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

se národních statistik dopravních nehod cyklistů 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). 

 

1.2 Evropská databáze 
Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti IRTAD 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 cyklisty. 

Základní poznatky statistických ukazatelů cyklistů: 

- předpoklad dílčího cíle NSBSP (cyklisté) pro rok 2013 počítal s tím, že nebude usmrceno více 

než 57 osob a těžce zraněno 368 osob 

- v roce 2013 bylo usmrceno 58 osob (stanovený předpoklad naplněn ze 103 %) a těžce 

zraněno 462 osob (stanovený předpoklad naplněn ze 126 %) 

- uvedený dílčí cíl NSBSP tedy nebyl ani v jednom sledovaném parametru dodržen! 

- v roce 2013 bylo usmrceno 48 cyklistů, kteří neměli přilbu, tj. 83% ze všech usmrcených 

cyklistů, podíl následků dopravních nehod cyklistů bez přilby v posledních letech mírně klesá 

- devět z deseti usmrcených cyklistů jsou muži, resp. 5 % chlapců do 15 let a 85 % mužů ve 

věku 15 a více let. V roce 2013 bylo usmrceno 6 cyklistek, tj. 10 % 

- nejtragičtější, z pohledu cyklistů, byl rok 1995, kdy bylo usmrceno 146 osob, naopak 

nejméně cyklistů bylo usmrceno v roce 2011 (50), v roce 2013 bylo usmrceno 58 cyklistů, tj. 

o 6 méně než v předchozím roce 

- nejméně cyklistů bylo usmrceno v ČR v roce 2011 (o 59 % méně oproti roku 1993), nejvíce 

pak v roce 1995, v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených cyklistů o 

16,3 % (pozn. v celém období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob o 17,6 

%) 

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2013 činil podíl usmrcených cyklistů 

9,1 %, což znamená, že přibližně každá 11. usmrcená osoba byla cyklista  

- v uplynulém roce byl podíl usmrcených cyklistů 9,9 %, v posledních 2 letech se jedná 

o nadprůměrné podíly! 

- nejtragičtějším měsícem byl v roce 2013 červenec, kdy bylo usmrceno 13 cyklistů, v březnu 

a prosinci nebyl usmrcen žádný cyklista 

- výrazně nadprůměrný byl měsíc červen, kdy ze všech usmrcených tvořili cyklisté 18,9 % - 

přibližně každý 5. usmrcený byl cyklistou! 

- nejtragičtějším dnem z pohledu usmrcených cyklistů byl v roce 2013 čtvrtek, kdy bylo 

usmrceno 11 cyklistů, spolu se čtvrtkem byla středa dnem s nadprůměrným počtem 

usmrcených cyklistů 

- nejvíce cyklistů bylo v roce 2013 usmrceno mezi 14. až 16. hodinou (12 usmrcených, tj. 6 

usmrcených v každé sledované hodině) 

- celou třetinu (33 %) usmrcených cyklistů tvořili v roce 2013 senioři ve věku 65 let a více, 

více než polovina usmrcených cyklistů (54 %) byla starších 55 let, podíl mladých usmrcených 

cyklistů (do 24 let) pak tvořil 19 % 

- téměř ¾ dopravních nehod pod vlivem alkoholu nebo omamných látek zavinili cyklisté pod 

vlivem alkoholu 0,24 ‰ – 0,50 ‰ (1 356 nehod, 73 %) 

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 
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2.1 Cyklisté – 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. 

Cyklisté - všech věkových kategorií, včetně přepravovaných osob 

V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 37 osob a těžce zraněno 280 osob. Předpoklad pro 

rok 2013 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 57 osob a těžce zraněno 368 osob. Nakonec 

bylo usmrceno 58 osob (stanovený předpoklad naplněn ze 103 %) a těžce zraněno 462 osob 

(stanovený předpoklad naplněn ze 126 %).  

Uvedený dílčí cíl NSBSP tedy nebyl ani v jednom sledovaném parametru dodržen! 
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2.2 Použití přilby 
V roce 2013 bylo usmrceno 48 cyklistů, kteří neměli přilbu, tj. 83% ze všech usmrcených cyklistů! 

 

Vývoj usmrcených, těžce zraněných a lehce zraněných cyklistů v posledních letech je zřejmý 

z uvedených tabulek. Podíl následků dopravních nehod cyklistů bez přilby v posledních letech mírně 

klesá. 

 

 

cyklisté

rok s přilbou bez přilby celkem s přilbou bez přilby celkem s přilbou bez přilby celkem

2009 7 65 72 81 349 430 583 2,002 2,585

2010 7 63 70 76 317 393 544 1,752 2,296

2011 5 45 50 100 343 443 799 2,126 2,925

2012 10 54 64 129 337 466 857 2,196 3,053

2013 10 48 58

usmrceno těžce zraněno lehce zraněno

cyklisté

rok s přilbou bez přilby s přilbou bez přilby s přilbou bez přilby

2009 10% 90% 19% 81% 23% 77%

2010 10% 90% 19% 81% 24% 76%

2011 10% 90% 23% 77% 27% 73%

2012 16% 84% 28% 72% 28% 72%

2013 17% 83%

usmrceno těžce zraněno lehce zraněno
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2.3 Pohlaví usmrcených cyklistů 
Devět z deseti usmrcených cyklistů jsou muži, resp. 5 % chlapců do 15 let a 85 % mužů ve věku 15 a 

více let. V roce 2013 bylo usmrceno 6 cyklistek, tj. 10 %. 

  

http://www.facebook.com/ibesip
http://www.ibesip.cz/


Cyklisté 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

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

8 

3. Vývoj usmrcených cyklistů v období let 1993 až 2013 
Neustále omílaným (a stále podceňovaným) tématem, na které cyklisté velmi často doplácí je použití 

ochranné helmy. Na deset usmrcených cyklistů připadá jeden s ochrannou helmou a devět bez ní!!! 

(pozn. údaj z roku 2012) Vývoj počtu usmrcených cyklistů v ČR je zřejmý z následujícího grafu. 

Nejtragičtější, z pohledu cyklistů, byl rok 1995, kdy bylo usmrceno 146 osob, naopak nejméně 

cyklistů bylo usmrceno v roce 2011 (50). V roce 2013 bylo usmrceno 58 cyklistů, tj. o 6 méně než 

v předchozím roce. 
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Z dlouhodobého hlediska lze hovořit o mírně sestupné tendenci, která se projevuje v relativním 

srovnání. Nejméně cyklistů bylo usmrceno v ČR v roce 2011 (o 59 % méně oproti roku 1993), nejvíce 

pak v roce 1995. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených cyklistů o 16,3 % 

(pozn. v celém období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob o 17,6 %). 
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Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2013 činil podíl usmrcených cyklistů 9,1 %, 

což znamená, že přibližně každá 11. usmrcená osoba byla cyklista. V roce 1995 byl podíl usmrcených 

cyklistů nejvyšší (10,5 %), naopak v roce 2011 nejnižší (7,1 %). V uplynulém roce byl podíl 

usmrcených cyklistů 9,9 %, v posledních 2 letech se jedná o nadprůměrné podíly! 
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4. Časové srovnání 
V následujících grafech je znázorněn vývoj usmrcených cyklistů v jednotlivých měsících, dnech a 

hodinách roku 2013. 

4.1 Měsíční srovnání 
Nejtragičtějším následkem dopravní nehody je smrt jejího účastníka. Nejtragičtějším měsícem 

z tohoto pohledu byl v roce 2013 červenec, kdy bylo usmrceno 13 cyklistů. V březnu a prosinci nebyl 

usmrcen žádný cyklista. 
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4.1.1 Porovnání let 2013 a 2012 

V posledních 2 letech došlo k nejvyššímu počtu usmrcených cyklistů v měsíci červenci (shodně 13). 

Z kumulativního srovnání je zřejmé, že v průběhu celého roku 2013 byl počet usmrcených cyklistů 

nižší (nakonec o 6 usmrcených. 
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4.1.2 Podíl usmrcených cyklistů 

V průměru se usmrcení cyklisté podíleli na všech usmrcených v roce 2013 celkem 9,9 %. Z grafu jsou 

zřejmé uvedené podíly v jednotlivých měsících. Výrazně nadprůměrný byl měsíc červen, kdy ze 

všech usmrcených tvořili cyklisté 18,9 % - přibližně každý 5. usmrcený byl cyklistou! Nejnižší podíl 

usmrcených cyklistů byl v březnu a prosinci, což je způsobeno tím, že nebyl usmrcen žádný cyklista. 
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4.2 Denní srovnání 
Nejtragičtějším dnem z pohledu usmrcených cyklistů byl v roce 2013 čtvrtek, kdy bylo usmrceno 11 

cyklistů. Naopak nejméně usmrcených cyklistů (6) bylo evidováno v úterý. Spolu se čtvrtkem byla 

středa dnem s nadprůměrným počtem usmrcených cyklistů.  
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4.3 Hodinové srovnání 
Nejvíce cyklistů bylo v roce 2013 usmrceno mezi 14. až 16. hodinou (12 usmrcených, tj. 6 

usmrcených v každé sledované hodině). V některých časech nebyli usmrcení žádní cyklisté – viz graf. 
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5. Věkové srovnání 
Nejvíce usmrcených cyklistů (4) při dopravních nehodách v roce 2013 bylo ve věku 73 let. Nejmladší 

oběti bylo 3 roky, naopak nejstaršímu usmrcenému cyklistovi bylo 90 let. 
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V členění na jednotlivé věkové kategorie bylo v roce 2013 nejvíce cyklistů (7) usmrceno ve věkových 

kategoriích 45 – 50 let, 55 – 60 let a 75 – 80 let. 
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Celou třetinu (33 %) usmrcených cyklistů tvořili v roce 2013 senioři ve věku 65 let a více! Více než 

polovina usmrcených cyklistů (54 %) byla starších 55 let, podíl mladých usmrcených cyklistů (do 24 

let) pak tvořil 19 %. 
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6. 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! 

6.1 Dopravní nehody zaviněné cyklisty 
Téměř ¾ dopravních nehod pod vlivem alkoholu nebo omamných látek zavinili cyklisté pod vlivem 

alkoholu 0,24 ‰ – 0,50 ‰ (1 356 nehod, 73 %). 

Drogy, resp. kombinace drog a alkoholu se na dopravních nehodách s podílem alkoholu a omamných 

látek cyklistů podílely minimálně (2 %). 
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7. Evropské srovnání 
Z dlouhodobého pohledu (1993 – 2011) je zřejmé, že situace v oblasti usmrcených cyklistů v České 

republice nebyla vždy pozitivní. Ve srovnání s Evropou byl v relativních ukazatelích zaznamenán 

pozitivní vývoj v roce 1998, 2009 a 2011. V letech 2008 – 2011 má situace v České republice v této 

oblasti sestupnou (pozitivní) tendenci. V průměru došlo v České republice za uvedené období 

k poklesu úmrtí cyklistů o 14 %, v Evropě o 20 %. 
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8. Vývoj roku 2014 

8.1 Usmrcení 
V období leden až únor 2014 bylo usmrceno 5 cyklistů, tj. o 3 více než v loňském roce! 
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Použité zdroje 
 

[1] ŘSDP PP ČR  

[2] IRTAD   
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