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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 srážce 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 srážce se stromem. 

Základní poznatky statistických ukazatelů při srážce se stromem: 

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

roce 2016 došlo k meziročnímu nárůstu o 101 nehod (2 697) 

- nejméně osob bylo usmrceno v roce 2016, kdy bylo usmrceno 75 osob, tj. o 27 méně než 

v předchozím roce 

- v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených při srážce se stromem o 12,7 % 

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1995 – 2016 činil podíl usmrcených při srážce 

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

usmrcená právě při srážce se stromem.   

- v roce 2016 byl podíl usmrcených při srážce se stromem ke všem usmrceným osobám 

historicky druhý nejnižší (13,8 %) 

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

v roce 2016 (218, tj. o 5 méně než v předchozím roce) 

- závažnost dopravních nehod při srážce se stromem v roce 2016 činila 28 usmrcených osob 

na 1 000 dopravních nehod! Tzn., že dopravní nehody při srážce se stromem vykazují 5x vyšší 

závažnost než je celkový průměr!!!  

- nejvíce usmrcených v roce 2016 při srážkách se stromem bylo evidováno u osobních 

automobilů (64), nejvyšší závažnost dopravních nehod byla evidována u nákladních 

automobilů (35 usmrcených na 1 000 nehod) 

- nejvíce osob bylo v roce 2016 při srážkách se stromem usmrceno mezi 13. až 14. hodinou (9 

usmrcených) 

- nejvíce osob bylo v roce 2016 při srážkách se stromem usmrceno na silnicích III. třídy (33, tj. 

44 %) 

- nejvíce usmrcených osob při srážce se stromem v roce 2016 bylo ve Středočeském kraji (20 

osob), naopak žádná osoba nebyla usmrcena v Hlavním městě Praze 

- nejvyšší podíl usmrcených při srážce se stromem byl zaznamenán v Libereckém kraji (21 %) 

a ve Středočeském kraji (19%), v uvedených krajích byla v roce 2016 přibližně každá 5. 

osoba usmrcena právě při srážce se stromem! 

- závažnost dopravních nehod při srážce se stromem v Pardubickém kraji v roce 2016 činila 

43 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – nejvyšší závažnost!!! 

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

 

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

v roce 2003 (5 950), naopak nejméně v roce 2010 (2 465). V roce 2016 došlo k meziročnímu nárůstu 

o 101 nehod (2 697). 

  

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 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 95 057

Usmrceno 182 193 199 176 218 199 176 205 222 187 175 149 199 177 132 115 105 113 86 112 102 75 3 497

Těžce zraněno 713 737 728 742 722 631 702 592 674 568 530 409 432 447 378 269 326 332 249 241 223 218 10 863

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 43 778

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 54 641

Dopravní nehody a jejich následky při srážce se stromem
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3.2 Vývoj usmrcených 
Dopravní nehody při srážce se stromem vykazují vysokou závažnost. Vývoj počtu usmrcených osob 

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

usmrceno 222 osob, naopak nejméně osob bylo usmrceno v roce 2016, kdy bylo usmrceno 75 osob, 

tj. o 27 méně než v předchozím roce. 
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3.2.1 Relativní vývoj 

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

stromem bylo v roce 2016 (o 58,8 % méně oproti roku 1993). V celém období je zaznamenán 

průměrný pokles usmrcených při srážce se stromem o 12,7 %. 
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3.2.2 Podíl usmrcených 

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1995 – 2016 činil podíl usmrcených při srážce se 

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

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

nejvyšší (17,8 %), naopak v roce 1995 nejnižší (13,2 %). V roce 2016 byl podíl usmrcených při srážce 

se stromem ke všem usmrceným osobám historicky druhý nejnižší (13,8 %). 
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3.3 Vývoj zraněných 
Vývoj počtu zraněných osob při srážce 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 

2016 (218, tj. o 5 méně než v předchozím roce). 
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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 2016 bylo lehce zraněno při srážce se stromem 1 670 osob, tj. o 109 více 

než v předchozím roce). 
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3.4 Závažnost nehod při srážce se stromem 
Celková závažnost dopravních nehod v roce 2016 činila 5,5 usmrcených osob na 1 000 dopravních 

nehod. Závažnost dopravních nehod při srážce se stromem v roce 2016 činila 28 usmrcených osob 

na 1 000 dopravních nehod! Znamená to, že dopravní nehody při srážce se stromem vykazují 5x 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 2016. 
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4. Podle druhu vozidla 

4.1 Dopravní nehody 
Nejvíce dopravních nehod v roce 2016 při srážkách se stromem bylo evidováno u osobních 

automobilů (2 219), ostatní kategorie jsou zřejmé z grafu. 
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4.2 Usmrcení 
Nejvíce usmrcených v roce 2016 při srážkách se stromem bylo evidováno u osobních automobilů 

(64), nejvyšší závažnost dopravních nehod byla evidována u nákladních automobilů (35 usmrcených 

na 1 000 nehod). 
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5. Hodinové srovnání 
Nejvíce osob bylo v roce 2016 při srážkách se stromem usmrceno mezi 13. až 14. hodinou (9 

usmrcených). 
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Předešlá data jsou shrnuta do 6-hodinových intervalů, tzn. nejvíce osob (24) v roce 2016 bylo při 

srážkách se stromem usmrceno mezi 12. a 18. hodinou. 
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6. Druh komunikace 
Nejvíce osob bylo v roce 2016 při srážkách se stromem usmrceno na silnicích III. třídy (33, tj. 44 %). 

Detailní informace jsou obsahem níže uvedené tabulky. 

  

Srážka se stromem; druh komunikace; 2016 počet nehod s usmrcením usmrceno osob

silnice I.třídy 14 15

silnice II.třídy 18 20

silnice III.třídy 30 33

místní komunikace 5 5

účelová komunikace 1 2
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7. Krajské srovnání 
Srovnání základních parametrů dopravních nehod při srážkách se stromem a jejich následků v roce 

2016 je uveden v následující tabulce. 

 

  

Srážka se stromem počet nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno závažnost nehod

Hl. m. Praha 61 0 3 8 0

Středočeský 584 20 53 275 34

Jihočeský 272 8 28 211 29

Plzeňský 170 3 8 129 18

Ústecký 225 5 16 126 22

Královéhradecký 147 3 15 90 20

Jihomoravský 171 7 11 131 41

Moravskoslezský 217 5 14 99 23

Olomoucký 138 1 14 75 7

Zlínský 123 5 7 84 41

Vysočina 218 5 21 193 23

Pardubický 163 7 18 106 43

Liberecký 132 4 8 102 30

Karlovarský 76 2 2 41 26

Celkem 2 697 75 218 1 670 28

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 

18 

7.1 Dopravní nehody 
V roce 2016 došlo při srážce se stromem ke 2 697 nehodám, tzn. průměrně se v každém kraji stalo 

přibližně 193 nehod. Nejvíce nehod při srážce se stromem v roce 2016 bylo evidováno 

ve Středočeském kraji (584), naopak nejméně v Hlavním městě Praze (61). V 5 krajích byl 

zaznamenán nadprůměrný počet těchto nehod. 
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7.2 Usmrcení 
V roce 2016 bylo při srážkách se stromem usmrceno 75 osob. Nejvíce usmrcených osob při srážce se 

stromem v roce 2016 bylo ve Středočeském kraji (20 osob), naopak žádná osoba nebyla usmrcena 

v Hlavním městě Praze. 
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7.2.1 Podíl usmrcených 

Na celkovém počtu usmrcených osob činil v roce 2016 podíl usmrcených při srážce se stromem 14 %. 

Nejvyšší podíl usmrcených při srážce se stromem byl zaznamenán v Libereckém kraji (21 %) a ve 

Středočeském kraji (19%), v uvedených krajích byla v roce 2016 přibližně každá 5. osoba usmrcena 

právě při srážce se stromem! 
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7.3 Závažnost nehod 
Celková závažnost všech dopravních nehod v roce 2016 činila 5,5 usmrcených osob na 1 000 

dopravních nehod. Závažnost dopravních nehod při srážce se stromem v Pardubickém kraji v roce 

2016 činila 43 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – nejvyšší závažnost!!! 
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8. Vývoj roku 2017 
Aktuální vývoj mapuje dopravní nehody a usmrcené při srážce se stromem. 

 

8.1 Dopravní nehody 
V roce 2017 (k 31. 8. 2017) došlo při srážce se stromem k 1 772 dopravním nehodám, tj. o 53 méně 

než vloni za stejné období.  V lednu bylo těchto nehod nejvíce, v loňském roce bylo nejvíce nehod při 

srážce se stromem evidováno také v lednu. 

 

 

srážka se stromem
počet 

nehod
usmrceno

těžce 

zraněno

lehce 

zraněno

I.17 266 4 12 138

II.17 187 5 12 98

III.17 178 4 13 92

IV.17 197 5 16 133

V.17 178 6 15 95

VI.17 233 13 24 125

VII.17 261 6 25 163

VIII.17 222 3 23 150

CELKEM 1 722 46 140 994

http://www.ibesip.cz/
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8.2 Usmrcení 
V roce 2017 (k 31. 8. 2017) bylo při srážce se stromem usmrceno 46 osob, tj. stejně jako vloni za 

stejné období.  V loňském roce byl s 12 usmrcenými nejtragičtějším měsícem říjen, letos zatím 

červen, kdy bylo usmrceno 13 osob. 

 

 

8.3 Zranění 
V roce 2017 (k 31. 8. 2017) bylo při srážce se stromem těžce zraněno 140 osob a dalších 994 osob 

bylo lehce zraněno.  
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8.4 Závažnost nehod 
Závažnost dopravních nehod při srážce se stromem v roce 2017 činí zatím 27 usmrcených osob 

na 1 000 dopravních nehod (o 1 více než ve stejném období loňského roku). 

Doposud nejvyšší závažnost vykazovaly tyto dopravní nehody v roce 2010 (47 usmrcených osob na 

1 000 dopravních nehod). 
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