkem 
nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

8 Sokolovská 2170/161 22.02.2011 11:40 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ dobrý náraz do vozidla z boku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

8 Klapkova 731 u svo.č. 803803 23.02.2011 12:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
autobus 1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

8 Křiţíkova 289/38 25.02.2011 10:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

8 Zenklova 787 u svo.č. 802766 02.03.2011 15:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

8 Prvního pluku - Pernerova 04.03.2011 22:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ, ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

8 Trocnovská pod ţeletniční tratí 08.03.2011 13:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil s 
přívěsem 

1 x lehké muţ dobrý 
náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

8 Uzavřená u svo.č. 812489 27.03.2011 14:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

8 Trousilova 1066 u svo.č. 805954 01.04.2011 10:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

8 Zhořelecká - Cafourkova 05.04.2011 18:46 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
autobus 1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

8 Zenklova 1299 18.04.2011 14:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

8 Lodţská - Mazurská 20.05.2011 7:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ano, do 0,24‰ 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

8 Budínova - Bulovka 24.05.2011 8:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

8 Křiţíkova u svo.č. 800226 25.05.2011 8:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

8 Povltavská - Bulovka 03.06.2011 5:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

8 Primátorská u svo.č. 801685 10.06.2011 18:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

ţádné z uvedených 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

8 Zenklova u svo.č. 801379 14.06.2011 8:05 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

ne 
nesprávné 
předjíţdění 

jízdní kolo 1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

8 Střelničná 1969 u svo.č. 804354 25.06.2011 17:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

drogy a 
alkohol 

nedání přednosti 
chodci na přechodu 

motocykl 1 x těţké dívka dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

8 
Ţernosecká u zastávky MHD 
"Šimůnkova" 

21.08.2011 17:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 

8 Zenklova 305 22.08.2011 6:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena nezjištěno ţádné z uvedených 

chůze, stání na 
chodníku 

8 Ţernosecká - Jelínkova - Bojasova 10.09.2011 18:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

8 Střelničná u svo.č. 812174 17.09.2011 14:15 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý ţádné z uvedených 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

8 
Lodţská , 15m před křiţovatkou s 
ulicí Mazurská 

29.09.2011 14:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

8 
Sokolovská u zastávky MHD 
"Florenc" 

18.10.2011 15:27 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj usmrcen ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 
náraz do vozidla z boku jiná situace 

8 Spořická - V Kratinách 20.10.2011 19:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

8 Čimická u svo.č. 590621 25.10.2011 7:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

8 
Sokolovská u zastávky MHD 
"Invalidovna" 

26.10.2011 19:30 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

8 
Ţernosecká u zastávky MHD 
"Šimůnkova" 

25.11.2011 16:13 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 

8 Vysočanská u svo.č. 80408 25.11.2011 18:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
usmrcen ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

8 Zenklova - náměstí Na Stráţi 29.11.2011 16:32 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

8 Střelničná - Opálkova 04.12.2011 21:02 chodcem 
ano, 1,0‰ - 

1,5‰  
nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 
náraz do vozidla z boku 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

8 
Davídkova 658/41 u zastávky MHD 
"Vinopalnická" 

09.12.2011 7:25 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké dívka 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

8 Ústavní u svo.č. 809565 11.12.2011 14:25 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

fyzická 
indispozice 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

8 Šenovská - Vojkovická 14.12.2011 16:20 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

8 Střelničná - Vysočanská 16.12.2011 7:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

8 Vosmíkových 925 21.12.2011 11:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Poděbradská 339/20 05.01.2011 18:00 chodcem 
ano, 0,24‰ - 

0,5‰ 
nezaviněná řidičem 

osobní 
automobil 

1 x lehké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

náhlá změna směru 
chůze 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

9 Kolbenova u svo.č. 901060 10.01.2011 7:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Ocelkova - Bryksova 13.01.2011 16:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

9 Českobrodská - Mladých Běchovic 14.01.2011 7:04 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

9 Lovosická  367 u svo.č. 903557 19.01.2011 8:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

ţádné z uvedených 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

9 Litoměřická 577 21.01.2011 7:50 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

9 Ocelkova - Breitcetlova 03.02.2011 15:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

9 Dygrýnova 823/17, u svo.č. 910956 06.02.2011 15:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ano, 0,24‰ - 
0,5‰ 

nezvládnutí řízení 
vozidla 

osobní 
automobil 

1 x těţké chlapec 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

9 Touţimská - Bakovská 09.02.2011 17:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Náchodská u svo.č. 590709 11.02.2011 11:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Sokolovská 1439 u svo.č. 916754 11.02.2011 13:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké, 
1 x lehké 

ţena, 
chlapec 

dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

9 Roţmberská 792 15.02.2011 19:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
bezohledná, agresivní 

jízda 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

9 
Náchodská 762, parkoviště u 
Penny Marketu 

27.02.2011 8:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

ţádné z uvedených 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

9 Cukrovarská 154 u svo.č. 906360 03.03.2011 6:15 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil s 
přívěsem 

1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

9 
Sokolovská 250/282 u svo.č. 
916736 

17.03.2011 13:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Nadějovská 429 30.03.2011 6:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze po nesprávné 
straně 

9 Jiřetínská, parkoviště 30.03.2011 18:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x těţké chlapec dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

9 Tupolevova - Křivoklátská 31.03.2011 7:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 K Ţiţkovu u svo.č. 900147 01.04.2011 19:55 chodcem 
ano, 0,24‰ - 

0,5‰ 
nezaviněná řidičem 

osobní 
automobil 

1 x lehké muţ 
pod vlivem 
alkoholu 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

9 Prosecká - Lovosická 04.04.2011 17:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 
Českomoravská 184 u svo.č. 
921038 

12.04.2011 15:10 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 
zmatené, zbrklé, 

nerozhodné jednání 
vstup chodce na signál 

"stůj" 

9 Tupolevova 468 u svo.č. 904452 18.04.2011 13:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Beladova, zastávka MHD "Letňany" 20.04.2011 16:55 chodcem ne nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 

9 Chvalkovická 1842 u svo.č. 916314 27.04.2011 12:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

9 Tupolevova - Beranových 03.05.2011 14:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

9 Mladoboleslavská - Chaltická 05.05.2011 7:19 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
autobus 1 x lehké chlapec dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 
Českobrodská u zastávky MHD 
"Spojovací" 

06.05.2011 13:20 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

jiná situace 

9 Beranových 60 09.05.2011 15:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 

9 Komárovská - Štverákova 12.05.2011 12:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

9 Českobrodská - Hrabačovská 16.05.2011 14:30 chodcem ano, do 0,24‰ nezaviněná řidičem 
nákladní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

9 
Ocelkova 688 u zastávky MHD 
"kpt. Stránského" 

19.05.2011 7:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké dívka nezjištěno 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Sokolovská - Na Rozcestí 23.05.2011 11:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

9 Náchodská 865 27.05.2011 7:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

9 Marešova 28 30.05.2011 18:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké dívka dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

9 Českobrodská - Pod Táborem 02.06.2011 12:45 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

9 Kovanecká 2124 16.06.2011 8:45 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ dobrý 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

9 Chlumecká u svo.č. 917454 27.06.2011 18:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Prosecká - Lovosická 06.07.2011 15:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

pod vlivem 
alkoholu 

správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

9 
Českomoravská - Freyova - 
Poděbradská 

06.07.2011 18:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

9 Prosecká 843 12.07.2011 15:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
chůze, stání na 

chodníku 

9 Novosibřinská 879 09.08.2011 6:42 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Slavětínská - Axmanova 10.08.2011 14:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Průmyslová u svo.č. 908166 12.08.2011 6:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
překročení 

předepsané rychlosti 
nákladní 

automobil 
usmrcen muţ nezjištěno 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

9 Sokolovská 903 u svo.č. 916741 14.08.2011 20:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Běchorská u svo.č. 916239 18.08.2011 19:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké dívka dobrý správné, přiměřené jiná situace 

9 Prosecká - Jablonecká 22.08.2011 18:20 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

9 
Českobrodská u zastávky MHD 
"Sídliště Jahodnice" 

01.09.2011 8:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

9 
Poděbradská, točná tramvaje u 
svo.č. 920355 

03.09.2011 ? 
jiným 

účastníkem 
ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 

jiný, 
neuvedený 

stav 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

jiná situace 

9 
Mladých Běchovic u zastávky MHD 
"Nad Běchovicemi 

06.09.2011 8:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Vysočanská u svo.č. 901614 07.09.2011 13:02 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Trabantská 291/20 12.09.2011 17:50 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
jízdní kolo 1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Náchodská u svo.č. 915249 21.09.2011 16:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Prosecká - Čakovická - Jablonecká 22.09.2011 15:48 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
jízda na červené 

světlo 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

9 Ţacléřská u svo.č. 905556 25.09.2011 14:05 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

fyzická 
indispozice 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

9 
Poděbradská u stanice metra 
"Hloubětín" 

02.10.2011 18:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nepřizpůsobení 

rychlosti viditelnosti 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý ţádné z uvedených 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

9 Všetatská u svo.č. 906965 03.10.2011 14:30 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
chlapec dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 

9 
Českobrodská - Spojovací - 
Koněvova 

05.10.2011 16:42 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ, ţena nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

9 Skorkovská 2461 u svo.č. 917887 06.10.2011 8:05 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

9 Prosecká 855/68 10.10.2011 20:07 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

9 Medinská - U Besedy 15.10.2011 11:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
chůze, stání na 

chodníku 

9 Poděbradská u svo.č. 900314 19.10.2011 6:03 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"stůj" 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

9 
Kbelská u přemostění ulice 
Prosecká 

29.10.2011 1:15 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
usmrcen muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

9 Cíglerova - Bouřilova 02.11.2011 16:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 V Třešňovce u svo.č. 924144 03.11.2011 14:35 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

9 Prosecká - Lovosická 10.11.2011 8:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Nedokončená u svo.č. 003151 10.11.2011 18:15 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
nákladní 

automobil 
bez 

zranění 
muţ nezjištěno 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

9 Prosecká - Lovosická 15.11.2011 11:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Českobrodská - Pod Táborem 16.11.2011 17:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ano, 1,0‰ - 
1,5‰  

nedání přednosti 
chodci na přechodu 

osobní 
automobil 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
vstup chodce na signál 

"volno" 

9 Lovosická 352 u svo.č. 902996 17.11.2011 16:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena nezjištěno ţádné z uvedených 

chůze, stání na 
chodníku 

9 Českobrodská u svo.č. 907529 23.11.2011 6:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nákladní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 
Poděbradská u zastávky MHD 
"Nademlejnská" 

26.11.2011 19:18 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ nezjištěno 
náhlé vstoupení do 

vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

jiná situace 

9 Lovosická u svo.č. 903557 30.11.2011 14:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Ke Stadionu u svo.č. 906454 01.12.2011 16:25 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké dívka 

nepozornost, 
roztrţitost 

náraz do vozidla z boku 
přecházení těsně 

před/za vozidlem v 
zastávce 

9 
Freyova - U Vysočanského 
pivovaru 

01.12.2011 17:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti (DZ 

"Dej přednost") 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

9 
nepojmenovaná komunikace mezi 
ulicemi Tupolevova - Veselská 

01.12.2011 22:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

9 Bártlova 31 u svo.č. 920909 05.12.2011 17:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

ţádné z uvedených 
chůze po správné 

straně 

9 Sokolovská 202 07.12.2011 23:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

zmatené, zbrklé, 
nerozhodné jednání 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

9 Ţacléřská 530 12.12.2011 15:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
autobus 1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Náchodská - Bártlova 14.12.2011 17:30 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

9 Beranových 60 u svo.č. 904821 16.12.2011 17:30 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

9 Cukrovarská - Schoellerova 19.12.2011 16:46 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nákladní 

automobil 
1 x těţké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Čakovická u svo.č. 590325 21.12.2011 9:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Chlumecká u svo.č. 917454 21.12.2011 16:55 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 
Za Černým mostem u svo.č. 
920432 

21.12.2011 14:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
2 x lehké ţena, ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

9 Kolbenova - Záluţská 29.12.2011 10:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

10 
Průběţná  387/41 u zastávky MHD 
"Nádraţí Strašnice" 

18.01.2011 16:55 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

jiná situace 

10 Švehlova - Praţská 19.01.2011 15:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
2 x lehké ţena, dívka nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

10 Milánská u svo.č. 012265 29.01.2011 8:53 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
autobus 1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených 

chůze, stání na 
chodníku 

10 
Průběţná 71, zastávka MHD "Na 
Hroudě" 

30.01.2011 14:50 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké chlapec 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za vozidlem v 

zastávce 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

10 Průmyslová u svo.č. 007306 01.02.2011 19:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nepřizpůsobení 

rychlosti vlastnostem 
vozidla 

osobní 
automobil 

1 x lehké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

10 Průběţná 288 02.02.2011 12:30 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý náraz do vozidla z boku jiná situace 

10 
Vršovická (od zastávky MHD 
"Kubánské náměstí" po zastávku 
"Průběţná" 

02.02.2011 17:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj usmrcen muţ nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

10 
Průběţná 1942/64, zastávka MHD 
"Radošovická" 

10.02.2011 4:37 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

tramvaj usmrcen muţ nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

10 Vršovická, zastávka MHD "Slavia" 11.02.2011 11:50 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

10 Moskevská - Rostovská 14.02.2011 18:18 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

10 V Rybníčkách - Na Padesátém 25.02.2011 6:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

10 Na Padesátém - Přetlucká 02.03.2011 15:05 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
2 x lehké muţ, ţena nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

10 Vršovická u svo.č. 001365 17.03.2011 19:20 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

10 
Práčská 228 u zastávky MHD 
"Záběhlická škola" 

21.03.2011 12:52 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

10 V Olšinách 2300 u svo.č. 000717 22.03.2011 13:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nákladní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

10 Práčská u vchodu do OC Interspar 25.03.2011 22:40 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

ano, nad 1,5‰ 
nezvládnutí řízení 

vozidla 
jízdní kolo 1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

10 
U Zahradního města 121 155 u 
svo.č. 002828 

28.03.2011 12:28 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu 

ţádné z uvedených jiná situace 

10 Vršovická 843 u svo.č. 001393 30.03.2011 15:05 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

10 
Vršovická u zastávky MHD 
"Oblouková" 

30.03.2011 18:55 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

10 
U Vršovického hřbitova u svo.č. 
002017 

01.04.2011 8:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

10 Nad Vodovodem 240/56 03.04.2011 19:30 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

10 
Průběţná 633 u zastávky MHD "Na 
Padesátém" 

05.04.2011 19:30 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

náraz do vozidla z boku jiná situace 

10 Vinohradská 1508 u svo.č. 000175 07.04.2011 15:35 chodcem 
ano, 0,24‰ - 

0,5‰ 
nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu 

náraz do vozidla z boku 
chůze po nesprávné 

straně 

10 Švehlova u svo.č. 007554 07.04.2011 16:50 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké 
nezjištěno, 

utekl 
nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

10 Vladivostocká u svo.č. 002176 11.04.2011 17:15 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

náraz do vozidla z boku 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

10 Vyţlovská - Jevanská 16.04.2011 18:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 

10 Vinohradská 1509 19.04.2011 15:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
chůze, stání na 

chodníku 

10 Průběţná 1941 21.04.2011 7:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nákladní 

automobil 
usmrcen ţena dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

10 
V Korytech 1535, parkoviště OD 
Lidl 

22.04.2011 9:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené jiná situace 

10 Vršovická - Moskevská 23.04.2011 16:50 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ nezjištěno 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

10 
Průběţná 1142/34 u zastávky MHD 
"Nádraţí Strašnice" 

29.04.2011 16:16 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 
zmatené, zbrklé, 

nerozhodné jednání 
jiná situace 

10 Nové náměstí 1370/11 03.05.2011 10:28 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

10 Vršovická u svo.č. 001989 05.05.2011 21:50 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu (nad 

1 ‰) 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

10 Vinohradská 1510 06.05.2011 16:30 chodcem ano, do 0,24‰ nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
pod vlivem 
alkoholu 

ţádné z uvedených 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

10 Pořernická - Plaňanská 10.05.2011 7:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
usmrcen ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

10 
Národních Hrdinů parkoviště u 
stezky pro cyklisty od ulice K 
Lesíku 

21.05.2011 14:50 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
nezjištěno, 
řidič ujel 

bez 
zranění 

muţ, muţ nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

10 Libkovská 1072 28.05.2011 16:30 
řidičem 

nemotorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

bez 
zranění 

ţena 
pod vlivem 

alkoholu (nad 
1 ‰) 

ţádné z uvedených 
chůze, stání na 

chodníku 

10 Topolová 2963 02.06.2011 7:35 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké dívka dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

10 Pod Stanicí - Veslařská 06.06.2011 12:50 chodcem ne nezaviněná řidičem motocykl 1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených jiná situace 

10 Chodovská 1429 u svo.č. 016796 16.06.2011 22:50 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení mimo 

přechod (20m a více) 

10 Ke Spořilovu u svo.č. 014704 23.06.2011 16:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
řidič se nevěnoval 

řízení  
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

10 
Švehlova u zastávky MHD 
"Zahradní město" 

27.06.2011 18:08 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

jiná situace 

10 Švehlova 1435 28.06.2011 9:00 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

10 Ruská - Bělocerkevská 01.08.2011 20:30 chodcem 
ano, 0,8‰ - 

1,0‰ 
nezaviněná řidičem motocykl 1 x lehké muţ 

pod vlivem 
alkoholu 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

10 Vladivostocká u svo.č. 002178 17.08.2011 10:00 jiné zavinění nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení těsně 
před/za parkujícím 

vozidlem 

10 Úvalská 1222 17.08.2011 12:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

10 Průběţná pod viaduktem 20.08.2011 9:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
řidič se nevěnoval 

řízení  
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké muţ dobrý ţádné z uvedených 
chůze po nesprávné 

straně 

10 Na Palouku 722 29.08.2011 18:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

vstup chodce na signál 
"volno" 

10 Tolstého u svo.č. 001786 30.08.2011 20:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké dívka dobrý správné, přiměřené 
chůze po správné 

straně 

10 
Vinohradská u zastávky MHD 
"Krematorium Strašnice" 

02.09.2011 9:45 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké ţena 
fyzická 

indispozice 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

10 Mrštíkova 85 u svo.č. 003615 03.09.2011 19:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ano, nad 1,5‰ 
nezvládnutí řízení 

vozidla 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

10 Milánská 267 08.09.2011 10:25 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

10 Vršovická - Petrohradská 09.09.2011 8:50 chodcem ne nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké muţ 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

vstup chodce na signál 
"stůj" 

10 Saratovská 1067 u svo.č. 003641 09.09.2011 12:15 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nesprávné otáčení 

nebo couvání 
osobní 

automobil 
1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze, stání na 
chodníku 

10 
Vinohradská - Černokostelecká - 
Starostrašnická 

12.09.2011 14:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedodrţení bezpečné 

vzdálenosti 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
nezjištěno, 

utekl 
nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

10 
Černokostelecká u zastávky MHD 
"Nové Strašnice" 

15.09.2011 13:40 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem tramvaj 1 x těţké ţena 
nepozornost, 

roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 
jiná situace 

10 Přetlucká 2184 24.09.2011 16:17 
jiným 

účastníkem 
ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem jízdní kolo 1 x těţké ţena dobrý správné, přiměřené 

chůze po správné 
straně 

10 Milánská 455 u svo.č. 012272 02.10.2011 8:50 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
bez 

zranění 
nezjištěno, 

utekl 
      

10 Jabloňová 1716 13.10.2011 19:18 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

10 Kolovratská 3083 03.11.2011 14:00 chodcem nezjišťováno nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké chlapec 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlá změna směru 
chůze 

vstup do vozovky v 
blízkosti přechodu (do 

20 m) 
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Praha  místo datum čas zavinění 
alkohol u 

viníka 
příčina nehody 

druh 
vozidla 

zranění chodec stav chodce chování chodce 
situace v místě 

nehody 

10 Černokostelecká u svo.č. 005539 05.11.2011 19:25 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x těţké dívka dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

10 Tzáběhlická - K Prádelně 06.11.2011 14:48 
jiným 

účastníkem 
ne nezaviněná řidičem jízdní kolo 1 x lehké ţena dobrý ţádné z uvedených 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

10 Vršovická 1216 u svo.č. 001370 11.11.2011 19:25 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

10 
Starostrašnická - Nad Primaskou u 
svo.č. 003607 

08.12.2011 9:37 chodcem ne nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
jiný, 

neuvedený 
stav 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

10 Podleská 335 u svo.č. 013503 08.12.2011 13:20 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké dívka dobrý 

náhlé vstoupení do 
vozovky z chodníku, 

krajnice 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

10 Vršovická u svo.č. 001412 15.12.2011 17:23 jiné zavinění nezjišťováno nezaviněná řidičem autobus 1 x lehké 
nezjištěno, 

utekl 
nezjištěno ţádné z uvedených jiná situace 

10 Švehlova 395 u svo.č. 007472 16.12.2011 12:45 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
jiný druh nepřiměřené 

rychlosti 
tramvaj 1 x těţké ţena 

nepozornost, 
roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

10 Perucká u svo.č. 001325 20.12.2011 12:10 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
jiný druh 

nesprávného 
způsobu jízdy 

osobní 
automobil 

1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

10 Vinohradská 2517 u svo.č. 000154 20.12.2011 14:40 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena nezjištěno ţádné z uvedených 

přecházení mimo 
přechod (20m a více) 

10 Korunní - Řipská 20.12.2011 11:00 
řidičem 

motorového 
vozidla 

nezjišťováno 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
nezjištěno, 
řidič ujel 

1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 
přecházení po 

vyznačeném přechodu 

10 U Slavie - Vladivostocká 23.12.2011 14:17 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

10 Vršovická 478/51 24.12.2011 11:20 chodcem ano, nad 1,5‰ nezaviněná řidičem tramvaj 1 x lehké muţ 
fyzická 

indispozice 

náhlé vstoupení do 
vozovky z nástupního 
nebo dělícího ostrůvku 

jiná situace 

10 Vinohradská 2509 u svo.č. 000166 30.12.2011 15:40 
řidičem 

motorového 
vozidla 

ne 
nedání přednosti 

chodci na přechodu 
osobní 

automobil 
1 x lehké ţena dobrý správné, přiměřené 

přecházení po 
vyznačeném přechodu 

10 Korunní - Benešovská 31.12.2011 18:45 chodcem ne nezaviněná řidičem 
osobní 

automobil 
1 x lehké muţ 

nepozornost, 
roztrţitost 

špatný odhad 
vzdálenosti, rychlosti 

vozidla 

vstup chodce na signál 
"stůj" 
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Příloha č. 3 – Přehled dopravních nehod podle hlavní příčiny 
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Příčiny dopravních nehod; 2011, porovnání s rokem 2010 2010 2011 rozdíl tj. v % 
N

e
p

ři
z
p

ů
s

o
b

e
n

í 
ry

c
h

lo
s

ti
 

Nepřizpůsobení rychlosti 1565 1209 -356 -22,7% 

hustotě provozu 91 159 68 74,7% 

viditelnosti 5 11 6 120,0% 

vlastnostem vozidla a nákladu 100 123 23 23,0% 

stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokro apod.) 1171 681 -490 -41,8% 

dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, šířka apod.) 152 189 37 24,3% 

překročení rychlosti předepsané pravidly 6 9 3 50,0% 

překročení rychlosti stanovené dopravní značkou 2 2 0 0,0% 

bočnímu, nárazovému větru 1 1 0 0,0% 

jiný druh nepřiměřené rychlosti 37 34 -3 -8,1% 

N
e
s
p

rá
v
n

é
 p

ře
d

jí
ţ
d

ě
n

í 

Nesprávné předjíţdění 138 127 -11 -8,0% 

předjíţdění vpravo 13 12 -1 -7,7% 

předjíţdění bez dostatečného bočního odstupu 7 7 0 0,0% 

předjíţdění bez dostatečného rozhledu 0 1 1   

při předjíţdění došlo k ohroţení protijedoucího řidiče 9 7 -2 -22,2% 

při předjíţdění došlo k ohroţení předjíţděného řidiče 50 42 -8 -16,0% 

předjíţdění vlevo vozidla odbočujícího vlevo 36 42 6 16,7% 

předjíţdění v místech, kde je to zakázáno dopravní značkou 4 1 -3 -75,0% 

při předjíţdění byla přejeta podélná čára souvislá 3 3 0 0,0% 

bránění v předjíţdění 1 1 0 0,0% 

přehlédnutí jiţ předjíţdějícího souběţně jedoucího vozidla 9 6 -3 -33,3% 

jiný druh nesprávného předjíţdění 6 5 -1 -16,7% 
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N
e
d

á
n

í 
p

ře
d

n
o

s
ti

 v
 j
íz

d
ě
 

Nedání přednosti v jízdě 4784 4162 -622 -13,0% 

jízda na červené světlo 335 287 -48 -14,3% 

nedání přednosti proti příkazu dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě" 159 164 5 3,1% 

nedání přednosti proti příkazu dopravní značky "Dej přednost v jízdě" 906 835 -71 -7,8% 

nedání přednosti vozidlu přijíţdějícímu zprava 251 227 -24 -9,6% 

nedání přednosti při odbočování vlevo 576 524 -52 -9,0% 

nedání přednosti tramvaji, která odbočuje 11 5 -6 -54,5% 

nedání přednosti protijedoucímu vozidlu při objíţdění překáţky 6 4 -2 -33,3% 

nedání přednosti při zařazování do proudu jedoucích vozidel ze stanice, místa zastavení a stání 176 114 -62 -35,2% 

nedání přednosti při vjíţdění na silnici 117 129 12 10,3% 

nedání přednosti při otáčení nebo couvání 378 256 -122 -32,3% 

nedání přednosti při přejíţdění z pruhu do pruhu 1442 1215 -227 -15,7% 

nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu 200 206 6 3,0% 

nedání přednosti při odbočování vlevo souběţně jedoucímu vozidlu 203 171 -32 -15,8% 

jiné nedání přednosti 24 25 1 4,2% 

N
e
s
p

rá
v
n

ý
 z

p
ů

s
o

b
 j
íz

d
y
 

Nesprávný způsob jízdy 10995 10388 -607 -5,5% 

jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru 200 169 -31 -15,5% 

vyhýbání bez dostatečné boční vůle 324 291 -33 -10,2% 

nedodrţení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 3239 2845 -394 -12,2% 

nesprávné otáčení nebo couvání 961 1011 50 5,2% 

chyby při udání směru jízdy 8 18 10 125,0% 

bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda 21 16 -5 -23,8% 

náhlé bezdůvodné sníţení rychlosti jízdy 8 18 10 125,0% 
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řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 2753 2466 -287 -10,4% 

samovolné rozjetí nezajištěného vozidla 149 157 8 5,4% 

vjetí na nezpevněnou krajnici 2 1 -1 -50,0% 

nezvládnutí řízení vozidla 301 354 53 17,6% 

jízda (vjetí) jednosměrnou ulicí, silnicí v protisměru 13 1 -12 -92,3% 

nehoda při provádění sluţebního zákroku 2 1 -1 -50,0% 

jiný druh nesprávného způsobu jízdy 3014 3040 26 0,9% 

T
e

c
h

n
ic

k
á
 z

á
v
a
d

a
 v

o
z
id

la
 

Technická závada vozidla 97 81 -16 -16,5% 

závada řízení 3 1 -2 -66,7% 

závada provozní brzdy 5 8 3 60,0% 

neúčinná nebo nefungující parkovací brzda 1 0 -1 -100,0% 

opotřebení běhounu pláště pod stanovenou mez 0 0 0   

defekt pneumatiky způsobený průrazem nebo náhlým únikem 5 6 1 20,0% 

nesprávné uloţení nákladu 38 32 -6 -15,8% 

upadnutí, ztráta kola vozidla (i rezervního) 19 10 -9 -47,4% 

zablokování kol v důsledku mechanické závady (zadřený motor, převodovka, spadlý řetěz apod.) 2 0 -2 -100,0% 

lom závěsu kola, pruţiny 0 1 1   

závada závěsu pro přívěs 3 2 -1 -33,3% 

utrţená spojovací hřídel 1 0 -1 -100,0% 

jiná technická závada 20 21 1 5,0% 
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Příloha č. 4 – Místa a úseky s nejvyšším počtem nehod 
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Místa s největším počtem nehod, Praha; 2011 uzel 1 počet DN 

následky 

hmotná škoda v Kč 
usmrceno těţce zraněno lehce zraněno 

1. Evropská - Drnovská 6014 43 0 1 2 2 607 500 

2. Sokolská - I. P. Pavlova 2006 29 0 0 13 2 901 000 

3. Bulhar 1055 26 0 0 2 1 607 000 

4. Jiţní Spojka - Chodovská 4096 26 0 0 2 1 376 000 

5. Litochlebské náměstí 4077 25 0 0 4 1 193 000 

6. Vršovická - Bělocerkevská 0007 24 0 1 6 2 172 000 

7. Novořeporyjská - Rozvadovská Spojka 5092 24 0 0 0 2 373 500 

8. Strakonická - Barrandovský most 5033 21 0 0 4 1 497 200 

9. Vítězné náměstí 6055 20 0 1 0 991 000 

10. Východní Spojka - dálnice D 11 9033 20 0 0 1 1 688 000 

11. Milady Horákové - Korunovační 7002 19 0 0 2 1 140 000 

12. Jiţní Spojka - Vídeňská 4034 19 0 0 1 1 400 000 

13. Novořeporyjská - Pod Lochkovem 5101 19 0 0 0 1 569 000 

14. Černokostelecká - Průmyslová 0026 19 0 0 3 1 323 000 

15. Prosecká - Lovosická 9091 19 0 1 6 1 075 500 

16. Povltavská - most Barikádníků 7019 18 0 0 3 2 058 500 

17. Ryšavého - Pod Chodovem 4092 18 0 1 4 884 000 

18. Valdštejnská - Pod Bruskou 1001 17 0 0 0 1 580 500 

19. Prosecká - Hejtmánkova 8023 17 0 0 7 2 840 000 

20. Karlovarská - Praţský okruh 6076 17 0 1 6 1 441 000 
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Místa s největším počtem nehod, Praha; 2011 uzel 1 počet DN 

následky 

hmotná škoda v Kč 

usmrceno těţce zraněno lehce zraněno 

21. Poděbradská - Kbelská 9006 16 0 1 0 1 510 000 

22. Švehlova - Praţská 0044 16 0 0 3 1 309 000 

23. Kobyliské náměstí 8029 16 0 0 5 1 642 000 

24. Aviatická - Lipská 6016 15 0 0 1 1 443 000 

25. Jelení - U Brusnice 1060 15 0 0 2 1 703 000 

26. Vinohradská - Jana Ţelivského 3020 15 0 0 0 1 083 000 

27. Olbrachtova - Na Strţi 4054 15 0 0 6 1 773 000 

28. Plzeňská - Kukulova 5024 15 1 0 3 1 972 000 

29. K Barrandovu - Štěpařská 5097 14 0 0 3 1 280 000 

30. Smetanovo nábřeţí - Národní 1014 14 0 0 1 817 000 

31. 5. května - Jiţní Spojka 4016 14 0 0 0 737 000 

32. Legerova - Anglická 1048 14 0 0 0 606 000 

33. Mezibranská - Ţitná 1047 14 0 0 0 1 258 000 

34. Jiţní Spojka - Průmyslová 0082 14 0 0 0 753 000 

35. Chotkova - Mariánské hradby 1058 14 0 0 0 1 166 000 

36. Milady Horákové - U Brusnice 6022 14 0 0 0 1 692 000 

37. Táboritská - Ondříčkova 3002 14 0 0 3 1 025 000 

38. Prosecká - Letňanská 9092 14 0 0 3 1 037 000 

39. Balabenka 9001 13 0 0 2 1 055 000 

40. Olšanské náměstí 3003 13 0 0 2 1 396 000 
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Úseky s největším počtem nehod, Praha; 2011 uzel 1 uzel 2 počet DN 

následky 

škoda v Kč 

usmrceno těţce zraněno lehce zraněno 

1. Jiţní Spojka od ulice Průběţná po ulici Průmyslová 0064 0082 78 0 1 5 11 835 000 

2. Novořeporyjská od ulice Ořešská po ulici K Barrandovu 5064 5101 58 0 0 9 7 257 000 

3. Dálnice D1 od připojení Šeberov po hranice města 4019 4020 49 0 1 12 10 228 000 

4. Bělehradská od ulice Rumunská po ulici Otakarova 2012 4001 43 0 0 6 2 966 500 

5. Jiţní Spojka od ulice V Korytech po ulici Chodovská 0065 4096 42 0 0 0 3 598 500 

6. Národní od Smetanova nábřeţí po ulici Spálená 1014 1017 40 0 2 5 2 156 000 

7. Novořeporyjská od ulice Ořešská po odbočení na Třebonice 5064 5076 39 0 0 7 4 739 500 

8. Kbelská od ulice Cínovecká Liberecká po ulici Prosecká 8051 9040 39 0 1 0 4 499 000 

9. Štěrboholská od ulice Průmyslová po ulici Národních Hrdinů 0082 0083 38 0 0 4 4 246 500 

10. Kbelská od ulice Kolbenova po ulici Nad Klíčovem 9026 9027 37 0 0 4 4 056 000 

11. Myslbekova od ulice Patočkova po ulici Bělohorská 6033 6044 36 0 0 4 1 944 000 

12. Bělohorská od ulice Patočkova po ulici Pod Královkou 6036 6046 33 0 1 3 1 805 000 

13. Praţský okruh od ulice Rozvadovská Spojka po ulici Karlovarská 5092 6076 31 0 1 12 4 234 500 

14. Kukulova od ulice Plzeňská po ulici Podbělohorská 5024 6032 31 0 1 3 2 692 000 

15. Hlávkův most od ulice Klimentská po Bubenské nábřeţí 1043 7027 30 1 0 5 2 403 000 

16. Kolbenova od ulice Kbelská po ulici Chlumecká 9009 9026 30 0 2 4 3 391 000 

17. Jiţní Spojka od Barrandovského mostu po sjezd na Braník 4100 4101 30 0 0 5 2 444 000 

18. Legerova od Nuselského mostu po ulici Rumunská 2010 2011 29 0 0 2 1 715 000 

19. Novořeporyjská od sjezdu na Třebonice po sjezd na Rozvadovskou Spojku 5076 5092 27 0 1 3 7 949 000 

20. Českomoravská od Balabenky po ulici Freyova 9001 9002 27 0 0 5 4 969 500 
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