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

se národních statistik dopravních nehod na železničních přejezdech a jejich následků, především 

z oblasti osob usmrcených a zraněných.  

 

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

dopravní nehodovosti a jejich následků Ředitelství služby dopravní policie 

Policejního prezídia České republiky (ŘSDP PP ČR). 

V dopravních nehodách a jejich následcích na železničních přejezdech nejsou 

v případě zdrojových dat ŘSDP PP ČR uváděny střety vlaku s chodcem. Jelikož se nejedná o střety 

silničních motorových/nemotorových vozidel, spadají tyto případy pod evidenci Drážní inspekce. 

 

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 

na železničních přejezdech. 

Základní poznatky statistických ukazatelů na železničních přejezdech: 

- v roce 2017 došlo k poklesu 

počtu dopravních nehod 

na železničních přejezdech 

na 362 (- 25, tj. - 6,5 %) 

- v roce 2017 bylo usmrceno 

17 osob, tj. o 1 méně než 

v předchozím roce  

- v roce 2017 byl podíl 

usmrcených na železničních 

přejezdech ke všem 

usmrceným osobám opět 

mírně nadprůměrný (3,4 %) 

- v roce 2017 bylo na železničních přejezdech zraněno 120 osob (+ 10, tj. + 9 %) 

- téměř 9 z 10 usmrcených osob na železničních přejezdech je usmrceno v důsledku srážky 

s vlakem 

- v roce 2017 na nezabezpečených železničních přejezdech evidováno 77 nehod (51 %), 

zatímco na zabezpečených 75 nehod (49 %) 

- v roce 2017 usmrceny na nezabezpečených železničních přejezdech 3 osoby (19 %), zatímco 

na zabezpečených 13 osob (81 %); zatímco na zabezpečených přejezdech je evidováno 

přibližně stejně nehod při srážkách s vlakem, u usmrcených osob je situace razantně 

v neprospěch zabezpečených přejezdů 

- závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2017 

činila 105 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod; znamená to, že dopravní nehody na 

železničních přejezdech při srážce s vlakem vykazují 22x vyšší závažnost než je celkový 

průměr!!! 

- nejvíce usmrcených osob na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2017 bylo 

v Plzeňském kraji (4 osoby), naopak v 7 krajích nedošlo k usmrcení osoby 

- závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech v Jihomoravském kraji v roce 2017 

činila 750 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – nejvyšší závažnost (pozn. při 

4 nehodách byly usmrceny 3 osoby) 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 
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3. Dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech 
Souhrnný vývoj dopravních nehod, usmrcených a zraněných osob v jednotlivých letech je zřejmý 

z uvedené tabulky. 

 

3.1 Vývoj dopravních nehod 
Vývoj dopravních nehod na železničních přejezdech v ČR je zřejmý z grafu. Nejvíce jich bylo 

zaznamenáno v roce 2002 (1 491), naopak nejméně v roce 2014 (356). V roce 2017 došlo k poklesu 

počtu dopravních nehod na železničních přejezdech na 362 (- 25, tj. - 6,5 %). 

  

Rok 1993 1994 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 1 126 1 195 1 331 1 470 1 322 1 238 1 351 1 425 1 401 1 491 1 036 619 624 592 587 520 421 466 409 403 391 356 379 387 362 20 902

Usmrceno 53 33 48 46 44 32 44 41 45 40 51 44 38 30 26 27 23 35 16 17 12 24 21 18 17 825

Těžce zraněno 70 83 80 73 69 70 68 80 75 50 30 36 37 29 29 39 22 26 26 21 28 12 17 1 070

Lehce zraněno 272 270 246 220 223 235 251 287 226 128 106 128 120 124 92 111 106 130 107 93 130 98 103 3 806

Celkem zraněno 291 310 342 353 326 293 292 305 319 367 301 178 136 164 157 153 121 150 128 156 133 114 158 110 120 5 477

Počet nehod 283 314 288 232 271 241 291 244 280 275 249 262 242 218 190 239 153 171 160 149 145 144 152 5 193

Usmrceno 39 32 38 27 34 35 37 35 44 39 30 22 22 23 21 34 15 16 11 23 20 18 16 631

Těžce zraněno 44 48 54 36 41 37 35 52 50 43 28 27 30 25 22 33 17 22 17 16 21 10 15 723

Lehce zraněno 136 125 115 108 88 75 76 113 105 100 79 111 99 108 69 93 84 94 72 53 96 65 66 2 130

Celkem zraněno 180 173 169 144 129 112 111 165 155 143 107 138 129 133 91 126 101 116 89 69 117 75 81 2 853

Dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech

z toho srážka s vlakem

http://www.ibesip.cz/
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3.2 Vývoj usmrcených 
Dopravní nehody na železničních přejezdech vykazují dlouhodobě jednu z nejvyšších závažností. 

Vývoj počtu usmrcených osob na železničních přejezdech v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější, 

z tohoto pohledu, byl rok 1993, kdy bylo usmrceno 53 osob, naopak nejméně osob bylo usmrceno 

v roce 2013, kdy bylo usmrceno 12 osob. V roce 2017 bylo usmrceno 17 osob, tj. o 1 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 na 

železničních přejezdech v ČR bylo v roce 2013 (o 77,4 % méně oproti roku 1993). V celém období je 

zaznamenán průměrný pokles usmrcených na železničních přejezdech o 39,3 % (pozn. v uvedeném 

období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob o 24,1 %, tzn., že v oblasti 

usmrcených osob na železničních přejezdech je dosaženo přibližně 1,6x „lepšího výsledku“). 
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3.2.2 Podíl usmrcených 

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2017 činil podíl usmrcených na železničních 

přejezdech 3,2 %, což znamená, že přibližně každá 31. usmrcená osoba byla usmrcená právě na 

železničním přejezdu.  V roce 2010 byl podíl usmrcených na železničních přejezdech nejvyšší (4,6 %, 

tzn., téměř každá 22. usmrcená osoba byla usmrcena na železničním přejezdu), naopak v roce 2013 

nejnižší (2,1 %). V roce 2017 byl podíl usmrcených na železničních přejezdech ke všem usmrceným 

osobám opět mírně nadprůměrný (3,4 %). 
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3.3 Vývoj zraněných 
Vývoj počtu zraněných osob na železničních přejezdech v ČR je zřejmý z grafu. Nejvíce osob bylo 

zraněno v roce 2002 (367), naopak nejméně osob bylo zraněno v roce 2016 (110). V roce 2017 bylo 

na železničních přejezdech zraněno 120 osob (+ 10, tj. + 9 %). 
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4. Srážka s vlakem 
Dojde-li k dopravní nehodě na železničním přejezdu, nemusí to nutně znamenat srážku s vlakem. 

V období let 1995 – 2017 bylo na železničních přejezdech při srážce s vlakem zaznamenáno: 

- 28 % nehod 

- 85 % usmrcených 

- 68 % těžce zraněných 

- 56 % lehce zraněných 

Z uvedeného je zřejmé, že téměř 9 z 10 usmrcených osob na železničních přejezdech je usmrceno 

v důsledku srážky s vlakem (pozn. v roce 2016 všichni)! U zraněných je to pak téměř 6 z 10 osob. 

Podíl v jednotlivých letech je zřejmý z uvedeného grafu. 
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4.1 Zabezpečení železničních přejezdů 

4.1.1 Dopravní nehody 

Z pohledu zabezpečení přejezdů bylo v roce 2017 na nezabezpečených železničních přejezdech 

evidováno 77 nehod (51 %), zatímco na zabezpečených 75 nehod (49 %). 
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4.1.2 Usmrcení 

Z pohledu zabezpečení přejezdů byly v roce 2017 usmrceny na nezabezpečených železničních 

přejezdech 3 osoby (19 %), zatímco na zabezpečených 13 osob (81 %). Zatímco na zabezpečených 

přejezdech je evidováno přibližně stejně nehod při srážkách s vlakem, u usmrcených osob je situace 

razantně v neprospěch zabezpečených přejezdů. 
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4.1.3 Těžce zranění 

Z pohledu zabezpečení přejezdů bylo v roce 2017 těžce zraněno na nezabezpečených železničních 

přejezdech 11 osob (73 %), zatímco na zabezpečených 4 osoby (27 %). Oproti usmrceným osobám je 

v tomto případě poměr opačný, tzn. v neprospěch nezabezpečených přejezdů. 
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4.1.4 Lehce zranění 

Z pohledu zabezpečení přejezdů bylo v roce 2017 lehce zraněno na nezabezpečených železničních 

přejezdech 33 osob (50 %), zatímco na zabezpečených 33 osoby (50 %). Jedná se o téměř totožný 

podíl jako u dopravních nehod. 
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4.2 Závažnost nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem 
Celková závažnost dopravních nehod v roce 2016 činila 4,8 usmrcených osob na 1 000 dopravních 

nehod. Závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2017 

činila 105 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod!!! Znamená to, že dopravní nehody na 

železničních přejezdech při srážce s vlakem vykazují 22x vyšší závažnost než je celkový průměr!!! 

Vůbec nejvyšší závažnost vykazovaly tyto dopravní nehody v roce 2003 (157 usmrcených osob na 

1 000 dopravních nehod), naopak nejnižší v roce 2013 (69). 
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4.3 Krajské srovnání 

4.3.1 Dopravní nehody 

V roce 2017 došlo na železničních přejezdech při srážce s vlakem k 152 nehodám, průměrně se tak 

v každém kraji stalo přibližně 11 nehod na železničních přejezdech. Nejvíce nehod na železničních 

přejezdech při srážce s vlakem v roce 2017 bylo evidováno ve Středočeském kraji (29), naopak 

nejméně v hl. m. Praze (2). V 6 krajích byl zaznamenán nadprůměrný počet těchto nehod. 
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4.3.2 Usmrcení 

V roce 2017 bylo na železničních přejezdech při srážkách s vlakem usmrceno 16 osob. Nejvíce 

usmrcených osob na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2017 bylo v Plzeňském kraji 

(4 osoby), naopak v 7 krajích nedošlo k usmrcení osoby. 
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4.3.3 Těžce zranění 

V roce 2017 bylo na železničních přejezdech při srážkách s vlakem těžce zraněno 15 osob. Nejvíce 

těžce zraněných osob na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2017 bylo v Ústeckém, 

Královéhradeckém a Zlínském kraji (3 osoby), v sedmi krajích nebyly těžce zraněny žádné osoby. 
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4.3.4 Lehce zranění 

V roce 2017 bylo na železničních přejezdech při srážkách s vlakem lehce zraněno 66 osob. Nejvíce 

lehce zraněných osob na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2017 bylo 

v Olomouckém kraji (15 osob), v hl. m. Praze nebyla lehce zraněna žádná osoba. 
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4.3.5 Závažnost nehod 

Celková závažnost všech dopravních nehod v roce 2017 činila 4,8 usmrcených osob na 1 000 

dopravních nehod. Závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech v Jihomoravském kraji 

v roce 2017 činila 750 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – nejvyšší závažnost (pozn. při 

4 nehodách byly usmrceny 3 osoby). 
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5. Mapové podklady následků srážek s vlakem na železničních 

přejezdech v roce 2017 
Nehody a jejich následky na životech a zdraví při srážkách s vlakem na železničních přejezdech v roce 

2017 jsou uvedeny v následující mapě. 

 

Pozn. pro otevření interaktivní mapy v prohlížeči klikněte na obrázek výše, příp. zde. 
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6. Porovnání usmrcených na silnicích s železnicí  
Pro porovnání bylo využito databází ŘSDP ČR a Drážní inspekce. Data z oblasti nehod, resp. následků 

na železničních přejezdech se v obou případech částečně překrývají. 

6.1 Vývoj počtu usmrcených osob 
V roce 2017 bylo na silnicích usmrceno 502 osob, na železnicích pak 201 osob. 
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6.2 Podíl usmrcených osob 
V roce 2017 bylo na silnicích usmrceno 71 % osob, zbylých 29 % osob pak připadá na železnici. 
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6.3 Relativní meziroční vývoj usmrcených osob 
V roce 2017 došlo na silnicích k poklesu usmrcených osob o 8 %, na železnici pak k meziročnímu 

zvýšení o 4 %. 
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6.4 Mimořádné události s osobami na železnici 
Drážní inspekce v roce 2017 evidovala celkem 4655 mimořádných událostí na všech dráhách, což je 

nejvíce za posledních 10 let. V porovnání s rokem 2016 se jedná o nárůst o 530 mimořádných 

událostí. [2] Detailní informace jsou k dispozici zde. 
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7. Vývoj roku 2018 
Aktuální vývoj mapuje dopravní nehody a usmrcené na železničních přejezdech při srážce s vlakem. 

7.1 Dopravní nehody 
V roce 2018 došlo zatím na železničních přejezdech k 101 dopravním nehodám při srážce s vlakem, 

tj. o 5 více než v předchozím roce.  V srpnu 2018 bylo těchto nehod zatím nejvíce (19). 
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7.2 Usmrcení 
V roce 2018 bylo zatím při srážce s vlakem na železničních přejezdech usmrceno 11 osob, 

tj. o 4 méně než v předchozím roce.  V předchozím roce byl nejtragičtějším měsícem červenec, kdy 

bylo usmrceno 5 osob, v letošním roce je nejtragičtější bilance evidována také v červenci 

(3 usmrcené osoby). 
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7.3 Závažnost nehod 
Závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2018 zatím činí 

109 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod (pozn. vloni ve stejném období 156 usmrcených 

na 1 000 dopravních nehod). 

 

Doposud nejvyšší celoroční závažnost vykazovaly tyto dopravní nehody v roce 2003 (157 

usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod), naopak nejnižší v roce 2013 (69 usmrcených osob na 

1 000 dopravních nehod). 
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Použité zdroje 
 

[1] ŘSDP PP ČR 

[2] Drážní inspekce 

[3] Správa železniční dopravní cesty 
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