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1. Úvod 
Dokument má za cíl vytvořit základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod s účastí cyklistů 

a jejich následků, především z oblasti osob usmrcených a těžce 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 [2] 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. 

1.3 Hloubková analýza dopravních nehod 
Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu 

[3] (dále jen „HADN“) je moderním nástrojem sloužícím 

k detailnímu poznání mechanizmu vzniku nehod i celého 

jejího průběhu a následků. Podrobná analýza dat, získaná 

při šetření dopravních nehod, probíhá nezávisle na údajích 

o nehodách shromažďovaných Policií ČR a jejich 

statistických výstupech. Podstatou činnosti HADN je 

zjišťování příčin dopravních nehod a jejich prevence, 

nikoliv stanovení sankcí či viníka nehody. HADN tak 

poskytuje nový pohled na příčiny vzniku nehody a může sloužit jako velmi důležité doplnění 

policejních statistik, které posuzuje příčiny nehod pouze na základě právního zhodnocení jejich 

zavinění. 

Data z HADN přináší komplexní pohled na veškeré faktory, které s konkrétní nehodou souvisejí. 

Rovněž slouží ke zjištění a následné analýze charakteristik vedoucích k jejímu vzniku, ovlivňujících její 

průběh a následky. Analýza je zaměřena na výzkum z hlediska dopravní infrastruktury, 

automobilové techniky i psychologického a zdravotního stavu účastníků.  

 

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 primárně na usmrcené a těžce 

zraněné cyklisty. Použitá data jsou podle zdroje buď do 24 hodin po nehodě (ŘSDP PP ČR, HADN) 

nebo do 30 dní po nehodě (IRTAD). 

Základní poznatky statistických ukazatelů: 

- v roce 2019 bylo evidováno 4 091 nehod s účastí cyklistů, meziročně o 190 méně (- 4,4 %) 

- v roce 2019 bylo také usmrceno nejméně cyklistů (36), meziročně o 2 méně, tj. -5,3 % 

- těžce zraněno bylo v roce 2019 309 cyklistů, meziročně o 87 méně, tj. -22 %; jedná se  

o 3. nejvýraznější meziroční pokles od roku 1993 

- NSBSP předpokládala, že v roce 2019 nebude usmrceno více než 39 cyklistů a těžce zraněno 

291 cyklistů; v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 36 cyklistů (stanovený 

předpoklad nebyl překročen) a 309 cyklistů bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad 

překročen) 

- v roce 2019 činil podíl usmrcených cyklistů na všech usmrcených 6,6 %; jedná se o nejnižší 

podíl za sledované období 

- podíl cyklistů na všech těžce zraněných osobách činil 14,6 % - téměř každá 7. těžce zraněná 

osoba byla cyklistou 

- v roce 2019 bylo evidováno 8,8 usmrcených cyklistů na 1 000 nehod; jedná se o nejnižší 

podíl od roku 2006; nejvyšší podíl byl potom v roce 2007 (25,3 usmrcených osob na 1000 

nehod)  

- nejnižší závažnost byla evidována také u těžce zraněných cyklistů (75,5 těžce zraněných  

na 1000 nehod); nejvyšší závažnost byla v roce 2010 (127,8 těžce zraněných na 1000 nehod) 

- nejvíce cyklistů bylo usmrceno (11) ve věkové kategorii nad 65 let, která také zaznamenala 

největší počet těžce zraněných (53) 

- v necelých 64 % nehod byli v roce 2019 cyklisté označeni za viníky, 75 % jich bylo usmrceno 

také vlastní vinou; 66 % těžkých zranění a 68 % lehce zraněných rovněž způsobili cyklisté 

- nejvíce nehod (509), těžce (24) i lehce zraněných (434) cyklistů zavinili cyklisté pod vlivem 

alkoholu 1,51 ‰ a vyšším; nejvíce smrtelných zranění (2) způsobili cyklisté pod vlivem drog 

- nejvíce nehod (393), usmrcených (4), těžce (21) i lehce zraněných (323) cyklistů pod vlivem 

alkoholu a návykových látek bylo evidováno na místních komunikacích, následovaly silnice 

III. třídy se 169 nehodami, 18 těžce zraněnými a 147 lehce zraněnými 

- v roce 2019 nemělo přilbu 78 % usmrcených, 64 % těžce zraněných a 64 % lehce zraněných 

cyklistů; oproti roku 2018 došlo u usmrcených, těžce i lehce zraněných ke zlepšení o 1 % 

- nejvíce cyklistů (12) bylo usmrceno na místních komunikacích (23% podíl na všech 

usmrcených); každá 14. usmrcená osoba na silnicích II. tříd byla v roce 2019 cyklistou  

(9 usmrcených) 

- z pohledu směrových poměrů bylo nejvíce cyklistů (14) usmrceno a těžce zraněno (142) 

v přímých úsecích 

- nejčernějším měsícem pro cyklisty bylo září, kdy zemřelo 6 cyklistů; těžce zraněných jich 

naopak bylo nejvíce v červnu (72) 

http://www.ibesip.cz/
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- nejvíce cyklistů bylo usmrceno ve středu (9; tj. 13% podíl na všech usmrcených); nejvíce těžce 

zraněných cyklistů potom ve čtvrtek mezi 17. a 18. hodinou 

- nejčastější příčinou usmrcení cyklistů byly situace, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla; 

v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 7 cyklistů, tj. 19,4 % 

- nejčastější příčinou těžkých zranění cyklistů bylo nezvládnutí řízení vozidla, které zapříčinilo 

těžké zranění 54 cyklistům, tj. 17,5 % 

- v obci usmrceno 25 cyklistů (69 %), mimo obec pak 11 cyklistů (31 %); v obci bylo těžce 

zraněno 226 cyklistů (73,1 %), mimo obec pak 83 cyklistů (26,9 %) 

- nejvíce usmrcených (5) cyklistů bylo evidováno ve Středočeském a Jihočeském kraji, nejméně 

naopak v Plzeňském, Pardubickém, Libereckém a Karlovarském kraji (shodně 1 usmrcená 

osoba); v hlavním městě Praze se cyklisté podíleli na všech usmrcených 15 % 

- v případě těžce zraněných byl nejvíce zastoupen Středočeský kraj (40 těžce zraněných), 

nejméně naopak Plzeňský kraj (4 těžce zranění); největší podíl těžce zraněných cyklistů 

zaznamenal kraj Olomoucký (25 %) 

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 
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3. Dlouhodobý vývoj 

3.1 Dopravní nehody 
Vývoj počtu nehod s účastí cyklistů v ČR je zřejmý z grafu níže. Nejvíce (4 307) nehod s účastí cyklistů 

bylo evidováno v roce 2014, naopak nejméně (3 075) v roce 2010. K největšímu meziročnímu 

poklesu došlo z roku 2007 na rok 2008, kdy se počet nehod snížil o 468. Naopak největší meziroční 

nárůst byl evidován z roku 2010 na rok 2011, kdy se počet nehod navýšil o 772.  

V roce 2019 bylo evidováno 4 091 nehod s účastí cyklistů, meziročně o 190 méně (-4,4 %).  

  

http://www.ibesip.cz/
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3.2 Usmrcení 

3.2.1 Absolutní vývoj 

Vývoj počtu usmrcených cyklistů v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější byl rok 1995, kdy bylo 

usmrceno 146 cyklistů. Největší meziroční pokles nastal z roku 1997 na rok 1998, kdy se počet 

usmrcených snížil o 35. Naopak k největšímu meziročnímu nárůstu došlo z roku 2006 na rok 2007 

(+20 usmrcených). 

V roce 2019 bylo usmrceno nejméně cyklistů za sledované období (36). Oproti roku 2018 došlo  

ke snížení počtu usmrcených o 2 cyklisty, tj. -5,3 %. 
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3.2.2 Relativní vývoj 

Z relativního vývoje je zřejmá sestupná tendence. Nejvíce usmrcených cyklistů bylo evidováno v roce 

1995 (o 20 % více oproti roku 1993). Nejméně usmrcených cyklistů bylo naopak evidováno v roce 

2019 (o 70 % méně oproti roku 1993).  

V celém období byl zaznamenán průměrný pokles usmrcených cyklistů o 27 %. 

Průměrný pokles všech usmrcených osob pak činil rovněž 26 %. 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.2.3 Podíl na všech usmrcených 

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993-2019 činil podíl cyklistů 8,9 %, což znamená,  

že přibližně každá 11. usmrcená osoba byla cyklistou. V roce 1995 byl podíl usmrcených cyklistů 

nejvyšší (10,5 %).  

V roce 2019 dosáhl podíl usmrcených cyklistů nejnižší úrovně (6,7 %). 
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3.2.4 Závažnost nehod 

Závažnost nehod je v daném případě daná počtem usmrcených osob na 1 000 nehod.  

Nehody s účastí cyklistů vykazují každoročně vyšší závažnost oproti všem evidovaným nehodám 

v daných letech. 

V roce 2007 bylo evidováno 25,3 usmrcených cyklistů na 1 000 nehod s jejich účastí. Za sledované 

období se tak jednalo o nejvyšší hodnotu. Naopak nejnižší závažnost byla zaznamenána v roce 2019  

(8,8 usmrcených na 1000 nehod). 

  

http://www.ibesip.cz/
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3.3 Těžce zranění 

3.3.1 Absolutní vývoj 

Vývoj počtu těžce zraněných cyklistů v ČR je patrný z grafu. Nejtragičtější byl rok 1997, kdy bylo 

těžce zraněno 750 cyklistů. Největší meziroční pokles nastal z roku 1997 na rok 1998, kdy se počet 

těžce zraněných snížil o 35. Naopak k největšímu meziročnímu nárůstu došlo z roku 1998 na rok 1999  

(+81 těžce zraněných). 

V roce 2019 bylo těžce zraněno 309 cyklistů, meziročně o 87 méně (-22 %). Jedná se o nejnižší počet 

těžce zraněných za sledované období a zároveň o 3. nejvýraznější meziroční pokles od roku 1993. 
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3.3.2 Relativní vývoj 

Z relativního vývoje je zřejmá sestupná tendence. Nejvíce těžce zraněných cyklistů bylo evidováno 

v roce 1997 (o 15 % více oproti roku 1993). Nejméně těžce zraněných cyklistů bylo naopak 

evidováno v roce 2019 (o 53 % méně oproti roku 1993).  

V celém období byl zaznamenán průměrný pokles těžce zraněných cyklistů o 20 %. 

Průměrný pokles všech těžce zraněných osob pak činil rovněž 27 %. 
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3.3.3 Podíl na všech těžce zraněných 

Podíl cyklistů na celkovém počtu těžce zraněných osob v období 1993-2019 činil 12,9 %, což 

znamená, že přibližně každá 8. těžce zraněná osoba byla cyklistou. Nejvyšší podíl těžce zraněných 

cyklistů byl v roce 2013 (16,6 %), nejnižší (10,5 %) naopak v roce 1995.  

V roce 2019 činil podíl cyklistů na všech těžce zraněných osobách 14,6 %. Jedná se o nejnižší podíl  

za posledních 8 let.  
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3.3.4 Závažnost nehod 

Závažnost nehod je v daném případě daná počtem těžce zraněných osob na 1 000 nehod.  

Nehody s účastí cyklistů vykazují každoročně vyšší závažnost oproti všem evidovaným nehodám 

v daných letech. 

V roce 2010 bylo evidováno 127,8 těžce zraněných cyklistů na 1 000 nehod s jejich účastí.  

Za sledované období se tak jednalo o nejvyšší hodnotu. Nejnižší závažnost byla naopak 

zaznamenána v roce 2019 (75,5 těžce zraněných na 1000 nehod). 
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4. Věk 
Obsahem následujících podkapitol jsou fatální následky nehod s účastí cyklistů z pohledu jejich věku. 

Věkové srovnání je rozděleno na viníky a poškozené. 

4.1 Viníci 
Nejvíce cyklistů bylo usmrceno (11) a těžce zraněno (53) viníky-cyklisty ve věkové kategorii  

65 a více let. Za nimi následovali viníci ve věkové kategorii 55-64 let, kteří zavinili smrt 8 cyklistů  

a 33 jich těžce zranili. 

Podrobnější informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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Relativní srovnání uvádí jak staří, resp. mladí jsou viníci-cyklisté nehod s fatálními následky.  

Vysoké podíly těžce zraněných zaznamenaly převážně kategorie, kdy viníky byli děti (23 % u dětí  

do 14 let a 22 % u dětí ve věkové kategorii 15-17 let). 

Z grafu je také zřejmý zvýšený podíl viníků-cyklistů u věkových kategorií 55-64 let (15 %)  

a nad 65 let (11 %) v případě usmrcených cyklistů. 
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4.2 Poškození 
Nejvíce cyklistů bylo usmrceno (16) a těžce zraněno (88) ve věkové kategorii nad 65 let,  

s 9 usmrcenými a 64 těžce zraněnými následovala věková kategorie 55-64 let. 

Podrobnější informace jsou zachyceny v grafu níže. 
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Nejvyšší podíl usmrcených (15 %) a těžce zraněných cyklistů (24 %) byl evidován ve věkové 

kategorii 55-64 let. U věkové kategorie nad 65 let se pak cyklisté podíleli 13 % na všech usmrcených 

v dané věkové kategorii a 20 % na všech těžce zraněných v dané věkové kategorii. 

  

http://www.ibesip.cz/


Cyklisté 

Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 

 

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

21 

5. Zavinění, alkohol a přilby 

5.1 Nehody a následky zaviněné cyklisty 
V necelých 64 % nehod byli v roce 2019 cyklisté označení za viníky. 75 % jich bylo usmrceno také 

vlastní vinou. Cyklisté dále způsobili 66 % těžkých a 68 % lehkých zranění. 

Z 27 usmrcených cyklistů bylo 25 mužů (93 %) a 2 ženy, z 205 těžce zraněných cyklistů bylo 151 mužů 

(74 %). 
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5.1.1 Nehody 

Vývoj počtu nehod zaviněných cyklisty v ČR je zřejmý z grafu. Nejvíce (2 683) nehod zaviněných 

cyklisty bylo evidováno v roce 2018, což představovalo 63% podíl na nehodách s účastí cyklistů.  

Naopak nejméně nehod zaviněných cyklisty (1 749) bylo evidováno v roce 2010 (57% podíl  

na nehodách s účastí cyklistů). 

V roce 2019 bylo zaznamenáno 2 603 nehod zaviněných cyklisty (64% podíl). Oproti roku 2018 došlo 

ke snížení počtu nehod o 80 nehod zaviněných cyklisty. Přesto se však jedná o 2. nejvyšší počet 

nehod zaviněných cyklisty od roku 2006. 
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5.1.2 Usmrcení 

Vývoj počtu usmrcených cyklistů vinou cyklistů v ČR je patrný z grafu. Nejtragičtější byl rok 2007,  

kdy bylo vlastní vinou usmrceno 65 cyklistů, naopak nejméně cyklistů bylo vlastní vinou usmrceno 

v roce 2018 (19), v 50 % případů tak v případě usmrcení cyklistů byli viníky právě cyklisté. 

V roce 2019 bylo vlastní vinou usmrceno 27 cyklistů, v 75 % případů usmrcení cyklistů byli viníky 

právě cyklisté. 
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5.1.3 Těžce zranění 

Vývoj počtu těžce zraněných cyklistů vinou cyklistů v ČR je patrný z grafu. Nejtragičtější byl rok 2006, 

kdy bylo vlastní vinou těžce zraněno 295 cyklistů.  

V roce 2019 bylo vlastní vinou těžce zraněno 205 cyklistů. Jedná se o nejnižší počet těžce zraněných 

cyklistů za sledované období. 
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5.2 Alkohol 
Následující kapitola je dále členěna na alkohol dle zjištěné hladiny a alkohol dle druhu komunikace. 

5.2.1 Dle zjištěné hladiny 

Následující tabulka uvádí počty a meziroční srovnání nehod a jejich následků zaviněných cyklisty  

pod vlivem alkoholu a návykových látek.  

Nejvíce nehod (509), těžce (24) i lehce zraněných (434) zavinili cyklisté pod vlivem alkoholu 1,51 ‰ 

a vyšším. Vysoký počet nehod (102), těžce (24) i lehce zraněných (84) byl také evidován u cyklistů 

pod vlivem alkoholu od 1,10 ‰ do 1,50 ‰. 

Celkově cyklisté pod vlivem alkoholu a návykových látek zapříčinili 30 % nehod zaviněných cyklisty,  

při nichž bylo necelých 30 % cyklistů usmrceno, více než 28 % těžce a téměř 31 % lehce zraněno. 
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Z následujícího grafu je zřejmé, že 65 % nehod způsobili cyklisté pod vlivem alkoholu od 1,51 ‰  

a více (celkem 509 nehod). Drogy, resp. návykové látky se na nehodách vlivem alkoholu  

a návykových látek podílely 1 % (11 nehod). 
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Výše uvedené zpracováno ještě v grafické podobě. 
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5.2.2 Dle druhu komunikací 

Následující tabulka uvádí počty a meziroční srovnání nehod a jejich následků zaviněných cyklisty  

pod vlivem alkoholu a návykových látek dle druhu komunikací.  

Nejvíce nehod (393), usmrcených (4), těžce (21) i lehce zraněných (323) cyklistů pod vlivem 

alkoholu a návykových látek bylo evidováno na místních komunikacích. Následovaly silnice III. 

třídy, kde bylo evidováno celkem 169 nehod, 18 těžce a 147 lehce zraněných cyklistů pod vlivem 

alkoholu a návykových látek. 

Polovina (50 %) nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek byla 

evidovaná na místních komunikacích (393 nehod), 22% podíl nehod byl potom zaznamenán  

na silnicích III. třídy (169 nehod). 
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Výše uvedené zpracováno také v grafické podobě. 
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5.3 Ne/použití přilby 
Stále podceňovaným faktorem, na který cyklisté velmi často doplácí, je použití, resp. nepoužití 

ochranné přilby.  

5.4.1 Statistická data 

Celkem 84 % usmrcených cyklistů nemělo v období let 2009 – 2019 ochrannou přilbu.  

Vývoj usmrcených, těžce a lehce zraněných cyklistů bez přilby v jednotlivých letech je zachycen 

v grafu na následující straně. 

V roce 2019 byl zaznamenán 2. nejnižší poměr cyklistů, kteří neměli přilbu na všech usmrcených 

cyklistech. Stále však 4 z 5 (78 %) usmrcených cyklistů přilbu neměli. 

V roce 2019 nemělo přilbu: 

- 78 % usmrcených 

- 64 % těžce zraněných 

- 64 % lehce zraněných cyklistů 
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Vývoj usmrcených, těžce a lehce zraněných cyklistů v posledních letech je zřejmý z níže uvedené 

tabulky a grafu.  

Meziročně byl zaznamenán téměř 7% pokles usmrcených cyklistů bez přilby (-2 osoby), téměř 24% 

pokles těžce zraněných cyklistů bez přilby (-61 osob), v případě lehce zraněných cyklistů pak 3% 

pokles (-63 osob). 
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5.3.2 Výzkum prokázal: 37 % cyklistů mohlo nehody přežít!  

Velkým negativem je především dlouhodobé neplnění NSBSP v oblasti těžce zraněných cyklistů. 

Jednu z příčin lze jednoznačně hledat v nepoužívání cyklistických přileb.  

Výzkumný projekt, zaměřený na používání cyklistických 

přileb, analyzoval 119 cyklistů, kteří byli v průběhu let 

1995-2013 usmrceni ve dvou krajích ČR. Ve všech 

uvedených případech analyzovali patologové (viz 

fotografie), zda přilba mohla cyklisty zachránit či nikoli. 

Studie [4], na které se mj. podíleli zástupci CDV, 

prokázala, že 37 % cyklistů by dopravní nehody 

přežilo, pokud by použili cyklistické přilby. Studie 

dospěla k závěru, že cyklisté by jednoznačně měli 

používat cyklistické přilby, měli by si však uvědomit,  

že ne ve všech situacích je cyklistická přilba sama o sobě ochrání. 

Pouze 5 z uvedených 119 cyklistů použilo ochrannou přilbu. Přilby mohly nejvíce pomoci v případech 

střetu s jedním vozidlem, naopak přilby by nepomohly cyklistům při většině nehod s vyšší střetovou 

rychlostí s motorovými vozidly nebo s vlaky. 
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6. Infrastruktura 

6.1 Druh komunikace 
Detailní srovnání nehod s účastí cyklistů s fatálními následky z pohledu druhu komunikací je 

obsahem níže uvedené tabulky a následující podkapitoly. 

6.1.1 Usmrcení 

Nejvíce cyklistů (12) bylo usmrceno na místních komunikacích (23% podíl), každá 11. usmrcená 

osoba na silnicích II. tříd byla v roce 2019 cyklistou (9 usmrcených).  

Z grafu níže je zřejmé, na kterých druzích komunikací bylo usmrceno kolik cyklistů, resp. také kolika % 

se na všech usmrcených podíleli. 
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6.1.2 Těžce zranění 

Nejvíce cyklistů (132) bylo těžce zraněno místních komunikacích, třetina (31 %) těžce zraněných 

na tomto druhu komunikací byli v roce 2019 cyklisté. Se 67 těžce zraněnými cyklisty pak následovaly 

silnice III. tříd, na kterých se cyklisté podíleli na všech těžce zraněných osobách 19 %.  

Graf níže zachycuje, na kterých druzích komunikací bylo těžce zraněno kolik cyklistů, resp. také kolika 

% se na všech těžce zraněných podíleli. 
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6.2 Směrové poměry komunikace 
Detailní srovnání nehod s účastí cyklistů s fatálními následky z pohledu směrových poměrů 

komunikací obsahuje níže uvedená tabulka a následující podkapitoly. 

6.2.1 Usmrcení 

Nejvíce cyklistů bylo z pohledu směrových poměrů usmrceno na přímých úsecích (14 usmrcených, 

5% podíl). Vyšší počet usmrcených cyklistů zaznamenaly také zatáčky a 3. ramenné křižovatky 

(shodně 6 usmrcených). 

Z grafu je zřejmé, na kterých úsecích bylo usmrceno kolik cyklistů, resp. také kolika % se na všech 

usmrcených podíleli. 
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6.2.2 Těžce zranění 

Nejvíce cyklistů bylo z pohledu směrových poměrů těžce zraněno v přímých úsecích (142 těžce 

zraněných, 16% podíl). Vysoký počet těžce zraněných zaznamenaly také zatáčky (52 těžce 

zraněných). Na křižovatkách bylo potom v součtu těžce zraněno 87 cyklistů. 

Z grafu je zřejmé, na kterých úsecích bylo těžce zraněno kolik dětí, resp. také kolika % se na všech 

těžce zraněných podílely.  
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7. Časové srovnání usmrcených a těžce zraněných 

7.1 Měsíční srovnání 
Detailní srovnání nehod s účastí cyklistů s fatálními následky z pohledu jednotlivých měsíců obsahuje 

níže uvedená tabulka a následující podkapitoly. 

7.1.1 Usmrcení 

Nejvíce cyklistů (6) bylo usmrceno v září, nejméně pak v lednu a listopadu, kdy v obou měsících 

nebyl nikdo usmrcen. Nejvyšší podíl cyklistů na všech usmrcených osobách byl evidován v únoru, 

dubnu, září a také v prosinci (shodně 11% podíl). 

http://www.ibesip.cz/
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7.1.2 Těžce zranění 

Nejvíce cyklistů (72) bylo těžce zraněno v červnu, kdy byl také evidován nejvyšší podíl na všech těžce 

zraněných (26%). Nejméně těžce zraněných bylo naopak zaznamenáno v únoru a prosinci (shodně 9 

těžce zraněných).  

Z grafu níže je evidentní, že hlavní „cyklistická sezóna“ probíhala v roce 2019 v období března  

až října, kdy byly evidovány vyšší počty těžce zraněných. 
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7.2 Denní a hodinové srovnání 
Detailní srovnání nehod s účastí cyklistů s fatálními následky z pohledu dnů a hodin obsahují níže 

uvedené tabulky a následující podkapitoly. 

7.2.1 Dny a hodiny 

7.2.1.1 Usmrcení 

Nejvíce cyklistů (5) bylo usmrceno mezi 10. a 11. hodinou. Nejčernějším dnem z pohledu 

usmrcených byla pro cyklisty středa (9 usmrcených). 
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7.2.1.2 Těžce zranění 

Nejvíce cyklistů (8) bylo těžce zraněno ve čtvrtek mezi 16. a 17. hodinou. Z tabulky je také zřejmé, 

že kritické období bylo pro cyklisty mezi 16. a 18. hodinou, kdy bylo celkem těžce zraněno 63 cyklistů. 

Nejvíce těžce zraněných v jednom dni potom zaznamenala neděle (53). 
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7.2.2 Denní srovnání 

7.2.2.1 Usmrcení 

Nejvíce cyklistů bylo usmrceno ve středu (9 usmrcených), kdy byl zaznamenán také nejvyšší podíl 

na všech usmrcených (13%). Nejméně cyklistů bylo naopak usmrceno v sobotu a v neděli (shodně  

3 usmrcení, 4% podíl). 
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7.2.2.2 Těžce zranění 

Nejvíce cyklistů bylo těžce zraněno v neděli (53). Se 17% podílem na všech těžce zraněných osobách 

dominovala neděle a také středa, následované sobotou s 16% podílem. Nejméně cyklistů bylo naopak 

těžce zraněno v pondělí (34). 
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7.2.3 Hodinové srovnání 

Nejvíce cyklistů (5) bylo usmrceno mezi 10. a 11. hodinou, v uvedeném čase bylo evidováno  

21 těžce zraněných cyklistů. Nejvíce cyklistů (37) bylo těžce zraněno mezi 16. a 17. hodinou.  

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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8. Hlavní příčiny fatálních následků nehod 
Hlavní příčiny fatálních následků nehod s účastí cyklistů jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 

8.1 Usmrcení 
Nejčastější příčinou usmrcení cyklistů byly situace, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla. 

V důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 7 cyklistů, tj. 26 %. V 19 % případů došlo k úmrtí 

v důsledku jízdy proti příkazu dopravní značky „Dej přednost“ (5 usmrcených). Třetí nejčastější 

příčinou bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky - zatáčka, klesání, 

stoupání, šířka, apod. ( 5 usmrcených, tj. 19 %). 

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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8.2 Těžce zranění 
Nejčastější příčinou těžkých zranění cyklistů bylo nezvládnutí řízení vozidla. V důsledku uvedené 

příčiny bylo těžce zraněno 54 cyklistů, tj. 19 %; 43 cyklistů bylo potom těžce zraněno (15 %) vlivem 

nevěnování se řízení vozidla. 

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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8.3 Intravilán a extravilán 

8.3.1 Usmrcení 

V obci usmrceno 25 cyklistů (69 %), mimo obec pak 11 cyklistů (31 %). Nejčastější příčinou usmrcení 

cyklistů jak v obci (3), tak mimo obec (4) bylo nevěnování se řízení vozidla. 

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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8.3.2 Těžce zranění 

V obci bylo těžce zraněno 226 cyklistů (73,1 %), mimo obec pak 83 cyklistů (26,9 %).  

Nejčastější příčinou těžkých zranění cyklistů v obci (38), tak i mimo obec (16) bylo nezvládnutí řízení 

vozidla. Druhou nejčastější příčinou v obci bylo nevěnování se řízení vozidla (33), mimo obec potom 

nepřizpůsobení rychlosti odpravně technickému stavu vozovky (14). 

Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu. 
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9. Mapové podklady fatálních následků cyklistů v roce 2019 
Fatální následky nehod cyklistů v roce 2019, tzn. 

usmrcení a těžce zranění, jsou uvedeny mapové 

podklady z aplikace DOPRAVNÍ NEHODY V ČR. 

Nastaveny byly příslušné filtry tak, aby bylo na první 

pohled zřetelné, kde došlo v uplynulém roce k usmrcení, 

resp. těžkým zraněním. Součástí detailů nehod jsou 

desítky důležitých informací (viz screen z aplikace). 

Změnou územní jednotky lze zobrazit detailněji uvedené 

nehody např. v rámci konkrétního kraje. 

Pozn. pro otevření interaktivní mapy v prohlížeči klikněte na obrázek výše, příp. zde. 
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10. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2019 
V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 37 cyklistů a těžce zraněno 280 cyklistů.  

NSBSP předpokládá, že v roce 2019 nebude usmrceno více než 39 cyklistů a těžce zraněno 291 

cyklistů. 
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10.1 Dlouhodobý vývoj 

+ historicky nejméně usmrcených cyklistů + historicky nejméně těžce zraněných cyklistů 
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10.2 Měsíční a krajský vývoj usmrcených a těžce zraněných 
V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 36 cyklistů (stanovený předpoklad dodržen) a 309 

cyklistů bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad překročen). 
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11. Hloubková analýza dopravních nehod 

11.1 Klasifikace úrovně lidského selhání u nehod s cyklisty 
Dle analýzy lidského selhání vedoucího k dopravní nehodě cyklisté nejčastěji selhávají na úrovni 

identifikace (26 %), kdy cyklisté chybně vyhodnotí náročnost cesty jízdy nebo chybně vyhodnotí 

vzdálenost jiného vozidla. Dále se jedná o selhání na úrovni detekce (22 %) a překvapivě vysoké 

procento selhání bylo zjištěno také na úrovni celkového selhání (21 %), kdy se nejčastěji jedná  

o změnu senzomotorických kapacit v důsledku intoxikace alkoholem. 

 V případě kolizních partnerů cyklistů je výrazně nejčetnější selhání na úrovni detekce  
(81 %), zejména se jedná o případy, kdy je pozornost zaměřena jen na částečnou složku 
situace či dojde k zanedbání potřeby vyhledávání informací.  

Tyto výsledky jsou ve shodě s jinými studiemi, které upozorňují na problém viditelnosti cyklistů.  

Např. Kwan a Mapstone (2004) uvádějí, že řidiči motorových vozidel detekují cyklisty až příliš pozdě 

pro adekvátní reakce vyhnutí se kolizi. Typicky se jedná o scénář “díval se, ale neregistroval”.  

Cyklisté by proto měli dbát na používání prvků, které zvyšují jejich viditelnost, tedy zvýší 

pravděpodobnost včasné detekce ze strany řidičů osobních vozidel. 
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11.1.1 Selhání cyklistů v závislosti na typu nehody 

Detailnější analýza selhání cyklistů při individuálních nehodách (pádech cyklisty) ukazuje,  
že k pádu nejčastěji (cca 39 %) dochází v důsledku chybného vyhodnocení náročnosti trasy.  
Cyklisté nepřizpůsobí rychlost povrchu a povaze vozovky a svým vlastním možnostem.  
Druhým nejčastějším důvodem pádu cyklisty je změna senzomotorických aktivit (33 %). 
Nedostatečná kontrola nad jízdním kolem v důsledku vnějších vlivů, tedy těch, které samotný cyklista 
nemůže příliš ovlivnit, se spolupodílí na 17 % případů pádů cyklistů.  

Detailní analýza střetů cyklistů s kolizními partnery dokládá, že k dopravním nehodám 
nejčastěji dochází v důsledku selhání na úrovni detekce podnětů, konkrétně v důsledku získání 
informací zaměřených jen na částečnou složku situace (16 % případů). Ve 13 % případů dochází  
k nehodám v důsledku změny senzomotorických kapacit, chybného vyhodnocení náročnosti cesty  
a zanedbání potřeby vyhledání informací, které je způsobeno absencí defenzivního chování  
a zanedbáním jakéhokoli si ověření bezpečnosti manévru v dané situaci. Třetími nejčastějšími důvody 
(9 % případů) je chybné vyhodnocení vzdálenosti a neočekávání žádné překážky. Řidič tedy opět 
nevolí defenzivní styl jízdy, nyní ale především proto, že tomu povaha manévru nebo vozovky 
nenasvědčuje. Analýza je nicméně limitována omezeným počtem šetřených dopravních nehod 
s účastí cyklistů. 

  

1,8%

37,5%

5,4% 3,6% 1,8% 3,6% 5,4%

17,1% 17,1%

8,6% 7,1% 7,1% 5,7% 5,7% 5,7% 4,3% 4,3%

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%

ch
yb

né
 v

yh
od

n
oc

en
í n

ár
o

čn
o

st
i

ce
st

y

zm
ě

na
 s

e
n

zo
m

o
to

ri
ck

ýc
h 

ka
p

ac
it

ch
yb

n
é

 v
yh

o
d

n
o

ce
n

í 
vz

d
ál

e
n

o
st

i

zí
sk

án
í i

n
fo

rm
ac

í z
am

ěř
en

ýc
h

je
n

o
m

 n
a

 č
ás

te
č

n
o

u
 s

lo
žk

u
 s

it
u

a
ce

za
ne

d
bá

ní
 p

ot
ře

b
y 

vy
hl

ed
án

í
in

fo
rm

ac
í

ne
o

če
ká

va
l ž

ád
n

ou
 p

ře
ká

žk
u

Zá
m

ěr
né

 p
o

ru
še

n
í b

ez
pe

čn
os

tn
íc

h
p

ra
vi

d
e

l

N
ed

o
st

at
eč

ná
 k

on
tr

o
la

 v
 d

ůs
le

d
ku

vn
ěj

ší
ch

 v
liv

ů

zb
ě

žn
é

 a
 u

n
áh

le
n

é
 z

ís
ká

n
í i

n
fo

rm
ac

í

oč
e

ká
vá

ní
, ž

e 
dr

u
hý

 ú
ča

st
ní

k
ne

p
ro

ve
d

e 
m

an
év

r

P
o

d
íl 

n
e

h
o

d

Nejčastější selhání

Nejčastější subtypy selhání lidského faktoru u nehod s účastí 
cyklistů

řidič kolizního oponenta cyklista

zdroj vstupních dat: vyzkumnehod.cz; Copyright © BESIP/CDVCelkem: 70 cyklistů, 56 oponentů

http://www.ibesip.cz/


Cyklisté 

Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 

 

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

55 

11.2. Směr nárazu 
Graf níže vyobrazuje, ze kterého směru působila vnější síla na kolo, tedy ze kterého směru bylo kolo 

poškozeno, v případech, kdy došlo ke zranění cyklisty. Nejčastější je směr působící síly zepředu – 

tedy nejčastěji dochází ke kontaktu přední části kola s kolizním oponentem (33 %).  
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11.3. Lokalizace zranění cyklistů 
V rámci činnosti HADN je analyzována rovněž anatomická lokalizace zranění cyklistů  

u dopravních nehod šetřených týmem HADN.  

 Při závažnosti zranění AIS 3+ jasně dominuje zranění hlavy.   

U zranění, které bylo vyjádřeno AIS 1 až AIS 2, je poměr zastoupení jednotlivých částí těla více 

vyrovnaný.  

 Nejčastěji dochází ke zranění v oblasti horních a dolních končetin, následovaný 
úrazy hlavy. 

 

11.3.1 Zranění v závislosti na využívání cyklistické přilby 

Lokalizace zranění byla analyzována rovněž v závislosti na tom, zda cyklista použil cyklistickou přilbu, 

či nikoliv. 

Zranění cyklistů, kteří použili přilbu, bylo v drtivé většině lehčího či středně těžkého charakteru, 

vyjádřeno AIS 1 až AIS 2. Pokud došlo u cyklistů, kteří použili ochrannou přilbu ke zranění během 

dopravní nehody, ve většině případů se jednalo o poranění horních, či dolních končetin se závažností 

do AIS 2. 
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U cyklistů, kteří v době nehody neměli nasazenou ochrannou přilbu je vidět značný nárůst v oblasti 

poranění hlavy, ať už se jednalo o lehké a středně těžké zranění vyjádřeno AIS 1 a 2, tak i nárůst 

těžkých zranění hlavy, které bylo vyjádřeno AIS 3 a více. Vzrostl také počet případů, kdy došlo  

k poranění obličeje.  
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12. Evropské srovnání počtu usmrcených cyklistů 

12.1 Absolutní srovnání 
Níže v tabulce je uveden vývoj počtu usmrcených cyklistů 

v jednotlivých evropských zemích. V roce 2019 bylo v České 

republice usmrceno 53 cyklistů (pozn. data do 30 dní 

po nehodě). Porovnáme-li rok 2019 s rokem 2010, bylo 

v České republice v roce 2019 usmrceno o 34 % cyklistů 

méně, v rámci evropských zemí byl evidován pokles o 8,6 %. 

V období let 2011-2019 bylo v České republice v průměru 

usmrceno o 18,5 % méně cyklistů oproti roku 2010, v rámci 

evropských zemí byl téměř konstantní pokles ve výši -0,2 %. 

Nejvíce cyklistů (3 604) zemřelo za období 2011-2019 v Německu. 

 

* z důvodu neúplné databáze IRTAD byly počty usmrcených cyklistů z roku 2019 v daných zemích 

stanoveny odhadem (regrese). 
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12.2 Relativní srovnání 

12.2.1 Usmrcení cyklisté ke všem usmrceným 

Každá 12. usmrcená osoba na evropských silnicích byla cyklistou! V období 2011-2019 činil podíl 

usmrcených cyklistů 7,9 % ze všech usmrcených osob, v České republice činil uvedený podíl 9,7 %. 

Nejméně usmrcených cyklistů vzhledem ke všem usmrceným osobám v důsledku dopravních nehod 

bylo v Řecku (1,7 %) a v Lucembursku (3,1 %) naopak nejvíce v Nizozemí (25,3 %) a v Dánsku (15,1 %). 

Průměrný roční pokles, v rámci evropských zemí, činil v uvedeném období -1,6 %, v České republice –

 2,1 %. Nejvyšší průměrný roční přírůstek byl evidován v Lucembursku (+7,1 %), naopak nejnižší 

v Polsku (-9,5 %). 
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12.2.2 Usmrcení cyklisté na milion obyvatel 

V roce 2019 bylo v České republice usmrceno 5 cyklistů na 1 milion obyvatel. V rámci uvedených 

evropských zemí bylo v roce 2019 usmrceno 4,1 cyklistů na 1 milion obyvatel, tzn., že situace v rámci 

České republiky byla ve srovnání s evropským průměrem horší (o 20 % více usmrcených cyklistů 

na 1 milion obyvatel). 

Nejlepší bilance byla evidována v Řecku (1) a ve Spojeném království (1,3). Naopak nejvyšší počty 

usmrcených cyklistů na 1 milion obyvatel byly evidovány v Nizozemí (7,8), v Belgii (7,5) a v Maďarsku 

(7,4). 

Detailní informace jsou obsahem níže uvedeného grafu. 
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12.2.3 Evropská strategie 2011-2020 

V období let 2011-2019 bylo v České republice usmrceno 587 cyklistů (pozn. data do 30 dní 

po nehodě), tj. oproti stanoveným předpokladům o 13,5 % více. V rámci sledovaných evropských 

zemí byl v souhrnu předpoklad překročen o 39,2 %. 

Česká republika (přestože stanovené předpoklady nesplnila) patřila v oblasti plnění předpokladu 

k nejlepším zemím. Pod stanovené předpoklady v oblasti usmrcených cyklistů se dostalo jen Řecko. 
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