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1. Úvod 
Dokument má za cíl vytvořit formou komentovaných grafů základní materiál oddělení BESIP týkající 

se národních statistik dopravních nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem a jejich následků, 

především z oblasti osob usmrcených a zraněných.  

 

1.1 Národní databáze 
Pro potřeby tohoto dokumentu byly použity jako zdroj dat statistiky dopravní 

nehodovosti a jejich následků Ředitelství služby dopravní policie Policejního 

prezídia České republiky (ŘSDP PP ČR). 

 

V každém grafu je uvedena informace o zdroji vstupních dat. 
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2. Základní fakta 
Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na osoby usmrcené, těžce 

zraněné a lehce zraněné při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem. 

Základní poznatky statistických ukazatelů nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem: 

- v období let 1993 – 2012 tvořil podíl nehod s lesní zvěří (ku domácímu zvířectvu) 89 %, 

usmrcené osoby pak 77 %, těžce zraněné osoby „jen“ 47 % a lehce zraněné osoby 56 %; 

počet těžce zraněných osob, na rozdíl od ostatních sledovaných kategorií, je vyšší u střetů 

s domácím zvířectvem 

- v roce 2012 bylo zaznamenáno 5 953 nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem, vzestupný 

trend z posledních 3 let a zejména pak v posledním roce je velmi negativní 

- v období let 1993 – 2012 bylo při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem usmrceno 

celkem 30 osob, roce 2012 nebyla usmrcena žádná osoba (pokles o 3) 

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2012 činil podíl usmrcených při 

střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem 0,13 %, což znamená, že přibližně každá 769. 

usmrcená osoba byla usmrcená právě při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem 

- závažnost dopravních nehod při střetech s lesní zvěří činila 0,23 usmrcených osob na 1 000 

dopravních nehod, při střetech s domácím zvířectvem pak 0,58 usmrcených osob na 1 000 

dopravních nehod, Což znamená, že dopravní nehody při střetech s domácím zvířectvem 

vykazují 2,5x vyšší závažnost než dopravní nehody při střetech s lesní zvěří!!! 

- v roce 2012 bylo při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem těžce zraněno 16 osob, tj. 

o 3 méně než v předchozím roce 

- nejtragičtější, z pohledu lehce zraněných osob, byl rok 2012, kdy bylo lehce zraněno 160 

osob (tj. o 56! více než v předchozím roce) 

- nejvíce nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem v roce 2012 bylo zaznamenáno ve 

Středočeském kraji (1 110), naopak nejméně v Jihočeském kraji (41) 

- nejvyšší nárůst počtu nehod (o 341) oproti předchozímu roku je evidován ve Zlínském kraji, 

tj. o 79,1 % více! 

- nejvíce těžce zraněných při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem v roce 2012 bylo v 

Jihočeském a Jihomoravském kraji (shodně 3 osoby), naopak ve 4 krajích nedošlo 

k žádnému těžkému zranění 

- nejvyšší nárůst počtu těžce zraněných (o 2) oproti předchozímu roku je evidován v 

Jihočeském kraji, tj. o 66,7 % více 

- nejvíce lehce zraněných při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem v roce 2012 bylo 

ve Středočeském a Jihočeském kraji (shodně 22 osob), naopak nejméně v Karlovarském kraji 

(1 osoba) 

- nejvyšší nárůst počtu lehce zraněných (o 12) oproti předchozímu roku je evidován v 

Jihočeském kraji, tj. o 54,5 % více, nárůst lehce zraněných osob o 90,0% je evidován 

v Olomouckém kraji! 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 
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2.1 Vývoj dopravních nehod a jejich následků 
Vývoj dopravních nehod, usmrcených, těžce zraněných a lehce zraněných osob je zřejmý z uvedené 

tabulky. 

 

V období let 1993 – 2012 tvořil podíl nehod s lesní zvěří (ku domácímu zvířectvu) 89 %, usmrcené 

osoby pak 77 %, těžce zraněné osoby „jen“ 47 % a lehce zraněné osoby 56 %. Z uvedeného je zřejmé, 

že počet těžce zraněných osob, na rozdíl od ostatních sledovaných kategorií, je vyšší u střetů 

s domácím zvířectvem. 
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2.1.1 Vývoj dopravních nehod 

Vývoj dopravních nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem v ČR je zřejmý z grafu. V roce 2012 bylo 

zaznamenáno 5 953 nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem. Nejvíce jich bylo zaznamenáno v roce 

2007 (8 533), naopak nejméně v roce 1995 (2 308). Vzestupný trend z posledních 3 let a zejména 

pak v posledním roce je velmi negativní. 
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3. Vývoj usmrcených 
V období let 1993 – 2012 bylo při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem usmrceno celkem 30 

osob. Vývoj počtu usmrcených osob při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem v ČR je zřejmý 

z grafu. Nejtragičtější, z tohoto pohled, byly roky 1993 a 2007, kdy bylo usmrceno 5 osob, naopak 

žádná osoba nebyla usmrcena v letech 1994, 2001, 2003 – 2006 a 2012. V roce 2012 došlo k poklesu 

počtu usmrcených o 3 osoby. 
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3.1 Relativní vývoj 
Větší přehled získáme, podíváme-li se na relativní ukazatele. V celém období je zaznamenán 

průměrný pokles usmrcených při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem o 70,0 % (pozn. 

v uvedeném období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob o 14,7 %, tzn. že 

v oblasti usmrcených osob při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem je dosaženo 4,8x 

„lepšího výsledku“, na druhou stranu rok 1993 spolu s rokem 2007 patřil k nejtragičtějším co se týká 

osob usmrcených při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem). 
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3.2 Podíl usmrcených 
Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2012 činil podíl usmrcených při střetech s 

lesní zvěří a domácím zvířectvem 0,13 %, což znamená, že přibližně každá 769. usmrcená osoba byla 

usmrcená právě při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem.  V roce 2007 byl podíl usmrcených 

při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem nejvyšší (0,45 %, tzn. téměř každá 222. usmrcená 

osoba byla usmrcena při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem), naopak v roce 2012 nebyla 

usmrcena žádná osoba. 
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3.3 Závažnost dopravních nehod při střetech s lesní zvěří a domácím 

zvířectvem 
Celková závažnost dopravních nehod v období 1993 – 2012 při střetech s lesní zvěří a domácím 

zvířectvem činila 0,27 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod. Závažnost dopravních nehod při 

střetech s lesní zvěří činila 0,23 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, při střetech s 

domácím zvířectvem pak 0,58 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod. Znamená to, že 

dopravní nehody při střetech s domácím zvířectvem vykazují 2,5x vyšší závažnost než dopravní 

nehody při střetech s lesní zvěří!!! 
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4. Vývoj zraněných 

4.1 Těžce zranění 
Vývoj počtu těžce zraněných osob při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem je zřejmý z grafu. 

Nejtragičtější, z tohoto pohledu, byl rok 2007, kdy bylo těžce zraněno 23 osob, naopak nejméně osob 

bylo těžce zraněno v roce 2010 (11). V roce 2012 bylo při nehodách s lesní zvěří a domácím 

zvířectvem těžce zraněno 16 osob, tj. o 3 méně než v předchozím roce. 
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4.2 Lehce zranění 
Vývoj počtu lehce zraněných osob při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem je zřejmý z grafu. 

Nejtragičtější, z tohoto pohledu, byl rok 2012, kdy bylo lehce zraněno 160 osob (tj. o 56! více než 

v předchozím roce), naopak nejméně osob bylo lehce zraněno v roce 1996 (74). 
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5. Krajské srovnání roku 2012 

5.1 Dopravní nehody 
V roce 2012 došlo při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem k 5 953 nehodám, tzn. průměrně se 

v každém kraji stalo přibližně 425 nehod. Nejvíce nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem v roce 

2012 bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji (1 110), naopak nejméně v Jihočeském kraji (41). 

Nejvyšší nárůst počtu nehod (o 341) oproti předchozímu roku je evidován ve Zlínském kraji, tj. o 

79,1 % více! 
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5.2 Usmrcení 
V roce 2012 nebyla při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem usmrcena žádná osoba. 

5.3 Těžce zranění 
V roce 2012 bylo při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem těžce zraněno 16 osob. Nejvíce 

těžce zraněných při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem v roce 2012 bylo v Jihočeském a 

Jihomoravském kraji (shodně 3 osoby), naopak ve 4 krajích nedošlo k žádnému těžkému zranění. 

Nejvyšší nárůst počtu těžce zraněných (o 2) oproti předchozímu roku je evidován v Jihočeském 

kraji, tj. o 66,7 % více. 
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5.4 Lehce zranění 
V roce 2012 bylo při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem lehce zraněno 160 osob. Nejvíce 

lehce zraněných při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem v roce 2012 bylo ve Středočeském 

a Jihočeském kraji (shodně 22 osob), naopak nejméně v Karlovarském kraji (1 osoba). 

Nejvyšší nárůst počtu lehce zraněných (o 12) oproti předchozímu roku je evidován v Jihočeském 

kraji, tj. o 54,5 % více. Nárůst lehce zraněných osob o 90,0% je evidován v Olomouckém kraji! 
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Použité zdroje 
 

[1] ŘSDP PP ČR   

http://www.etsc.eu/
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