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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, vážně 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). 

 

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 v roce 2012: 

- v období let 1993 – 2011 nepoužilo 22,4 % usmrcených motocyklistů přilbu! 

- nejtragičtější, z pohledu motocyklistů, byl rok 2007, kdy bylo usmrceno 134 osob, naopak 

nejméně motocyklistů bylo usmrceno v roce 1994 (73), v roce 2012 bylo usmrceno 90 

motocyklistů, tj. o 12 více než v předchozím roce 

- v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených motocyklistů jen o 1,1 % 

(pozn.  v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených osob o 14,7 %) 

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2012 činil podíl motocyklistů 8,4 %, 

což znamená, že přibližně každá 12. usmrcená osoba byla motocyklista 

- v roce 2012 byl podíl motocyklistů nejvyšší (13,2 %, tzn. téměř každá 8. usmrcená osoba byla 

motocyklista), naopak v roce 1994 nejnižší (5,0 %), od roku 2005 doposud je podíl 

usmrcených motocyklistů ke všem usmrceným osobám nadprůměrný (negativní trend 

v posledním období)!!! 

- závažnost dopravních nehod motocyklistů v roce 2012 činila 30,3 usmrcených osob na 

1 000 dopravních nehod!!!, znamená to, že dopravní nehody motocyklistů vykazují 3,6x vyšší 

závažnost než je celkový průměr, jedná se o vůbec nejvyšší závažnost ze všech druhů vozidel! 

- z celkového počtu dopravních nehod s účastí motocyklistů (2 971) bylo 1 308 dopravních 

nehod zaviněno motocyklisty, tj. 44 %. Ve 44 případech (48,9 %) z 90 usmrcených 

motocyklistů byl viníkem dopravní nehody právě motocyklista 

- z 1 308 dopravních nehod zaviněných motocyklisty spáchali nejvíce (502, tj. 38 %) řidiči na 

motocyklech objemových tříd 460 – 850 ccm, naopak nejméně dopravních nehod (88, tj. 

7 %) zavinili řidiči na motocyklech objemových tříd nad 1,25 l 

- nejvyšší závažnost dopravních nehod zaviněných motocyklisty (49 usmrcených 

motocyklistů na 1 000 dopravních nehod) „mají na svědomí“ řidiči motocyklů objemových 

tříd 101 – 450 ccm v těsném závěsu (48 usmrcených…) jsou řidiči motocyklů objemových tříd 

0,86 – 1,25 l, naopak nejnižší závažnost vykazují řidiči motocyklů objemových tříd nad 1,25 l, 

jelikož v roce 2012 nebyla usmrcena ani jedna taková osoba 

- nejtragičtějším následkem dopravní nehody je smrt jejího účastníka, nejtragičtějším 

měsícem z tohoto pohledu byl v roce 2012 červen, kdy bylo usmrceno 18 motocyklistů, 

v měsíci listopadu nebyl usmrcen žádný motocyklista 

- v průměru se usmrcení motocyklisté podíleli na všech usmrcených v roce 2012 celkem 

13,2 %, výrazně nadprůměrný byl měsíc červen, kdy ze všech usmrcených tvořili motocyklisté 

27,3 %! 

- nejtragičtějším dnem z pohledu usmrcených motocyklistů byla v roce 2012 sobota, kdy bylo 

usmrceno 21 motocyklistů, naopak nejméně usmrcených motocyklistů (7) bylo evidováno ve 

středu a ve čtvrtek 
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- nejvíce motocyklistů bylo v roce 2012 usmrceno mezi 14. až 15. hodinou, resp. 17. až 18. 

hodinou (13 usmrcených) 

- nejvíce usmrcených motocyklistů (7) při dopravních nehodách v roce 2012 bylo ve věku 29 

let, nejmladší oběti bylo 16, naopak nejstaršímu usmrcenému motocyklistovi bylo 82 let 

- v členění na jednotlivé věkové kategorie bylo v roce 2012 nejvíce motocyklistů (25) 

usmrceno ve věkové kategorii 25 – 30 let, více než 2/3 usmrcených motocyklistů (67,7 %) 

spadá do věkové kategorie 21 – 40 let 

- celých 9 % usmrcených motocyklistů tvořili v roce 2012 senioři ve věku 65 let a více, podíl 

mladých usmrcených motocyklistů (do 24 let) pak tvořil 14 % 

- došlo-li v roce 2012 k dopravní nehodě s účastí motocyklisty, byl v 5,2 % viník pod vlivem 

alkoholu a omamných látek, tzn. přibližně každá 19. taková dopravní nehoda 

- z pohledu dopravních nehod (s účastí motocyklisty) v důsledku vlivu alkoholu a omamných 

látek je velmi NEGATIVNÍ, že 48 % těchto dopravních nehod spáchali osoby pod vlivem 

alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!!  

- drogy, resp. omamné látky se na dopravních nehodách s podílem alkoholu a omamných látek 

podílely minimálně (8 dopravních nehod, tzn. 5 %) 

- v roce 2012 bylo spácháno 154 dopravních nehod s účastí motocyklistů, kdy viník byl pod 

vlivem alkoholu a omamných látek, při těchto nehodách mělo následky na životech a zdraví 

158 motocyklistů (9 usmrcených, 33 těžce zraněných a 116 lehce zraněných), tzn. počet 

následků je vyšší než počet nehod!!! 

- došlo k usmrcení 3 motocyklistů v důsledku toho, že viník dopravní nehody byl pod vlivem 

drog – nejvyšší závažnost!!! 

- z pohledu továrních značek motocyklů, jejichž řidiči měli účast na dopravních nehodách 

v roce 2012 měly největší podíl značky Honda (612 nehod, tj. 20 %), Yamaha (475 nehod, tj. 

16 %), Suzuki (418 nehod, tj. 14 %) 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 
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2.1 Vývoj následků dopravních nehod motocyklistů 
Vývoj usmrcených, těžce zraněných, lehce zraněných a nezraněných motocyklistů je zřejmý 

z uvedené tabulky. 

 

V období let 1993 – 2011 nepoužilo 22,4 % usmrcených motocyklistů přilbu!!! V případě těžce 

zraněných to bylo 18,8 % a u lehce zraněných 18,1 %.  
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3. Vývoj usmrcených motocyklistů v období let 1993 až 2012 
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 1994 (73). V roce 

2012 bylo usmrceno 90 motocyklistů, tj. o 12 více než v předchozím roce. Oproti jiným kategoriím 

nelze na první pohled jednoznačně z tohoto grafu vyvozovat jasný závěr, což předznamenává ne zcela 

pozitivní trend.  
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Větší přehled získáme, podíváme-li se na relativní ukazatele. Nejméně motocyklistů zemřelo v ČR 

v roce 1994 (o 25,5 % méně oproti roku 1993). V roce 2012 byl zaznamenán pokles vůči roku 1993 

v řádu 8,2 %. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených motocyklistů jen o 1,1 % 

(pozn.  v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených osob o 14,7 %). 
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Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2012 činil podíl motocyklistů 8,4 %, což 

znamená, že přibližně každá 12. usmrcená osoba byla motocyklista.  V roce 2012 byl podíl 

motocyklistů nejvyšší (13,2 %, tzn. téměř každá 8. usmrcená osoba byla motocyklista), naopak v roce 

1994 nejnižší (5,0 %). Od roku 2005 doposud je podíl usmrcených motocyklistů ke všem usmrceným 

osobám nadprůměrný (negativní trend v posledním období)!!! 
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4. Závažnost dopravních nehod motocyklistů 
Celková závažnost dopravních nehod v roce 2012 činila 8,4 usmrcených osob na 1 000 dopravních 

nehod. Závažnost dopravních nehod motocyklistů v roce 2012 činila 30,3 usmrcených osob na 1 000 

dopravních nehod!!! Znamená to, že dopravní nehody motocyklistů vykazují 3,6x vyšší závažnost než 

je celkový průměr, jedná se o vůbec nejvyšší závažnost ze všech druhů vozidel! Detailní informace dle 

jednotlivých kategorií motocyklů jsou zřejmé z grafu. 
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4.1 Viníci dopravních nehod motocyklistů 
Velmi často, v souvislosti s motocyklisty, zaznívají argumenty, že si za následky dopravních nehod 

mohou sami. Jak to tedy je, resp. bylo v roce 2012? Z celkového počtu dopravních nehod s účastí 

motocyklistů (2 971) bylo 1 308 dopravních nehod zaviněno motocyklisty, tj. 44 %. Ve 44 případech 

(48,9 %) z 90 usmrcených motocyklistů byl viníkem dopravní nehody právě motocyklista. 
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4.2 Vliv objemové třídy motocyklu na dopravní nehody zaviněné 

motocyklisty 
Z 1 308 dopravních nehod zaviněných motocyklisty spáchali nejvíce (502, tj. 38 %) řidiči na 

motocyklech objemových tříd 460 – 850 ccm, naopak nejméně dopravních nehod (88, tj. 7 %) 

zavinili řidiči na motocyklech objemových tříd nad 1,25 l. 
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4.3 Závažnost dopravních nehod zaviněných motocyklisty dle objemové 

třídy motocyklu 
Nejvyšší závažnost dopravních nehod zaviněných motocyklisty (49 usmrcených motocyklistů na 

1 000 dopravních nehod) „mají na svědomí“ řidiči motocyklů objemových tříd 101 – 450 ccm 

v těsném závěsu (48 usmrcených…) jsou řidiči motocyklů objemových tříd 0,86 – 1,25 l. Naopak 

nejnižší závažnost vykazují řidiči motocyklů objemových tříd nad 1,25 l, jelikož v roce 2012 nebyla 

usmrcena ani jedna taková osoba. 
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5. Časové srovnání 
V následujících grafech je znázorněn vývoj usmrcených motocyklistů v jednotlivých měsících, dnech a 

hodinách roku 2012. 

5.1 Měsíční srovnání – usmrcení motocyklisté 
Nejtragičtějším následkem dopravní nehody je smrt jejího účastníka. Nejtragičtějším měsícem 

z tohoto pohledu byl v roce 2012 červen, kdy bylo usmrceno 18 motocyklistů. V měsíci listopadu 

nebyl usmrcen žádný motocyklista. 
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V průměru se usmrcení motocyklisté podíleli na všech usmrcených v roce 2012 celkem 13,2 %. 

Z grafu jsou zřejmé uvedené podíly v jednotlivých měsících. Výrazně nadprůměrný byl měsíc červen, 

kdy ze všech usmrcených tvořili motocyklisté 27,3 %! Nejnižší podíl usmrcených chodců byl 

v listopadu, což je způsobeno tím, že nebyl usmrcen žádný motocyklista. 
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5.2 Denní srovnání – usmrcení motocyklisté 
Nejtragičtějším dnem z pohledu usmrcených motocyklistů byla v roce 2012 sobota, kdy bylo 

usmrceno 21 motocyklistů. Naopak nejméně usmrcených motocyklistů (7) bylo evidováno ve středu 

a ve čtvrtek. 
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5.3 Hodinové srovnání – usmrcení motocyklisté 
Nejvíce motocyklistů bylo v roce 2012 usmrceno mezi 14. až 15. hodinou, resp. 17. až 18. hodinou 

(13 usmrcených). V některých časech nebyli usmrcení žádní motocyklisté – viz graf. 
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Předešlá data jsou shrnuta do 3-hodinových intervalů, tzn. nejvíce usmrcených motocyklistů (26) 

v roce 2012 bylo mezi 15. a 18. hodinou, naopak nejméně (2) mezi 3. a 6. hodinou ranní a také mezi 

6. a 9. hodinou. 
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Vyšší počet usmrcených motocyklistů je z následujícího srovnání patrný v  odpoledním období. 

Nejvíce usmrcených motocyklistů bylo v roce 2012 evidováno mezi 12. a 18. hodinou. 

 

 

  



Statistiky motocyklistů 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

www.facebook.com/ibesip                                                                                                            www.ibesip.cz 

20 

6. Věkové srovnání 
Nejvíce usmrcených motocyklistů (7) při dopravních nehodách v roce 2012 bylo ve věku 29 let. 

Nejmladší oběti bylo 16, naopak nejstaršímu usmrcenému motocyklistovi bylo 82 let. 
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V členění na jednotlivé věkové kategorie bylo v roce 2012 nejvíce motocyklistů (25) usmrceno ve 

věkové kategorii 25 – 30 let. Více než 2/3 usmrcených motocyklistů (67,7 %) spadá do věkové 

kategorie 21 – 40 let. 
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Celých 9 % usmrcených motocyklistů tvořili v roce 2012 senioři ve věku 65 let a více. Podíl mladých 

usmrcených motocyklistů (do 24 let) pak tvořil 14 %. 
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7. Alkohol 
Alkohol za volant (ani za řídítka) nepatří. To platí v České republice od nepaměti, všichni o tom ví, ale 

alkohol (resp. osoby pod jeho vlivem) na silnicích stále zabíjí! 

7.1 Dopravní nehody s účastí motocyklisty 
Došlo-li v roce 2012 k dopravní nehodě s účastí motocyklisty, byl v 5,2 % viník pod vlivem alkoholu 

a omamných látek, tzn. přibližně každá 19. taková dopravní nehoda. Z pohledu dopravních nehod (s 

účastí motocyklisty) v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek je velmi NEGATIVNÍ, že 48 % 

těchto dopravních nehod spáchali osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!! Drogy, resp. omamné 

látky se na dopravních nehodách s podílem alkoholu a omamných látek podílely minimálně (8 

dopravních nehod, tzn. 5 %). 
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7.2 Následky dopravních nehod s účastí motocyklisty 
V roce 2012 bylo spácháno 154 dopravních nehod s účastí motocyklistů, kdy viník byl pod vlivem 

alkoholu a omamných látek. Při těchto nehodách mělo následky na životech a zdraví 158 

motocyklistů (9 usmrcených, 33 těžce zraněných a 116 lehce zraněných), tzn. počet následků je vyšší 

než počet nehod!!! Došlo k usmrcení 3 motocyklistů v důsledku toho, že viník dopravní nehody byl 

pod vlivem drog – nejvyšší závažnost!!! 
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8. Tovární značka motocyklu 
Z pohledu továrních značek motocyklů, jejichž řidiči měli účast na dopravních nehodách v roce 2012 

měly největší podíl značky Honda (612 nehod, tj. 20 %), Yamaha (475 nehod, tj. 16 %), Suzuki (418 

nehod, tj. 14 %). Detailní informace jsou zřejmé z uvedeného grafu. 
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http://www.etsc.eu/


Statistiky motocyklistů 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

www.facebook.com/ibesip                                                                                                            www.ibesip.cz 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno v Praze 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 I Všechna práva vyhrazena 

Oddělení BESIP, Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 


