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

se národních statistik dopravních nehod při srážkách se stromem a jejich následků, především 

z oblasti osob usmrcených a zraněných osob.  

 

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 a zraněné 

při srážkách se stromem. 

Základní poznatky statistických ukazatelů při srážkách se stromem: 

- nejvíce nehod bylo zaznamenáno v roce 2003 (5 950), naopak nejméně v roce 2010 (2 465), 

v roce 2017 došlo k meziročnímu nárůstu o 50 nehod (2 474) 

- nejtragičtější, z tohoto pohledu, byl rok 2003, kdy bylo usmrceno 222 osob, naopak nejméně 

osob bylo usmrceno v uplynulých dvou letech, kdy bylo usmrceno 75 osob 

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1995 – 2017 činil podíl usmrcených při 

srážkách se stromem 15,5 %, což znamená, že přibližně každá 6. usmrcená osoba byla 

usmrcená právě při srážkách se stromem, v roce 2017 byl podíl usmrcených při srážkách se 

stromem ke všem usmrceným osobám 14,9 % (pozn. meziročně + 1,1 %) 

- nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2017 (204, tj. o 14 méně než v předchozím roce), 

v uplynulých pěti letech dochází k postupnému snižování počtu těžce zraněných osob při 

srážkách se stromem 

- závažnost dopravních nehod při srážkách se stromem v roce 2017 činila 27 usmrcených 

osob na 1 000 dopravních nehod, tzn., že dopravní nehody při srážkách se stromem vykazují 

5,7x vyšší závažnost než je celkový průměr!!! 

- nejvíce dopravních nehod v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno u osobních 

automobilů (2 198, tj. 80% podíl) 

- nejvíce usmrcených v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno u osobních 

automobilů (63), vysoká závažnost dopravních nehod byla evidována u motocyklistů 

(77 usmrcených na 1 000 nehod) 

- nejvíce dopravních nehod v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno na silnicích 

III. tříd (992, tj. 36% podíl) 

- nejvíce usmrcených v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno na silnicích III. tříd 

(33, tj. 38% podíl) 

- nejvíce usmrcených při srážkách se stromem (13) bylo v roce 2017 evidováno v červnu, 

ve stejném měsíci byl zaznamenán i nejvyšší podíl usmrcených při srážkách se stromem na 

všech usmrcených osobách, podíl v daném měsíci činil 21 % 

- nejvíce usmrcených při srážkách se stromem (20) bylo v roce 2017 evidováno v sobotu, 

v neděli byl zaznamenán nejvyšší podíl usmrcených při srážkách se stromem na všech 

usmrcených osobách, podíl v daném dni činil 24 % (pozn. průměr 15 %) 

- o víkendu byla přibližně každá 4. osoba usmrcena při srážce se stromem (pozn. v sobotu 

23%, v neděli pak 24% podíl)!!! 

- nejvyšší závažnost nehod při srážkách se stromem (51 usmrcených na 1 000 nehod) byla 

v roce 2017 evidováno v sobotu, kdy byla evidovaná i nejvyšší závažnost nehod obecně 

- v sobotu tak dopravní nehody při srážkách se stromem vykazují 6,9x vyšší závažnost než je 

celkový průměr!!! 

http://www.ibesip.cz/
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- nejvíce usmrcených při srážkách se stromem bylo v roce 2017 evidováno mezi 5. až 6. 

hodinou (8 usmrcených), v případě těžce zraněných při srážkách se stromem bylo 

nejrizikovější období mezi 6. až 7. hodinou a 15. až 16. hodinou (14 těžce zraněných) 

- hlavní příčinou nehod při srážkách se stromem bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu 

vozovky, nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky a nevěnování se 

řízení vozidla, v důsledku uvedených příčin bylo usmrceno 50 osob, tj. 2/3 všech usmrcených 

při srážkách se stromem 

- z pohledu dopravních nehod při srážkách se stromem v důsledku vlivu alkoholu 

a návykových látek je velmi NEGATIVNÍ, že 52 % těchto dopravních nehod zavinily osoby 

pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!!  

- drogy, resp. návykové látky se na dopravních nehodách při srážkách se stromem s podílem 

alkoholu a návykových látek podílely z 8 % (24 dopravních nehod) 

- podíl alkoholu a návykových látek na dopravních nehodách a jejich následcích při srážkách se 

stromem v roce 2017: 11 % nehod, 19 % usmrcených, 15 % těžce zraněných a 13 % lehce 

zraněných 

- přibližně každá 5. osoba u nehod při srážkách se stromem byla usmrcená vinou osoby pod 

vlivem alkoholu nebo návykových látek! 

- nejvíce nehod při srážkách se stromem v roce 2017 bylo evidováno ve Středočeském kraji 

(562), naopak nejméně v Hlavním městě Praze (67), nejvyšší podíl nehod při srážkách 

se stromem byl evidován v Jihočeském kraji (7 %) 

- nejvíce usmrcených osob při srážkách se stromem v roce 2017 bylo evidováno v Jihočeském 

kraji (12 osob), naopak žádná osoba nebyla usmrcena v Hlavním městě Praze, nejvyšší podíl 

usmrcených při srážkách se stromem byl evidován v Karlovarském kraji (25 %) 

- nejvíce těžce zraněných osob při srážkách se stromem v roce 2017 bylo evidováno v 

Jihočeském kraji (50 osob), naopak nejméně těžce zraněných osob bylo evidováno v Hlavním 

městě Praze (2), nejvyšší podíl těžce zraněných při srážkách se stromem byl evidován 

v Jihočeském kraji (19 %) 

- celková závažnost všech dopravních nehod v roce 2017 činila 4,2 usmrcených osob na 1 000 

dopravních nehod, závažnost dopravních nehod při srážkách se stromem v Jihočeském kraji 

v roce 2017 činila 42,9 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – nejvyšší závažnost!!! 

- velmi vysoká (téměř totožná) závažnost těchto dopravních nehod byla evidovaná i 

v Pardubickém kraji (42,4) 

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 
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3. Dopravní nehody a jejich následky při srážkách se stromem 
Vývoj dopravních nehod, usmrcených a zraněných osob je zřejmý z uvedené tabulky. 

 

3.1 Vývoj dopravních nehod 
Vývoj dopravních nehod při srážkách se stromem je zřejmý z grafu. Nejvíce jich bylo zaznamenáno 

v roce 2003 (5 950), naopak nejméně v roce 2010 (2 465). V roce 2017 došlo k meziročnímu nárůstu 

o 50 nehod (2 474). 

  

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Celkem

Počet nehod 4 999 5 385 5 081 5 313 5 509 5 308 5 628 5 333 5 950 5 677 5 509 4 838 4 830 4 353 3 005 2 465 2 668 2 834 2 610 2 469 2 596 2 697 2 747 97 804 50 1,9%

Usmrceno 182 193 199 176 218 199 176 205 222 187 175 149 199 177 132 115 105 113 86 112 102 75 75 3 572 0 0,0%

Těžce zraněno 713 737 728 742 722 631 702 592 674 568 530 409 432 447 378 269 326 332 249 241 223 218 204 11 067 -14 -6,4%

Lehce zraněno 2 421 2 316 2 257 2 275 2 293 2 146 2 316 2 194 2 438 2 331 2 162 2 001 1 989 2 043 1 768 1 375 1 611 1 645 1 523 1 443 1 561 1 670 1 595 45 373 -75 -4,5%

Celkem zraněno 3 134 3 053 2 985 3 017 3 015 2 777 3 018 2 786 3 112 2 899 2 692 2 410 2 421 2 490 2 146 1 644 1 937 1 977 1 772 1 684 1 784 1 888 1 799 56 440 -89 -4,7%

Dopravní nehody a jejich následky při srážce se stromem

Meziročně
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3.2 Vývoj usmrcených 
Dopravní nehody při srážkách se stromem vykazují vysokou závažnost. Vývoj počtu usmrcených osob 

při srážkách se stromem je zřejmý z grafu. Nejtragičtější, z tohoto pohledu, byl rok 2003, kdy bylo 

usmrceno 222 osob, naopak nejméně osob bylo usmrceno v uplynulých dvou letech, kdy bylo 

usmrceno 75 osob. 
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3.2.1 Relativní vývoj 

Větší přehled získáme, podíváme-li se na relativní ukazatele. Nejméně usmrcených osob při srážkách 

se stromem bylo v uplynulých dvou letech (o 58,8 % méně oproti roku 1993). V celém období je 

zaznamenán průměrný pokles usmrcených při srážkách se stromem o 14,7 %. 
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3.2.2 Podíl usmrcených 

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1995 – 2017 činil podíl usmrcených při srážkách se 

stromem 15,5 %, což znamená, že přibližně každá 6. (přesně 6,45) usmrcená osoba byla usmrcená 

právě při srážkách se stromem.  V letech 2008 a 2014 byl podíl usmrcených při srážkách se stromem 

nejvyšší (17,8 %), naopak v roce 1995 nejnižší (13,2 %). V roce 2017 byl podíl usmrcených při 

srážkách se stromem ke všem usmrceným osobám 14,9 % (pozn. meziročně + 1,1 %). 
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3.3 Vývoj zraněných 
Vývoj počtu zraněných osob při srážkách se stromem je zřejmý z níže uvedených grafů.  

3.3.1 Vývoj těžce zraněných 

Nejvíce osob bylo těžce zraněno v roce 1998 (742), naopak nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 

2017 (204, tj. o 14 méně než v předchozím roce). V uplynulých pěti letech dochází k postupnému 

snižování počtu těžce zraněných osob při srážkách se stromem. 
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3.3.2 Vývoj lehce zraněných 

Nejvíce osob bylo lehce zraněno v roce 2003 (2 438), naopak nejméně osob bylo lehce zraněno 

v roce 2010 (1 375). V roce 2017 bylo lehce zraněno při srážkách se stromem 1 595 osob, tj. o 75 

méně než v předchozím roce). 
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3.4 Závažnost nehod při srážkách se stromem 
Celková závažnost dopravních nehod v roce 2017 činila 4,8 usmrcených osob na 1 000 dopravních 

nehod. Závažnost dopravních nehod při srážkách se stromem v roce 2017 činila 27 usmrcených 

osob na 1 000 dopravních nehod! Znamená to, že dopravní nehody při srážkách se stromem vykazují 

5,7x vyšší závažnost než je celkový průměr!!! Vůbec nejvyšší závažnost vykazovaly tyto dopravní 

nehody v roce 2010 (47 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod), naopak nejnižší právě v roce 

2017. 
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4. Podle druhu vozidla 

4.1 Dopravní nehody 
Nejvíce dopravních nehod v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno u osobních 

automobilů (2 198, tj. 80% podíl), ostatní kategorie jsou zřejmé z grafu. 
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4.2 Usmrcení 
Nejvíce usmrcených v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno u osobních automobilů 

(63), vysoká závažnost dopravních nehod byla evidována u motocyklistů (77 usmrcených na 1 000 

nehod). 
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4.3 Následky nehod 
Nejvíce usmrcených, těžce i lehce zraněných v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno u 

osobních automobilů, ostatní kategorie jsou zřejmé z grafu. 
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5. Podle druhu komunikace 

5.1 Dopravní nehody 
Nejvíce dopravních nehod v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno na silnicích III. tříd 

(992, tj. 36% podíl), ostatní podíly komunikací jsou zřejmé z grafu. 
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5.2 Usmrcení 
Nejvíce usmrcených v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno na silnicích III. tříd (33, 

tj. 38% podíl), na tomto druhu komunikací je rovněž evidovaná i vysoká závažnost nehod. 
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5.3 Následky nehod 
Nejvíce usmrcených (33) a lehce zraněných (588) v roce 2017 při srážkách se stromem bylo 

evidováno na silnicích III. tříd, nejvíce těžce zraněných (69) pak bylo evidováno na silnicích II. tříd. 
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6. Časové srovnání usmrcených a těžce zraněných v roce 2017 

6.1 Měsíční srovnání 

 

Usmrcení 

Nejvíce usmrcených při srážkách se stromem (13) bylo v roce 2017 evidováno v červnu, ve stejném 

měsíci byl zaznamenán i nejvyšší podíl usmrcených při srážkách se stromem na všech usmrcených 

osobách. Podíl v daném měsíci činil 21 %, celoroční podíl na všech usmrcených činil 15 %. 

 

  

Usmrceno Těžce zraněno Usmrceno Těžce zraněno Usmrceno Těžce zraněno

leden 4 12 30 94 13% 13%

únor 5 12 26 114 19% 11%

březen 4 13 30 166 13% 8%

duben 5 16 35 181 14% 9%

květen 5 15 40 236 13% 6%

červen 13 24 62 325 21% 7%

červenec 6 25 45 229 13% 11%

srpen 4 23 56 275 7% 8%

září 8 15 43 190 19% 8%

říjen 5 16 48 195 10% 8%

listopad 8 19 42 187 19% 10%

prosinec 8 14 45 147 18% 10%

CELKEM 75 204 502 2 339 15% 9%

Měsíc; 2017
Srážka se stromem Všichni Podíl srážky se stromem

http://www.ibesip.cz/


Srážka se stromem 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

facebook.com/ibesip      twitter.com/ibesip      youtube.com/ibesip      instagram.com/ibesip       www.ibesip.cz 

21 

Těžce zranění 

Nejvíce těžce zraněných při srážkách se stromem (25) bylo v roce 2017 evidováno v červenci, 

nejvyšší podíl těžce zraněných při srážkách se stromem na všech těžce zraněných osobách byl 

evidován v lednu (13 %). Celoroční podíl na všech těžce zraněných činil 9 %. 
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6.2 Denní srovnání 

 

Usmrcení 

Nejvíce usmrcených při srážkách se stromem (20) bylo v roce 2017 evidováno v sobotu, v neděli byl 

zaznamenán nejvyšší podíl usmrcených při srážkách se stromem na všech usmrcených osobách, 

podíl v daném dni činil 24 % (pozn. průměr 15 %). O víkendu byla přibližně každá 4. osoba usmrcena 

při srážce se stromem (pozn. v sobotu 23%, v neděli pak 24% podíl)!!! 

 

  

Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno

Pondělí 321 7 27 15 935 61 344 2% 11% 8%

Úterý 376 7 30 15 460 58 311 2% 12% 10%

Středa 324 3 17 15 961 61 299 2% 5% 6%

Čtvrtek 411 9 30 16 108 80 339 3% 11% 9%

Pátek 493 14 29 17 453 91 403 3% 15% 7%

Sobota 392 20 32 11 837 88 346 3% 23% 9%

Neděle 430 15 39 11 067 63 297 4% 24% 13%

CELKEM 2 747 75 204 103 821 502 2 339 3% 15% 9%

Srážka se stromem Všichni Podíl srážky se stromem
Den v týdnu; 2017
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Těžce zranění 

Nejvíce těžce zraněných při srážkách se stromem (39) bylo v roce 2017 evidováno v neděli, kdy byl 

zaznamenán i nejvyšší podíl těžce zraněných při srážkách se stromem na všech těžce zraněných 

osobách (13 %). Celoroční podíl na všech těžce zraněných činil 9 %. 

 

  

http://www.ibesip.cz/


Srážka se stromem 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

facebook.com/ibesip      twitter.com/ibesip      youtube.com/ibesip      instagram.com/ibesip       www.ibesip.cz 

24 

Závažnost nehod 

Nejvyšší závažnost nehod při srážkách se stromem (51 usmrcených na 1 000 nehod) byla v roce 

2017 evidováno v sobotu, kdy byla evidovaná i nejvyšší závažnost nehod obecně. V sobotu tak 

dopravní nehody při srážkách se stromem vykazují 6,9x vyšší závažnost než je celkový průměr!!! 

Naopak nejnižší závažnost nehod při srážkách se stromem (9,3 usmrcených na 1 000 nehod) byla 

v roce 2017 evidováno ve středu. 
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6.3 Hodinové srovnání 

Absolutní 

Nejvíce usmrcených při srážkách se stromem bylo v roce 2017 evidováno mezi 5. až 6. hodinou 

(8 usmrcených). V případě těžce zraněných při srážkách se stromem bylo nejrizikovější období mezi 

6. až 7. hodinou a 15. až 16. hodinou (14 těžce zraněných). Detaily jsou zřejmé z uvedeného grafu. 
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Relativní 

Nejvyšší poměr usmrcených při srážkách se stromem byl v roce 2017 evidován mezi 1. až 2. 

hodinou (60 %). Z grafu je zřejmé, že na těžce zraněných osobách se srážky se stromem nejvíce 

podílely v období mezi 4. až 5. hodinou (39 %). 
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7. Příčiny nehod a jejich následků 
V roce 2017 bylo evidováno 2 747 nehod při srážkách se stromem, při těchto nehodách bylo 

usmrceno 75 osob, těžce zraněno 204 osob a 1 595 osob bylo lehce zraněno. 

Hlavní příčinou nehod při srážkách se stromem bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, 

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky a nevěnování se řízení vozidla. 

V důsledku uvedených příčin bylo usmrceno 50 osob, tj. 2/3 všech usmrcených při srážkách 

se stromem. Detailní informace k jednotlivým příčinám jsou obsahem níže uvedené tabulky. 

  

Srážka se stromem; 2017; příčina Nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 622 23 64 431

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 674 16 48 438

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 492 11 41 310

nezvládnutí řízení vozidla 215 9 14 118

nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 128 3 7 85

jiný druh nepřiměřené rychlosti 33 3 3 15

vjetí do protisměru 82 3 11 45

vjetí na nezpevněnou krajnici 181 2 7 87

překročení předepsané rychlosti stanovené pravidly 12 1 2 8

nepřizpůsobení rychlosti bočnímu, nárazovému větru 4 1 2 0

kolize s předjížděným vozidlem při předjíždění 2 1 0 0

bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda 7 1 2 1

jiný druh nesprávné jízdy 45 1 2 13

předjíždění vlevo vozidla odbočujícího vlevo 1 0 1 0

nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu 13 0 0 12

nezaviněno řidičem 127 0 0 9

nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti 12 0 0 4

předjíždění bez dostatečného rozhledu 2 0 0 3

chyby při udání směru jízdy 7 0 0 3

jiný druh nesprávného předjíždění 2 0 0 2

nedání přednosti  vozidlu přijíždějícímu zprava 2 0 0 2

nesprávné otáčení nebo couvání 41 0 0 2

lom závěsu kola, pružiny 1 0 0 2

při předjíždění byla přejeta podélná čára souvislá 1 0 0 1

přehlédnutí (kolize) již předjíždějícího souběžně jedoucího vozidla 2 0 0 1

nedání přednosti při odbočování vlevo 1 0 0 1

samovolné rozjetí nezajištěného vozidla 13 0 0 1

defekt pneu způsobený průrazem, náhlým únik. vzduchu 1 0 0 1

překročení rychlosti stanovené dopravní značkou 1 0 0 0

kolize s protijedoucím vozidlem při předjíždění 5 0 0 0

nedání přednosti upravené dopravní značkou " STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ ! " 1 0 0 0

nedání přednosti  při zařazování do proudu jedoucích vozidel 1 0 0 0

vyhýbání bez dostatečného  bočního odstupu 12 0 0 0

jízda (vjetí) jednosměrnou ulicí, silnicí 1 0 0 0

nehoda při provádění služebního zákroku 1 0 0 0

závada řízení 1 0 0 0

závada závěsu pro přívěs 1 0 0 0

CELKEM 2 747 75 204 1 595

http://www.ibesip.cz/


Srážka se stromem 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

facebook.com/ibesip      twitter.com/ibesip      youtube.com/ibesip      instagram.com/ibesip       www.ibesip.cz 

28 

8. Alkohol a návykové látky 
Vliv, resp. podíl alkoholu a návykových látek u viníků nehod při srážkách se stromem v roce 2017 je 

zřejmý z uvedené tabulky. 

 

8.1 Dopravní nehody 
Z pohledu dopravních nehod při srážkách se stromem v důsledku vlivu alkoholu a návykových látek 

je velmi NEGATIVNÍ, že 52 % těchto dopravních nehod zavinily osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ 

a vyšší!!! Drogy, resp. návykové látky se na dopravních nehodách při srážkách se stromem s podílem 

alkoholu a návykových látek podílely z 8 % (24 dopravních nehod). 

 

Srážka se stromem; 2017 Nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno

pod vlivem alkoholu do 0,24 ‰ 11 1 1 9

pod vlivem alkoholu od 0,24 ‰ do 0,50 ‰ 11 0 0 11

pod vlivem alkoholu od 0,51 ‰ do 0,80 ‰ 14 0 2 3

pod vlivem alkoholu od 0,81 ‰ do 1,00 ‰ 18 2 3 14

pod vlivem alkoholu od 1,10 ‰ do 1,50 ‰ 60 4 8 40

pod vlivem alkoholu od 1,51 ‰ a více 152 6 12 108

pod vlivem alkoholu a drog 1 0 0 0

pod vlivem drog 23 1 5 18

CELKEM 290 14 31 203

Podíl na všech srážkách se stromem 11% 19% 15% 13%
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8.2 Dopravní nehody a jejich následky 
Z uvedeného grafu je zřejmé, že nejen počet dopravních nehod při srážkách se stromem, které 

zavinily osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší je nejvyšší, ale i následky na životech a zdraví jsou 

také nejčetnější! 

Podíl alkoholu a návykových látek na dopravních nehodách a jejich následcích při srážkách se 

stromem v roce 2017: 

- 11 % nehod 

- 19 % usmrcených 

- 15 % těžce zraněných 

- 13 % lehce zraněných 

Z uvedeného je zřejmé, že přibližně každá 5. osoba u nehod při srážkách se stromem byla usmrcená 

vinou osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek! 
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9. Krajské srovnání 
Srovnání základních parametrů dopravních nehod při srážkách se stromem a jejich následků v roce 

2017 je uveden v následující tabulce. 

 

  

Nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno

Hl. m. Praha 67 0 2 16 23 032 17 156 1 951 0% 0% 1% 1%

Středočeský 562 11 38 304 14 707 63 337 3 477 4% 17% 11% 9%

Jihočeský 280 12 50 215 4 301 52 258 1 973 7% 23% 19% 11%

Plzeňský 180 5 8 127 3 590 53 83 1 828 5% 9% 10% 7%

Ústecký 299 10 14 150 10 638 47 198 1 833 3% 21% 7% 8%

Královéhradecký 180 3 10 96 5 163 24 139 1 369 3% 13% 7% 7%

Jihomoravský 171 6 12 123 7 587 59 240 2 662 2% 10% 5% 5%

Moravskoslezský 216 5 10 98 9 624 44 218 2 054 2% 11% 5% 5%

Olomoucký 125 4 5 61 5 161 24 109 1 524 2% 17% 5% 4%

Zlínský 103 1 9 53 4 215 24 167 1 363 2% 4% 5% 4%

Vysočina 177 5 17 116 4 423 29 145 1 394 4% 17% 12% 8%

Pardubický 165 7 14 105 3 970 30 140 1 466 4% 23% 10% 7%

Liberecký 138 3 11 94 4 443 24 92 1 233 3% 13% 12% 8%

Karlovarský 84 3 4 37 2 967 12 57 613 3% 25% 7% 6%

Česká republika 2 747 75 204 1 595 103 821 502 2 339 24 740 3% 15% 9% 6%

Všichni Podíl srážky se stromem
2017

Srážka se stromem
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9.1 Dopravní nehody 
Nejvíce nehod při srážkách se stromem v roce 2017 bylo evidováno ve Středočeském kraji (562), 

naopak nejméně v Hlavním městě Praze (67). Nejvyšší podíl nehod při srážkách se stromem byl 

evidován v Jihočeském kraji (7 %). 
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9.2 Usmrcení 
Nejvíce usmrcených osob při srážkách se stromem v roce 2017 bylo evidováno v Jihočeském kraji 

(12 osob), naopak žádná osoba nebyla usmrcena v Hlavním městě Praze. Nejvyšší podíl usmrcených 

při srážkách se stromem byl evidován v Karlovarském kraji (25 %). 
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9.3 Těžce zranění 
Nejvíce těžce zraněných osob při srážkách se stromem v roce 2017 bylo evidováno v Jihočeském 

kraji (50 osob), naopak nejméně těžce zraněných osob bylo evidováno v Hlavním městě Praze (2). 

Nejvyšší podíl těžce zraněných při srážkách se stromem byl evidován v Jihočeském kraji (19 %). 
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9.4 Lehce zranění 
Nejvíce lehce zraněných osob při srážkách se stromem v roce 2017 bylo evidováno 

ve Středočeském kraji (304 osob), naopak nejméně lehce zraněných osob bylo evidováno v Hlavním 

městě Praze (16). Nejvyšší podíl lehce zraněných při srážkách se stromem byl evidován 

v Jihočeském kraji (11 %). 
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9.5 Závažnost nehod 
Celková závažnost všech dopravních nehod v roce 2017 činila 4,2 usmrcených osob na 1 000 

dopravních nehod. Závažnost dopravních nehod při srážkách se stromem v Jihočeském kraji v roce 

2017 činila 42,9 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – nejvyšší závažnost!!! Velmi vysoká 

(téměř totožná) závažnost těchto dopravních nehod byla evidovaná i v Pardubickém kraji (42,4). 
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10. Mapové podklady následků srážek se stromy v roce 2017 
Následky nehod při srážkách se stromy v roce 2017, tzn. usmrcení, těžce zranění a lehce zranění, jsou 

uvedeni v následující mapě. 

 

Pozn. pro otevření interaktivní mapy v prohlížeči klikněte na obrázek výše, příp. zde.  

http://www.ibesip.cz/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QRChYDkvUXK4zprA7w4fvPrzn9sgZ2b2&ll=49.820330898773136%2C15.471057758695565&z=8
https://drive.google.com/open?id=1QRChYDkvUXK4zprA7w4fvPrzn9sgZ2b2&usp=sharing
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