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Grafické znázornění nehod z pohledu chování chodce
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Ze statistického vyjádření nehod dětí jednoznačně vyplývá, že nejčastější příčinou nehody je
náhlý vstup dítěte do vozovky z chodníku nebo z krajnice. Ve sledovaných letech je tento
faktor nejčastější příčinou. Druhou vážnou příčinou nehody dítěte-chodce je pravděpodobně
řidič, protože ze statistik policie je chování dítěte správné a přiměřené. Přesto se stalo obětí
nehody.
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Pro srovnání je uveden graf, ve kterém je souhrn z let 1997 - 2001
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V letech 2002 – 2004 výrazně klesla hodnota, kde příčinou nehody byla hra dětí na vozovce
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Grafické znázornění situace v místě nehody
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Nejčastější příčinou nehod dětí je vstup mimo přechod. Ale chůze po vyznačeném přechodu
je téměř stejným problémem.
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