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

národních statistik dopravních nehod motocyklistů a jejich následků, především z oblasti osob 

usmrcených, těžce zraněných a lehce 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). 

 

1.2 IRTAD 

Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti je součástí výzkumného 

programu OECD zahrnutým do oblasti výzkumu silniční dopravy 

a intermodálních vazeb. Databáze IRTAD průběžně shromažďuje údaje 

o nehodovosti v silničním provozu a jejich souvislostech s demografickými, 

infrastrukturními a provozními ukazateli. Současně je IRTAD fórem pro prezentaci výsledků výzkumů 

vázaných na statistická data národních úrovní a iniciátorem pro zpracování souhrnných kompilačních 

studií. Databáze IRTAD obsahuje souhrnná a mezinárodně srovnatelná data v časových řadách od 

r. 1970. V rámci IRTAD je dosažena harmonizace a kompletnost dat na mezinárodní úrovni z hlediska 

základních definic a datového obsahu. 

 

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 usmrcené, těžce a lehce 

zraněné motocyklisty. 

Základní poznatky statistických ukazatelů motocyklistů: 

 předpoklad NSBSP pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 60 osob a těžce 

zraněno 521 osob 

 v roce 2015 bylo usmrceno 90 osob (stanovený předpoklad překročen) a těžce zraněno 

484 osob (stanovený předpoklad dodržen) 

 v roce 2015 bylo usmrceno 90 motocyklistů, tj. o 1 více než v předchozím roce 

 v celém období (1993 – 2015) je zaznamenán průměrný pokles usmrcených motocyklistů 

jen o 3,2 % (pozn. v celém období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob 

o 20,7 %) 

 na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 činil podíl motocyklistů 8,7 

%, což znamená, že přibližně každá 11. usmrcená osoba byla motocyklistou 

 v roce 2014 byl podíl motocyklistů nejvyšší (14,1 %, tzn. přibližně každá 7. usmrcená osoba 

byla motocyklistou) 

 nejtragičtějším měsícem byl v roce 2015 červenec, kdy bylo usmrceno 20 motocyklistů 

 v průměru se usmrcení motocyklisté podíleli na všech usmrcených v roce 2015 celkem 

13,6 % 

 největší podíl usmrcených motocyklistů byl v měsíci květnu, kdy ze všech usmrcených 

tvořili motocyklisté 25,5 %, tzn. že přibližně každá 4. usmrcená osoba byla 

motocyklistou!!! Obdobný průběh vykazovaly i měsíce červenec a srpen – vrchol 

motocyklové sezóny. 

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 
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2.1 Motocyklisté – dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 
Strategickým cílem NSBSP 2020 je dosáhnout v porovnání s rokem 2009 

snížení poctu usmrcených na úroveň průměru zemí EU (tj. cca o 60 %) a počtu 

těžce zraněných o 40 %. V roce 2020 by tak nemělo být usmrceno více než 

333 osob a těžce zraněno 2 122 osob. 

2.1.1 Motocyklisté a spolujezdci v kategorii nad 125 ccm 

V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 43 osob a těžce zraněno 447 osob. Předpoklad pro rok 

2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 60 motocyklistů a těžce zraněno 521 motocyklistů. 

K překročení předpokladu počtu usmrcených motocyklistů došlo již v srpnu 2015! V oblasti 

uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 90 osob (stanovený celoroční předpoklad překročen) a 484 osob 

bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen). 
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2.2 Vývoj následků dopravních nehod motocyklistů 
Vývoj usmrcených, těžce zraněných, lehce zraněných a nezraněných motocyklistů je zřejmý z uvedené 

tabulky. 

 

  

usmrceno těžce zraněno lehce zraněno nezraněno

1993 98 943 3,113 2,821

1994 73 790 2,604 1,777

1995 89 753 2,298 1,796

1996 77 776 2,206 1,760

1997 86 843 2,358 1,925

1998 74 743 2,157 1,891

1999 107 723 2,133 2,250

2000 104 592 2,032 2,221

2001 89 597 1,799 1,869

2002 125 612 1,815 1,886

2003 105 654 2,034 1,928

2004 89 645 1,849 1,868

2005 112 636 2,006 1,977

2006 107 617 1,790 1,860

2007 134 660 2,059 2,250

2008 118 645 1,978 1,708

2009 88 627 2,009 797

2010 96 506 1,809 704

2011 78 583 2,007 775

2012 90 511 1,934 811

2013 66 496 2,060 821

2014 89 534 2,096 888

2015 90 484

celkem 2,184 14,970 46,146 36,583

následky dopravních nehod motocyklistů
rok
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2.3 Ne/použití přilby 
Se stejnou samozřejmostí jako je pro řidiče automobilu použití bezpečnostních pásů by měli 

motocyklisté použít přilbu. Z následků dopravních nehod motocyklistů je, bohužel, zřejmé, že ne vždy 

se tak děje. Vývoj následků dopravních nehod motocyklistů s přilbou a bez přilby je uveden v tabulce. 

 

V období let 1993 – 2014 nepoužilo 21 % usmrcených motocyklistů přilbu!!! V případě těžce 

zraněných to bylo 17 % a u lehce zraněných 16 %. 

  

usmrceno těžce zraněno lehce zraněno nezraněno usmrceno těžce zraněno lehce zraněno nezraněno

1993 64 516 1,751 1,595 34 427 1,362 1,226

1994 44 588 1,964 1,481 29 202 640 296

1995 54 586 1,770 1,580 35 167 528 216

1996 46 600 1,706 1,485 31 176 500 275

1997 53 633 1,813 1,667 33 210 545 258

1998 51 560 1,583 1,637 23 183 574 254

1999 69 521 1,562 1,898 38 202 571 352

2000 73 435 1,486 1,935 31 157 546 286

2001 65 479 1,502 1,703 24 118 297 166

2002 101 519 1,503 1,744 24 93 312 142

2003 81 571 1,763 1,781 24 83 271 147

2004 73 563 1,638 1,767 16 82 211 101

2005 103 562 1,780 1,876 9 74 226 101

2006 97 556 1,642 1,793 10 61 148 67

2007 116 610 1,914 2,185 18 50 145 65

2008 107 603 1,891 1,642 11 42 87 66

2009 83 585 1,904 765 5 42 105 32

2010 86 470 1,734 685 10 36 75 19

2011 69 553 1,897 749 9 30 110 26

2012 78 478 1,823 779 12 33 111 32

2013 59 463 1,958 781 7 33 102 40

2014 82 508 2,001 854 7 26 95 34

celkem 1,654 11,959 38,585 32,382 440 2,527 7,561 4,201

s přilbou bez přilby
rok
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2.3.3 Vývoj usmrcených 

V období let 1993 – 2014 nepoužilo přilbu 22 % usmrcených motocyklistů, tzn. téměř každý 

5. usmrcený motocyklista neměl přilbu! Nejvíce (40 %) bylo takových motocyklistů v roce 1996, naopak 

nejméně (6 %) v roce 2009. V roce 2014 nepoužilo přilbu 8 % usmrcených motocyklistů, tzn. téměř 

každý 13. usmrcený motocyklista neměl přilbu! 
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2.3.3 Vývoj těžce zraněných 

V období let 1993 – 2014 nepoužilo přilbu 16 % těžce zraněných motocyklistů, tzn. přibližně každý 

6. těžce zraněný motocyklista neměl přilbu! Nejvíce (45 %) bylo takových motocyklistů v roce 1993, 

naopak nejméně (5 %) v roce 2011 a 2014. V roce 2014 nepoužilo přilbu 5 % těžce zraněných 

motocyklistů, tzn. přibližně každý 20. těžce zraněný motocyklista neměl přilbu! 
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2.3.3 Vývoj lehce zraněných 

V období let 1993 – 2014 nepoužilo přilbu 15 % lehce zraněných motocyklistů, tzn. téměř každý 7. lehce 

zraněný motocyklista neměl přilbu! Nejvíce (44 %) bylo takových motocyklistů v roce 1993, naopak 

nejméně (4 %) v roce 2010. V roce 2014 nepoužilo přilbu 5 % lehce zraněných motocyklistů, tzn. každý 

20. lehce zraněný motocyklista neměl přilbu! 
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3. Vývoj následků nehod motocyklistů v období let 1993 až 2015 

3.1 Vývoj usmrcených 
Dopravní nehody s účastí motocyklistů vykazují dlouhodobě nejvyšší závažnost. Vývoj počtu 

usmrcených motocyklistů v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější, z pohledu motocyklistů, byl rok 2007, 

kdy bylo usmrceno 134 osob, naopak nejméně motocyklistů bylo usmrceno v roce 2013 (66). V roce 

2015 bylo usmrceno 90 motocyklistů, tj. o 1 více než v předchozím roce. 
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Větší přehled získáme, podíváme-li se na relativní ukazatele. Nejméně motocyklistů bylo usmrceno 

v ČR v roce 2013 (o 32,7 % méně oproti roku 1993). V celém období je zaznamenán průměrný pokles 

usmrcených motocyklistů jen o 3,2 % (pozn. v celém období je zaznamenán průměrný pokles všech 

usmrcených osob o 20,7 %). 
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Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 činil podíl motocyklistů 8,7 %, což 

znamená, že přibližně každá 11. usmrcená osoba byla motocyklistou.  V roce 2014 byl podíl 

usmrcených motocyklistů nejvyšší (14,1 %, tzn. přibližně každá 7. usmrcená osoba byla motocyklistou), 

naopak v roce 1994 nejnižší (5,0 %). Od roku 2006 doposud byl podíl usmrcených motocyklistů ke 

všem usmrceným osobám vždy vyšší než 10,0 % (negativní trend)!!! V roce 2015 byl podíl usmrcených 

motocyklistů historicky druhý nejvyšší (13,6 %). 
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3.2 Vývoj těžce zraněných 
V roce 1993 bylo těžce zraněno nejvíce (943) motocyklistů, naopak nejméně v roce 2015 (484), tj. o 50 

méně než v předchozím roce.  

Na celkovém počtu těžce zraněných osob v období 1993 – 2015 činil podíl motocyklistů 14 %, což 

znamená, že přibližně každá 7. těžce zraněná osoba byla motocyklistou.  V roce 2014 byl podíl 

motocyklistů nejvyšší (19,3 %, tzn. přibližně každá 5. těžce zraněná osoba byla motocyklistou), naopak 

v roce 2000 nejnižší (11 %). Od roku 2006 doposud byl podíl těžce zraněných motocyklistů ke všem 

těžce zraněným osobám vždy nadprůměrný (z grafu je zřejmý tento negativní trend)!!! 
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3.3 Vývoj lehce zraněných 
V roce 1993 bylo lehce zraněno nejvíce (3 113) motocyklistů, naopak nejméně v roce 2006 (1 790). 

V roce 2014 bylo lehce zraněno 2 096 motocyklistů, tj. o 36 více než v předchozím roce.  

Na celkovém počtu lehce zraněných osob v období 1993 – 2014 činil podíl motocyklistů 8 %, což 

znamená, že téměř každá 13. lehce zraněná osoba byla motocyklistou.  V roce 1993 byl podíl 

motocyklistů nejvyšší (12 %, tzn. přibližně každá 8. lehce zraněná osoba byla motocyklistou), naopak 

v roce 2004 nejnižší (6 %). Od roku 2005 doposud dochází k pozvolnému nárůstu podílu lehce 

zraněných motocyklistů ke všem lehce zraněným osobám. 
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4. Závažnost dopravních nehod motocyklistů 
Celková závažnost dopravních nehod v roce 2015 činila 7,1 usmrcených osob na 1 000 dopravních 

nehod. Závažnost dopravních nehod zaviněných motocyklisty v roce 2015 činila 30 usmrcených osob 

na 1 000 dopravních nehod!!! Znamená to, že dopravní nehody zaviněné motocyklisty vykazují 4,2x 

vyšší závažnost než je celkový průměr! 

 

  

Motocykly; 

objemová třída, 

rok 2015

Počet  

nehod

Počet 

usmrcených

Rozdíl 

nehod

Rozdíl 

usmrcených

Závažnost 

nehod 

(počet 

usmrcených 

motocyklistů 

na 1 000 

nehod)

do 100 ccm 303 2 26 -2 7

101 - 450 ccm 202 2 -3 -10 10

460 - 850 ccm 604 21 15 3 35

0,86 - 1,25 l 380 23 20 2 61

nad 1,25  litru 167 2 -13 -1 12

nezjištěno 13 0 -4 0 0

Celkem 1,669 50 41 -8 30
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4.1 Vliv objemové třídy motocyklu na dopravní nehody zaviněné 

motocyklisty 
Z dopravních nehod zaviněných motocyklisty spáchali nejvíce (604, tj. 37 %) řidiči na motocyklech 

objemových tříd 460 – 850 ccm, naopak nejméně dopravních nehod (167, tj. 10 %) zavinili řidiči na 

motocyklech objemových tříd nad 1,25 l. 
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4.2 Závažnost dopravních nehod zaviněných motocyklisty dle objemové 

třídy motocyklu 
Nejvyšší závažnost dopravních nehod zaviněných motocyklisty (61 usmrcených motocyklistů na 

1 000 dopravních nehod) „mají na svědomí“ řidiči motocyklů objemových tříd 0,86 – 1,25 l, následují 

řidiči motocyklů objemových tříd 460 – 850 ccm (35 usmrcených…). Naopak nejnižší závažnost vykazují 

řidiči motocyklů objemových tříd do 100 ccm (7 usmrcených…). 

V porovnání s předchozím rokem došlo u 2 kategorií ke zvýšení počtu usmrcených motocyklistů, 

naopak u 3 ke snížení. 
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5. Měsíční srovnání 

5.1 Usmrcení 
Nejtragičtějším následkem dopravní nehody je smrt jejího účastníka. Nejtragičtějším měsícem 

z tohoto pohledu byl v roce 2015 červenec, kdy bylo usmrceno 20 motocyklistů. Ve lednu nebyl 

usmrcen žádný motocyklista.  
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V průměru se usmrcení motocyklisté podíleli na všech usmrcených v roce 2015 celkem 13,6 %. 

Z grafu jsou zřejmé uvedené podíly v jednotlivých měsících. Největší podíl usmrcených motocyklistů 

byl v měsíci květnu, kdy ze všech usmrcených tvořili motocyklisté 25,5 %, tzn. že přibližně každá 4. 

usmrcená osoba byla motocyklistou!!! Obdobný průběh vykazovaly i měsíce červenec a srpen – vrchol 

motocyklové sezóny. 
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6. Srovnání s Evropou 
V České republice se dlouhodobě nedaří snižovat počet usmrcených motocyklistů. V relativních 

ukazatelích byl zaznamenán pozitivní vývoj v letech 1994 až 1998. V průměru došlo v České republice 

za uvedené období k velmi nepatrnému poklesu úmrtí motocyklistů o pouhých 3 %, v Evropě o 11 %. 

Z uvedeného je zřejmé, že je velmi důležité věnovat pozornost této kategorii účastníků silničního 

provozu!!! 
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6.1 Srovnání s okolními státy 
Při srovnání relativního vývoje usmrcených motocyklistů s okolními státy (chybí Slovensko, které není 

v databázi IRTAD) je zřejmé, že trend v České republice je negativní. Zatímco u nás došlo 

k průměrnému poklesu usmrcených motocyklistů v uvedeném období o 3 %, v Německu to bylo o 11 

%, v Rakousku o 21 % a v Polsku dokonce o 39 %! Údaje u Polska jsou pouze do roku 2010 (neúplná 

databáze IRTAD). 
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7. Vývoj roku 2016 
Předpoklad pro rok 2016 počítá s tím, že nebude usmrceno více než 56 osob a těžce zraněno 506 osob. 

7.1 Usmrcení 
V období leden až březen 2016 byl usmrcen 1 motocyklista, tj. o 2 méně než v loňském roce! 

Stanovený předpoklad plnění NSBSP byl dodržen. 
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7.2 Těžce zranění 
V období leden až březen bylo těžce zraněno 14 motocyklistů, tj. o 11 méně než v předchozím roce! 

Stanovený předpoklad plnění NSBSP byl dodržen. 
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