
Version 2011-07-25

Pole 
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01 CC Předmětná země

Použije se dvoupísmenný kód ISO 
(ISO 3166 alpha-2), vyjma Řecka a 
Velké Británie, pro které je 
doporučena zkratka EL a UK

CZ

02 YY Předmětný rok

1 N00 Celkový počet všech nehod Počet 125

2 N01
Počet srážek vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 3

3 N02 Počet vykolejení vlaků. Počet 3

4 N03
Počet nehod na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 57

5 N04
Počet nehod osob způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 61

6 N05 Počet požárů kolejových vozidel. Počet 0
7 N06 Počet jiných nehod. Počet 1

15 N07 Počet sebevražd. Počet 198

17 N18
Celkový počet všech nehod na kterých se podílelo alespoň jedno 
drážní vozidlo přepravující nebezpečné věci.

Počet 0

18 N19
Počet nehod na kterých se podílelo alespoň jedno drážní vozidlo 
přepravující nebezpečné věci, a při nichž nedošlo k uvolnění 
nebezpečných věcí.

Počet 0

19 N20
Počet nehod na kterých se podílelo alespoň jedno drážní vozidlo 
přepravující nebezpečné věci, př nichž došlo k uvolnění 
nebezpečných věcí.

Počet 0

23 TS00 Celkový počet všech nehod Počet 107

24 TS01
Při srážkách vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 1

25 TS02 Při vykolejení vlaků. Počet 9

26 TS03
Při nehodách na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 45

27 TS04
Při nehodách způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 52

28 TS05 Při požárech kolejových vozidel. Počet 0
29 TS06 Při jiných nehodách. Počet 0

37 PS00 Celkový počet všech nehod Počet 14

38 PS01
Při srážkách vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 1

39 PS02 Při vykolejení vlaků. Počet 8

40 PS03
Při nehodách na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 0

41 PS04
Při nehodách způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 5

42 PS05 Při požárech kolejových vozidel. Počet 0
43 PS06 Při jiných nehodách. Počet 0

65 SS00 Celkový počet všech nehod Počet 3

66 SS01
Při srážkách vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 0

67 SS02 Při vykolejení vlaků. Počet 1

68 SS03
Při nehodách na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 0

69 SS04
Při nehodách způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 2

70 SS05 Při požárech kolejových vozidel. Počet 0
71 SS06 Při jiných nehodách. Počet 0

79 LS00 Celkový počet všech nehod Počet 45

80 LS01
Při srážkách vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 0

81 LS02 Při vykolejení vlaků. Počet 0

82 LS03
Při nehodách na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 45

Formát pro p řenos dat, verze 2010

0. Detaily p ředmětné země

1.1a. Celkový po čet těžkých nehod spadajících do následujících typ ů nehod.

1.2a. Celkový po čet sebevražd.

1.3a. Celkový po čet nehod p ři přepravě nebezpečných v ěcí rozd ělený do následujících kategorií, které je nutné hlá sit dle RID.

2.1a. Celkový po čet vážn ě zraněných osob podle typu nehody rozd ělený do následujících kategorií.

2.2a. Celkový po čet vážn ě zraněných cestujících podle typu nehody rozd ělený do následujících kategorií.

2.3a. Celkový po čet vážn ě zraněných zam ěstnanc ů včetně personálu smluvních subjekt ů podle typu nehody rozd ělený do následujících 

 2.4a. Celkový po čet vážn ě zraněných uživatel ů úrov ňových p řejezdů podle typu nehody rozd ělený do následujících kategorií.
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83 LS04
Při nehodách způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 0

84 LS05 Při požárech kolejových vozidel. Počet 0
85 LS06 Při jiných nehodách. Počet 0

93 US00 Celkový počet všech nehod Počet 45

94 US01
Při srážkách vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 0

95 US02 Při vykolejení vlaků. Počet 0

96 US03
Při nehodách na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 0

97 US04
Při nehodách způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 45

98 US05 Při požárech kolejových vozidel. Počet 0
99 US06 Při jiných nehodách. Počet 0

107 OS00 Celkový počet všech nehod Počet 0

108 OS01
Při srážkách vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 0

109 OS02 Při vykolejení vlaků. Počet 0

110 OS03
Při nehodách na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 0

111 OS04
Při nehodách způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 0

112 OS05 Při požárech kolejových vozidel. Počet 0
113 OS06 Při jiných nehodách. Počet 0

121 TK00 Celkový počet všech nehod Počet 48

122 TK01
Při srážkách vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 1

123 TK02 Při vykolejení vlaků. Počet 1

124 TK03
Při nehodách na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 34

125 TK04
Při nehodách způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 12

126 TK05 Při požárech kolejových vozidel. Počet 0
127 TK06 Při jiných nehodách. Počet 0

135 PK00 Celkový počet všech nehod Počet 2

136 PK01
Při srážkách vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 0

137 PK02 Při vykolejení vlaků. Počet 0

138 PK03
Při nehodách na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 0

139 PK04
Při nehodách způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 2

140 PK05 Při požárech kolejových vozidel. Počet 0
141 PK06 Při jiných nehodách. Počet 0

163 SK00 Celkový počet všech nehod Počet 5

164 SK01
Při srážkách vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 0

165 SK02 Při vykolejení vlaků. Počet 1

166 SK03
Při nehodách na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 0

167 SK04
Při nehodách způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 4

168 SK05 Při požárech kolejových vozidel. Počet 0
169 SK06 Při jiných nehodách. Počet 0

177 LK00 Celkový počet všech nehod Počet 34

178 LK01
Při srážkách vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 0

179 LK02 Při vykolejení vlaků. Počet 0

180 LK03
Při nehodách na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 34

181 LK04
Při nehodách způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 0

182 LK05 Při požárech kolejových vozidel. Počet 0
183 LK06 Při jiných nehodách. Počet 0

191 UK00 Celkový počet všech nehod Počet 6

 2.5a. Celkový po čet vážn ě zraněných nepovolaných osob v prostoru železnic podle ty pu nehody rozd ělený do následujících kategorií.

 2.6a. Celkový po čet ostatních vážn ě zraněných osob podle typu nehody rozd ělený do následujících kategorií.

3.1a. Celkový po čet usmrcených osob podle typu nehody rozd ělený do následujících kategorií.

3.2a. Celkový po čet usmrcených cestujících podle typu nehody rozd ělený do následujících kategorií.

3.3a. Celkový po čet usmrcených zam ěstnanc ů včetně personálu smluvních subjekt ů podle typu nehody rozd ělený do následujících 

 3.4a. Celkový po čet usmrcených uživatel ů úrov ňových p řejezdů podle typu nehody rozd ělený do následujících kategorií.

 3.5a. Celkový po čet usmrcených nepovolaných osob v prostoru železnic  podle typu nehody rozd ělený do následujících kategorií.
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192 UK01
Při srážkách vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 0

193 UK02 Při vykolejení vlaků. Počet 0

194 UK03
Při nehodách na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 0

195 UK04
Při nehodách způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 6

196 UK05 Při požárech kolejových vozidel. Počet 0
197 UK06 Při jiných nehodách. Počet 0

205 OK00 Celkový počet všech nehod Počet 1

206 OK01
Při srážkách vlaků, včetně srážek s překážkami v průjezdném 
průřezu.

Počet 1

207 OK02 Při vykolejení vlaků. Počet 0

208 OK03
Při nehodách na úrovňových přejezdech (včetně střetnutí drážních 
vozidel s chodci na úrovňových přejezdech).

Počet 0

209 OK04
Při nehodách způsobených pohybujícím se kolejovým vozidlem, 
mimo sebevražd.

Počet 0

210 OK05 Při požárech kolejových vozidel. Počet 0
211 OK06 Při jiných nehodách. Počet 0

219 I00 Celkový počet všech původců. Počet 86
220 I01 Lomy kolejnic. Počet 5
221 I02 Vybočení kolejí. Počet 0
222 I03 Selhání návěstních systémů jiná, než na stranu bezpečnosti. Počet 0
223 I04 Projetá návěstidla zakazující jízdu. Počet 78
224 I05 Lomy kol u provozovaných kolejových vozidel. Počet 2
225 I06 Lomy náprav u provozovaných kolejových vozidel. Počet 1

242 C13
Náklady spojené s materiální škodou na vozidlech nebo 
infrastruktuře (vážné nehody).

Cena v € 6665151,000

243 C17 Náklady na škody na životním prostředí (vážné nehody). Cena v € 139349,000
244 C14 Náklady na zpoždění jako následek vážných nehod. Cena v € 127205
245 C15 Počet minut zpoždění osobních vlaků (vážné nehody). Počet (minut) 1920
246 C16 Počet minut zpoždění nákladních vlaků (vážné nehody). Počet (minut) 2650

255 T01
Procentní podíl tratí s provozovaným automatickým zabezpečovacím 
zařízením (ATP).

Procenta (%) (67% = 0.67) 0,00%

256 T02 Procentní podíl vlakových kilometrů na tratích s provozovaným ATP. Procenta (%) 0,00%

257 T03 Celkový počet úrovňových křížení (aktivních i pasivních.) Počet 8491

258 T06
Celkový počet aktivních úrovňových křížení (se zabezpečovacím 
zařízením).

Počet 3818

259 T07 Ovládaným automaticky jízdou s výstražnými světly a bez závor. Počet 2324

260 T08
Ovládaným automatickou jízdou se závorami a bez výstražných 
světel.

Počet 0

261 T09 Ovládaným automaticky jízdou se závorami a výstražnými světly. Počet 1072

262 T10
Ovládaným automaticky jízdou se závorami a výstražnými světly 
zabezpečovacím zařízením, zajišťujícím volnost přejezdu.

Počet 0

263 T11 Ovládaným obsluhou s výstražnými světly a bez závor. Počet 0
264 T12 Ovládaným obsluhou se závorami a bez výstražných světel. Počet 422
265 T13 Ovládaným obsluhou se závorami a výstražnými světly. Počet 0

266 T14
Celkový počet pasivních úrovňových křížení (zabezpečené pouze 
výstražným křížem).

Počet 4673

287 A01 Celkový počet vykonaných vnitřních kontrol (interních auditů). Počet 628

288 A02
Procentní podíl provedených vnitřních kontrol (interních auditů)  a 
kontrol plánovaných (předepsaných).

Procenta (%) 97,00%

289 R01 Celkový počet všech vlakokilometrů Počet (v milionech vlakokilometrů) 160,195

290 R02 Počet osobokilometrů Počet (v milionech osobokilometrů) 6553,000

291 R05 Počet vlakokilometrů v osobní dopravě Počet (v milionech vlakokilometrů) 123,269
292 R06 Počet vlakokilometrů v nákladní dopravě Počet (v milionech vlakokilometrů) 36,926
293 R04 Počet ostatních vlakokilometrů. Počet (v milionech vlakokilometrů) 0,000
294 R07 Počet nákladních tunokilometrů Počet ( v milionech tunokilometrů) 34024,000

295 R08
Počet kilometrů trati (u vícekolejných tratí se započítává pouze 
vzdálenost mezi výchozím a koncovým bodem).

Počet (v kilometrech) 9628,041

 3.6a. Celkový po čet ostatních usmrcených osob podle typu nehody rozd ělený do následujících kategorií.

4.1a. Celkový po čet původc ů mimo řádných událostí spadajících do následujících katego rií.

8. Referen ční data dopravy a infrastruktury

5.1a. Ukazatele pro stanovení hospodá řského dopadu nehod.
Jako výsledek pouze vážných nehod.

6.1a. Ukazatele týkající se technické bezpe čnosti infrastruktury a jejího uplat ňování.

7. Ukazatele týkající se zajiš ťování bezpe čnosti.
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296 R03
Počet kilometrů kolejí (započítává se každá kolej vícekolejné 
železniční trati).

Počet (v kilometrech) 11554,000

297 R09 Průměrné procento cestujících jedoucích do práce za rok. Procenta (%) -
298 R10 Průměrné procento cestujících nejedoucích do práce za rok. Procenta (%)
299 R11 Národní hodnota prevence úmrtí. Cena v € -
300 R12 Národní hodnota prevence vážného zranění. Cena v € -

301 R13
Národní hodnota času pro cestující ve vlaku jedoucích do práce 
(hodina).

Cena v € -

302 R14
Národní hodnota času pro cestující ve vlaku nejedoucích do práce 
(hodina).

Cena v € -

303 R15 Národní hodnota času pro nákladní tunu (hodina). Cena v € -
304 R16 Náhradní hodnota prevence úmrtí. Cena v € 856730,77
305 R17 Náhradní hodnota prevence vážného zranění. Cena v € 116134,62

306 R18
Náhradní hodnota času pro cestující ve vlaku jedoucích do práce 
(hodina).

Cena v € 24,70

307 R19
Náhradní hodnota času pro cestující ve vlaku nejedoucích do práce 
(hodina).

Cena v € 8,23

308 R20 Náhradní hodnota času pro nákladní tunu (hodina). Cena v € 1,45

9. Referen ční data pro ekonomické ukazatele.


