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Bakalá ská práce se zabývá bezpe nosti motocyklist  na silnicích. V úvodu této bakalá ské 

práce jsou shrnuty všechny d ležité právní p edpisy vztahující se k dané problematice. Dále 

následuje rozbor motocyklist  dle skupin idi ských oprávn ní. Na tuto ást navazuje popis 

vybavení motocyklist  a technického stavu motocyklu. V práci jsou uvedeny statistické údaje 

dopravních nehod motocykl  v závislosti na r zných faktorech. Pomocí analýz zjiš uje hlavní 

p í iny nehod a dle výsledk  navrhuje možná opat ení, i spolupráci se subjekty, jejichž cílem 

je snížení nehodovosti jednostopých vozidel a úmrtnost jejich idi . 

Klí ová slova: Motocykl; bezpe nost na silnicích; Centrum bezpe né jízdy LIBROS Ostrava; 

motocyklista; idi ské oprávn ní; nehodovost.

ANNOTATION  

MIKŠ, Jan. Motorcycle safe driving techniques and traffic accidents rase risk factors. 

Ostrava, 2013. Bachelor’s thesis. VŠB - Technical University of Ostrava. Faculty of 

Safety Engineering. Department of Safety Services. Bachelor's thesis supervisor plk. 

Mgr. Bc. Ji í Zlý.

This thesis deals with the safety of motorcyclists on the roads. In the introduction of 

this thesis there are summarized all relevant legislations relative to the issue. This is followed 

by an analysis of motorcyclists according to the license categories. This part is followed by  

a description of equipment motorcyclists and technical state of motorcycle. The thesis 

presents the statistics of motorcycle accidents, depending on various factors. Using analysis 

identifies the main causes of accidents and according to the results it suggests possible 

measures and cooperation with entities whose goal is to reduce accidents motorcyclists and 

mortality of their drivers. 
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1 Úvod 

Již od svých dvanácti let jezdím na motocyklu, tudíž jsem se zam il ve své bakalá ské 

práci na n co, co je mi blízké. Je t eba si uv domit že v každém odv tví získává lov k 

zkušenosti praxí. Již p i shán ní práce poznáme, že praxe je velice d ležitá a jinak by to 

nem lo být ani u motocykl . Motocyklista by se m l postupn  zdokonalovat od nejslabších 

motocykl  a postupn  by mu m lo být dovoleno ízení siln jšího stroje. Pokud se ovšem 

lov k chce motocyklistou stát a motocykl nikdy ne ídil, je t eba projít vysoce kvalitním 

kurzem autoškoly, který by m l obsahovat i prvky bezpe né jízdy na motocyklu. P es 

motocyklovou sezonu slyšíme, nebo teme v mediích tém  denn  o dopravních nehodách 

spojených s motocyklem. Proto se v této práci zam ím i na dopravní  nehodovost motocykl .  

Budeme se v novat zejména p í inám dopravních nehod motocyklist , které zjistíme 

pomocí analýzy rizik a statistik. ekneme si také o bezpe nostních prvcích, které mají zmírnit 

následky dopravní nehody motocyklisty. Také rozebereme výuku v autoškolách, respektive 

motoškolách. V praktické ásti si popíšeme kurz bezpe né jízdy na motocyklu v Centru 

bezpe né jízdy LIBROS Ostrava.  

Cílem bakalá ské práce je navrhnout inovativní ešení výuky uchaze  o idi ské 

oprávn ní pro skupinu „A”. D vodem této inovace je velmi vysoká nehodovost motocyklist , 

která se v eské republice neda í dlouhodob  snižovat.  

2 Rešerše  

BAJGAR, Jan. U ebnice pro autoškoly: Pro uchaze e o idi ské oprávn ní skupiny A: 

teorie jízdy, zásady bezpe né jízdy, zásady údržby motocyklu. Praha: Vogel media, 2000. 

 74 s. ISBN 80-86411-05-2. Kniha popisuje nejr zn jší druhy jízd na motocyklu. Radí jaký 

motocykl si zvolit p i jeho výb ru, jak jej ovládat a udržovat. N kolik kapitol je zam eno i na 

výbavu jezdce. Z této knihy je erpáno jak v teoretické tak i v praktické ásti této práce.  

FAUS, Pavel a Miroslav OLŠAN. Motoškola: Technika bezpe né jízdy, ovládání        

a údržba motocyklu. Brno: Computer press, 2009. ISBN 978-80-251-1952-5. Publikace se 

zabývá komplexním popisem bezpe né jízdy na motocyklu, ovládáním a údržbou motocyklu. 

Dále je v ní popsána výstroj motocyklisty. Obsažena je i první pomoc. Z této publikace je 

erpáno zejména p i popisu správné jízdy na motocyklu. 

FAUS, Pavel. Motoškola: Od získání idi ského pr kazu k vyšší form  jízdy. Praha: 

Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3645-7. Tato publikace je ur ena žadatel m         
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o idi ské oprávn ní na všechny druhy motocykl . Zabývá se p edevším technikou jízdy 

v krizových situacích s ohledem na druh motocyklu. V krátkosti je popsána i technika  

a údržba motocyklu, i zdravotní p íprava. Tato kniha mi sloužila jako dopln ní informací ke 

kurzu bezpe né jízdy. 

HAVLÍK, Karel. Psychologie pro idi e: Zásady chování za volantem a prevence 

dopravní nehodovosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-542-3. Publikace se zabývá 

problematikou lov ka jakožto idi e v soudobém dopravním prost edí. erpáno bylo 

zejména pro teoretickou ást. 

CHMELÍK, Jan a kol. Dopravní nehody. Plze : Aleš en k, 2009. ISBN 978-80-211-

0. Publikace se zabývá dopravními nehodami a to jak otázkami teoretickými, tak                     

i praktickými. Pro ú ely bakalá ské práce jsem získával informace zejména z druhé ásti této 

knihy, která se zabývá nejfrekventovan jšími dopravními nehodami, tedy dopravními 

nehodami silni ními. 

KO Í, Roman a Helena KU EROVÁ. Silni ní právo. Praha: Leges, 2009. ISBN 978-

80-87212-10-3. Tato publikace pojednává o silni ním právu, která je definována jako 

významná ást dopravního práva, jež spadá do práva ve ejného. Tato publikace sloužila 

p edevším p i teoretickém základu právních p edpis  z oblasti silni ního provozu. 

RAUBA, Nate. MOTORCYCLE SAFETY FOUNDATION. The Motorcycle Safety 

Foundation's guide to motorcycling excellence: skills, knowledge, and strategies for riding 

right. Conway: Whitehorse Press, 1995. ISBN 1884313019. Kniha se zam uje jak na jezdce 

za áte níky, které se snaží nau it základním dovednostem jízdy na motocyklu, ale i na 

pokro ilé jezdce, kterým dává užite né rady pomocí níchž m žou snížit riziko možné nehody. 

Z knihy bylo erpáno zejména k popisu motocyklového oble ení.  

Š UREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních inu na letišti – skripta.  

VŠB – TU Ostrava, edi ní st edisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115s. Toto skriptum 

slouží jako studijní materiál student m Fakulty bezpe nostního inženýrství. Zabývá se 

protiprávními iny na letišti. Jejím hlavním pilí em jsou analytická ešení, která mají omezit 

míru ohrožení letišt . Z t chto skript jsem erpal zejména p i provád ní analýz dopravní 

nehodovosti motocyklist . 
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3 Právní p edpisy upravující dopravní nehodovost a provoz na 

silnicích 

Provoz na silnicích a s nimi spojenou dopravní nehodovost upravuje celá ada zákon , 

právních norem a vyhlášek. Cílem t chto právních p edpis  je ur it jak se mají ú astníci 

silni ního provozu chovat a jaké mají práva.  

3.1 Zákon  o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

Jedná se o zákon íslo 56/2001 Sb. Tento právní p edpis se zabývá registraci vozidel   

a vy azování vozidel z registru, technickými požadavky na provoz silni ních vozidel              

a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické zp sobilosti k provozu na pozemních 

komunikacích, právy a povinnostmi osob, které vyráb jí, dovážejí a uvád jí na trh vozidla      

a pohonné hmoty, právy a povinnostmi vlastník  a provozovatel  vozidel, právy                      

a povinnostmi stanice technické kontroly a stanice m ení emisí, kontrolou technického stavu 

vozidel v provozu. [16] 

3.2  Ob anský zákoník 

Zákon íslo 40/1964 Sb., ve zn ní pozd jších zm n a p edpis  upravuje majetkové 

vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi t mito osobami a státem, jakož 

i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto ob anskoprávní vztahy neupravují 

jiné zákony [15] 

Vybraná ustanovení: 

§ 426b Odpov dnost za škodu zp sobenou provozem dopravních prost edk

3.3 Zákon o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla 

Zákon íslo 168/1999 Sb. zapracovává p íslušné p edpisy Evropských spole enství  

a upravuje pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla. [10] 

3.4 Zákon o p estupcích 

Podle § 2 odst. 1 zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších zm n  

a p edpis , je p estupkem zavin né jednání, které porušuje, nebo ohrožuje zájem spole nosti  

a je za p estupek výslovn  ozna eno v tomto nebo jiném zákon , nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních p edpis  anebo o trestný in. [11] 
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Vybraná ustanovení: 

§ 23 Ostatní p estupky na úseku dopravy a p estupky na úseku silni ního hospodá ství 

3.5 Zákon o získávání a zdokonalování odborné zp sobilosti k ízení 

motorových vozidel 

Zákon íslo 247/2000 Sb. zapracovává p íslušné p edpisy Evropských spole enství  

a upravuje podmínky pro provozování autoškol, zp sob provád ní výuky a výcviku žadatel

o získání odborné zp sobilosti k ízení motorového vozidla a práva a povinnosti žadatel   

o získání idi ského oprávn ní, práva a povinnosti provozovatel  a u itel  autoškol, 

podmínky pro ud lování a odnímání osv d ení pro u itele výuky a výcviku pr kazu 

zkušebního komisa e a pov ení k provád ní p ezkoušení idi , zp sob provád ní zkoušek  

k získání idi ského oprávn ní, zp sob provád ní výuky a výcviku idi  v rámci 

zdokonalování odborné zp sobilosti idi , požadavky na fyzickou nebo právnickou osobu, 

která provádí výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné zp sobilosti idi , a její práva 

a povinnosti, vydávání pr kazu profesní zp sobilosti idi e, p ezkoušení z odborné 

zp sobilosti k ízení motorových vozidel v bodovém hodnocení, p sobnost správních ú ad   

a státní dozor. [12] 

3.6 Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

Jedná se o zákon íslo 361/2000 Sb., který upravuje práva a povinnosti ú astník

provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního p edpisu, pravidla provozu 

na pozemních komunikacích, úpravu a ízení provozu na pozemních komunikacích, idi ská 

oprávn ní a idi ské pr kazy a vymezuje p sobnost a pravomoc orgán  státní správy a Policie 

eské republiky ve v cech provozu na pozemních komunikacích. [14] 

3.7 Zákon o bezpe nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

Zákon íslo 12/1997 Sb. se zabývá bezpe nosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích. Z tohoto zákona nás zajímá zejména § 1, který ur uje kdo vykonává státní 

správu na pozemních komunikacích. [9] 

3.8 P edpis 297/2011 Sb. 

Tímto zákonem se m ní zákon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o zm nách n kterých zákon  a zákon . 247/2000 Sb., o získávání  
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a zdokonalování odborné zp sobilosti k ízení motorových vozidel a o zm nách n kterých 

zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . [13] 

4 Motocyklisté 

Motocykl si lidé nekupují jen jako dopravní prost edek. M že sloužit jako zdroj 

zážitk , adrenalinu, pro n které také jako módní dopln k. Motocykl nám díky své konstrukci 

umož uje vnímat okolí úpln  jiným zp sobem než p i jízd  v automobilu. Nabízí pocit 

svobody a p ímý kontakt s okolní krajinou. Sta í usednout, zatáhnout za plynovou rukoje   

a jízda plná zážitk  m že za ít. 

4.1 Kategorizace motocyklist

Motocyklisty si m žeme dle skupin idi ských oprávn ní rozd lit do n kolika 

kategorií. Kategorie jsou specifické jak v kem idi e, tak výkonem motocyklu, který mají 

idi i k dispozici: 

1. Kategorie: 

Zde pat í žadatelé o idi ské oprávn ní skupiny AM, tedy malého motocyklu, i 

mopedu. Konstruk ní rychlost nesmí p esahovat 45km/h a je dostupná od 15 let.  

2. Kategorie: 

Do druhé kategorie bych za adil erstvé držitele idi ského oprávn ní A1, tedy 

motocyklu o objemu válc  do 125ccm a výkonu do 11kw. Nej ast ji se jedná o chlapce ve 

v ku 16 let, kte í se t ší ze získání prvního idi ského oprávn ní a získávají takzvanou 

svobodu. Ovšem nemají dostatek zkušeností se silni ním provozem a jsou až p íliš divocí, 

cht jí se p edvád t. Po ujetí pár tisíc kilometr  jim p ijde motocykl málo výkonný a požadují 

v tší výkon a tím i v tší rychlost. V dnešní dob  lze výkon u t chto motocykl  zvýšit, avšak  

u této kategorie není posunutí výkonu tak razantní jako v následujících kategoriích. [4] 

3. Kategorie: 

Ve t etí kategorii následují motorká i s idi ským oprávn ním skupiny A  

(s omezením), tedy motocykl do 25 kW s pom rem výkon / hmotnost nep esahujícím 0,16 

kW/kg nebo s postranním vozíkem a s pom rem výkon / hmotnost nep esahujícím 0,16 

kW/kg. Tuto kategorii m žeme dále rozd lit na ty idi e, kte í už jsou vyježd ni (vlastní již 

idi ský pr kaz na slabší motocykl) od 16 let a na ty pro které bude motocykl zcela nová 

zkušenost. [14] 
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a) Vlastní idi ský pr kaz A1 a rozši ují si jej na A (s omezením) 

Z vlastní zkušenosti vím, že motorká i kte í si pouze rozši ují idi ské oprávn ní mají 

v autoškolách zna né úlevy. Instrukto i vidí, že žadatelé již motocykl ovládají a neodjezdí 

s nimi tolik hodin, kolik mají. Samoz ejm  žadatel m o rozší ení idi ského pr kazu to 

nevadí, cht jí mít nový idi ák co nejd íve a s ním i siln jší stroj. Na trhu se pohybuje spousta 

motocykl , které jsou jen papírov  uzav eny, to znamená že v technickém pr kazu se uvádí 

výkon 25kw, ale ve skute nosti je motocykl otev ený na plný výkon, což m že být ve finále 

nap íklad 72kw. To je podstatný rozdíl ve výkonu, který nevyježd ný motocyklista nemusí 

zvládnout. Dokonce i když si motorká  po ídí motocykl, tak má na výb r zda si motocykl 

uzav e fakticky, nebo pouze papírov . I servisy tuto možnost nabízejí. 

b) idi ský pr kaz A (s omezením) pro n j bude první zkušenost s motocyklem 

Motocyklisté, kte í za ínají s motocyklem do 25kw, v tšinou ani nenapadne, že by si 

jej nechali otev ít na plný výkon, jednoduše mají z motorky respekt.  

4. Kategorie: 

Zde spadá idi ský pr kaz na motocykl s neomezeným výkonem A (bez omezení). 

Op t m žeme motorká e rozd lit do dvou skupin. 

a) Vlastní idi ský pr kaz A1 a rozši ují si jej na A 

b) idi ský pr kaz A pro n j bude první zkušenost s motocyklem 

Tato skupina je z hlediska dopravní nehodovosti nejrizikov jší, motocykly jsou velmi 

výkonné a majitelé je v n kterých p ípadech dostate n  neovládají.  

Na jednotlivé kategorie motocykl  se m žeme podívat v p íloze A, kde na obrázku A1 

vidíme motocykl druhé kategorie. Na obrázku A2 motocykl t etí kategorie a na obrázku A3 

motocykl tvrté kategorie. 

4.2 Vydávání idi ského oprávn ní na motocykl  

Na po átku roku 2013 došlo k novele ve vydávání idi ských pr kaz  na motocykl. 

Jednalo se konkrétn  o vyhlášku . 243/2012 Sb., kterou se m ní vyhláška Ministerstva 

dopravy a spoj . 31/2001 Sb., o idi ských pr kazech a o registru idi , ve zn ní 

pozd jších p edpis . Tato vyhláška nabyla ú inností dne 19.1.2013. Všechny tyto zm ny 

vycházejí z doporu ení Evropské unie, které eská republika využila a pozm nila podmínky 

pro získání idi ského oprávn ní skupiny A. Zm na se týká hlavn  skupiny A (s omezením)  
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a A (bez omezení), jelikož tato skupina ve v ku 18-24 let je z hlediska dopravní nehodovosti 

nejrizikov jší. Poj me se tedy podívat jak vypadalo vydávání idi ských pr kaz  p ed a po 

novele. [36,49] 

Tabulka 1: Rozdíly ve vydávání idi ského oprávn ní na motocykl (zdroj [1,13,14,49]) 

Skupiny 
Do 19.1.2013 

Minimální v k a parametry 

Od 19.1.2013

Minimální v k a parametry 

AM 15 let Max. 45km/h 15 let Max. 45km/h 

A1 16 let Do 125ccm a 11kw 16 let Do 125ccm a 11kw 

A (s omezením) 18 let Do 25kw 18 let Do 35kw 

A (bez omezení) 21 let Bez omezení 20 let Praxe 2 roky s A (s omezením) 

   24 let Bez omezení 

B 18 let - 18 let 
Do 125ccm s automatickou 

p evodovkou 

Jak vidíme v tabulce 1 skupina AM z stává nezm n ná i když EU navrhovala 

minimální v k pro získání idi ského oprávn ní na tuto skupinu 16 let. Skupina A1 je pro 

motocykly také nepozm n na, avšak je k ní p ipojena možnost ídit motorové t íkolky 

s výkonem do 15kw. Skupina A (s omezením), tedy od 18 let se liší ve výkonu motocyklu, 

nov  je možno po ídit motocykl s výkonem do 35kw a to s pom rem výkonu ke hmotnosti do 

0,2 kW/kg. Nejv tší zm na se týká poslední skupiny a to A (bez omezení). Pokud vlastníme 

již dva roky idi ský pr kaz A (s omezením), je možné si po ídit nejsiln jší motorku už ve  

20 letech, což je o rok d íve než tomu bylo do roku 2013. Pokud ovšem nevlastníme idi ský 

pr kaz A (s omezením) tyto dva roky, tak m žeme po ítat  se za átkem autoškoly na 

nejsiln jší skupinu až ve 24 letech. P i získání idi ského oprávn ní na automobil, tedy 

skupiny B, m žeme nov ídit motocykly s objemem motoru do 125ccm s automatickou 

p evodovkou. Po dosažení 21 let m žeme ídit t íkolová vozidla za azená do skupiny A (bez 

omezení). [14,47,49,54] 
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4.3 Zhodnocení novely 

Co se tý e zm n, tak nejzásadn jší se udály pro skupiny A (s omezením) a A (bez 

omezení). Posunutí výkonu v kategorii A (s omezením) z 25kw na 35kw dle mého nic ne eší. 

V sou asné dob  není problém zákon obejít a to tím zp sobem, že sice v papírech budeme mít 

on ch 35kw, ale ve skute nosti jich m že mít až dvojnásobn  více. Na tuto kategorii by se 

m li více zam it policejní kontroly, ale ne jen na technický stav motocyklu, ale hlavn  na 

výkon motocyklu. U kategorie A (bez omezení) je rozhodn  dob e, že pro nezkušené idi e se 

posunula možnost získání idi ského oprávn ní na nejsiln jší motocykl až na 24 let. V tomto 

v ku už p ece jen mají více rozumu a zkušeností. Ti idi i, kte í si odjezdí s idi ským 

oprávn ním A (s omezením) dva roky, mají možnost si idi ský pr kaz rozší it a ve 20 letech 

m žou na nejsiln jší motorku. Myslím že toto je taky dobrý tah, protože mladí motorká i 

cht jí získat idi ské oprávn ní co nejd íve a proto budou mít idi ák už od 18 let, tudíž 

budou na silnicích sbírat zkušenosti a za dva roky by mohli být dostate n  vyježd ní  

a zkušení k ízení nejsiln jšího motocyklu. I když hranice mohla klidn  z stat i na 21 letech, 

rok zkušeností navíc by jist  nikomu neuškodil. Zásadní zm na se udála i uchaze  o idi ské 

oprávn ní na automobil. Ti p i získání idi ského oprávn ní skupiny B získávají automaticky 

možnost ízení motocyklu s objemem do 125ccm s automatickou p evodovkou, aniž by n kdy 

na motocyklu sed li. Tato zm na není p íliš š astná, jelikož na silnicích p ibudou nezkušení 

idi i, sice slabších motocykl , ale i tak nebezpe ných. Ke zdokonalení jejich idi ských 

dovedností jim autoškoly nabízí kondi ní jízdy.  

5 Výbava Motorká e 

A  jedeme na motocyklu pár kilometr , nebo plánujeme dlouhou trasu, nikdy bychom 

nem li zapomínat na správnou a kvalitní výbavu. Mezi základní motocyklovou výbavu pat í 

p ilba, obuv, rukavice a oble ení. Soubor t chto prvk  chrání na motocyklu nejen naše zdraví, 

ale i život. Na rozdíl od automobilu není motocyklista chrán n karoserií, tudíž by nem l na 

výbav  šet it. Dle statistik má p i dopravní nehod  jezdec motocyklu 6x v tší 

pravd podobnost úmrtí než posádka automobilu. Obrázky které jsou sou ástí kapitoly 5 

nalezneme v p íloze B. [2] 

5.1 P ilba na motocykl 

Co ur it  nesmí chyb t než na motorce vyjedeme je motocyklová p ilba, která nás 

chrání p ed úrazy hlavy, nep íznivým po asím a také p ed hmyzem. Je jedno jestli vyjedeme 

na mopedu, nebo na supersportu. Povinnost nosit p ilbu p i jízd  na motocyklu nám p ikazuje 
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§ 6 zákona . 361/2000 Sb. Dle statistik jde 80% náraz  na p ední ást helmy. Na zadní ást 

18% a na vrch jen 2%. V dnešní dob  m žeme vybírat ze ty  druh  p ileb. Jsou to p ilby 

výklopné, integrální, p ilby JET a motokrosové. Tyto p ilby se liší v propustnosti hluku, 

hmotností a také i konstruk ním provedením. Dá se íct, že ím je p ilba leh í tím je 

pohodln jší, protože nám nep sobí velkou zát ž na kr ní páte . [14,50]. 

P ilby se skládají ze dvou ástí. Z vn jší ásti tzv. sko epiny, která slouží k rozložení 

úderu a z vnit ní polystyrenové ásti, která absorbuje náraz. Vn jší ásti p ilby jsou 

konstruovány z uhlíkových vláken (karbon), nebo aramidových vláken (kevlar) a jejich 

odolnost v i nárazu dosahuje velice slušných výsledk . Tyto p ilby nazýváme kompozitové. 

Ovšem existují také p ilby vyráb ny z termoplast . Jejich hmotnost není také p íliš vysoká  

a pevnostn  se dají s p ilbami z uhlíkových a aramidových vláken srovnávat. Jejich ceny jsou 

podstatn  nižší. U helem platí pravidlo ím dražší, tím lepší. P i výb ru p ilby si musíme 

položit otázku, jak asto jezdíme a na jakém motocyklu jezdíme. Zda nám posta í p ilba 

z termoplast , nebo zvolíme dražší p ilbu z kompozitu. Pokud máme vy ešeny tyto základní 

otázky je t eba si zm it obvod hlavy a dle n j vybrat p ilbu, která nám vyhovuje a v níž se 

cítíme dob e. V tšina p ileb je dodávána s irým plexi sklem, ale je možno si dokoupit  

i zatmavené plexi, které je perfektní zejména ve slune ných dnech. Ovšem p i náhlých 

zm nách po así, i dojezdu dom  za tmy je použití zatmaveného plexi skla velice rizikové. 

Za šera p es n j dostate n  nevidíme a nutí nás to k jeho odklopení. Tím nedochází k ochran

p ed vlivy po así, hmyzem a mohlo by snadno dojít k nehod . Také proto p išli výrobci 

s p ilbami s dvojitým plexi sklem. P ilby obsahují jak iré tak i zatmavené plexi. Dalším 

aspektem je mlžení plexi skla. To je ešeno r znými p ípravky, které se aplikují na vnit ní 

stranu plexi a zabra ují zamlžení. Proti zamlžení slouží také odv trávací systémy p ileb. 

[2,30,56]. 

5.1.1 Výklopné p ilby  

Výklopné p ilby se hodí spíše na cestovní motocykly než na supersporty. Skládají se 

ze dvou ástí a to z ásti pevné a ásti výklopné. V tšina z nich obsahuje slune ní clonu. 

P ilbu si m žeme prohlédnout na obrázku 1. [2] 

Obrázek 1: Výklopná p ilba se slune ní clonou (zdroj [40]) 
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5.1.2 Integrální p ilby 

Jsou vhodné tém  pro všechny typy motocykl . Odklopné je pouze plexi sklo. Tyto 

p ilby jsou z konstruk ního hlediska nejodoln jší. P íklad p ilby na obrázku 2. [1,2] 

Obrázek 2: Integrální p ilby (zdroj [20]) 
5.1.3 P ilby JET 

P ilby JET se hodí  pro motocykly, které nedosahují velkých rychlostí a to zejména 

pro skútry. Tyto p ilby nám nechrání bradu a ve vyšších rychlostech do nich fouká. Také jsou 

velice hlu né. Pro p edstavu lze vid t na obrázku B1. [1,2] 

5.1.4 Motokrosové p ilby 

Jak už název napovídá, tyto p ilby jsou ur eny pro motorky do terénu. Na silnicích 

jsou nepraktické, plexi je nahrazeno brýlemi, tudíž do p ilby fouká. Jejich typ je k vid ní na 

obrázku B2. [2] 

5.2 Motocyklové rukavice 

Mezi další vybavení, které by nem lo u motorká e chyb t, jsou motocyklové rukavice. 

Ty nás v chladných dnech chrání p ed vlivy po así, p ed dešt m, ale hlavn  p i nehodách 

chrání naše dlan  a prsty p ed poran ním. Motocyklové rukavice se vyráb jí z nejr zn jších 

materiál  a jsou vybaveny kevlarovými chráni i. Vybavenosti a odolnosti rukavic odpovídá 

cena. Op t si musíme položit otázku na jakém druhu motocyklu a jak asto budeme jezdit. 

Nejvhodn jší jsou rukavice kožené, které perfektn  odolávají vliv m po así a v podstat  jsou 

naší náhradní k ži p i pádu. Motocyklové rukavice si m žeme prohlédnout na obrázku B3. 

[2,52] 

5.3 Správná obuv 

K ochran  nohou a chodidel na motorce slouží motorká ské boty. Jejich vybavenost 

stoupá spolu se stoupající cenou. Máme na výb r od oby ejných, dá se íct vysokých bot, až 

po špi kové boty skládající se z mnoha chráni . Nechybí ani odv trávací systém. Klasické  

a pln  vybavené boty na motocykl m žeme vid t na obrázku 3. [2,52] 
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Obrázek 3: Klasické a pln  vybavené boty na motocykl (zdroj [18,24]) 

5.4 Motocyklové oble ení 

Další primární v cí je motocyklové oble ení. M žeme vybírat ze dvou druh

materiál  a to z textilu, nebo k že. Motocyklové oble ení nás chrání p ed vlivy po así, 

hmyzem, ale hlavn  chrání naše t lo p ed následky dopravních nehod. Úsn , chráni e, nit   

a textil, všechny tyto materiály musí spl ovat p ísné parametry pro výrobu moto od v . 

Nap íklad nit  používané p i výrob  moto od v  musí odolávat vysokým teplotám a musí být 

odolné v i od ru. Proto se používají kevlarové nit  z aramidových vláken, které odolávají až 

do 400°C. Také je d ležité aby chráni e, které od v obsahuje dokonale pasovaly na místa, 

která mají chránit. Pokud tomu tak není, výrazn  se snižuje bezpe nost od vu. Dalším 

d ležitým prvkem motocyklového oble ení jsou reflexní pruhy díky kterým jsou motorká i 

v šeru, i tm  lépe vid t. [2,33,7] 

5.4.1 Kožené oble ení 

Kožené oble ení má v tší odolnost v i od ru, než oble ení z textilu. Poskytuje nám 

tedy v tší bezpe nost. Jeho cena i hmotnost jsou vyšší, než u oble ení z textilu. Kožené 

oble ení je vhodné pro idi e sportovních motocykl . P íklad koženého oble ení vidíme na 

obrázku 4. Mezi jeho nevýhody pat í špatný odvod tepla p i horkých letních dnech. Nej ast ji 

se používají kožené kombinézy, které se vyráb jí ve dvojím provedení a to jednodílné  

a dvoudílné. Z praktického hlediska jsou lepší kombinézy dvoudílné, to znamená že kalhoty  

a bunda jsou odd litelné zipem. Pokud si nevybereme z konfek ních model  je možno si 

nechat ušít kombinézu na míru. U šití na míru si volíme jak vybavenost kombinézy, tak její 

design. V tšinou máme možnost ze t í typ  A, B, C. Typ A je kombinéza t sná, je vhodná 

hlavn  na okruh a pro závodní jezdce. Oble eme pod ní pouze termo prádlo. Typ B je st edn

upnutá kombinéza, která je mezi motocyklisty nejrozší en jší. Typ C se vyzna uje svou 

volností. Pod tutu kombinézu se vleze i hrubý svetr. Musíme však po ítat s tím, že k že je 
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materiál pružný a po ase povolí a p izp sobí se našemu t lu. Proto je doporu ován pro b žné 

motorká e typ B.  

Obrázek 4: Kožené kombinézy (zdroj [21]) 

5.4.2 Textilní oble ení 

Textilní oble ení lépe odvádí vlhkost, je pohodln jší, zpravidla nepromokavé a hodí se 

spíše pro cestovní motocykly. Dá se použít i v chladném po así díky odjímatelné 

termovložce. Výhodou je také lepší pohyblivost v textilu. To znamená, že když na motorce 

n kde zastavíme, není problém si v textilním oble ení n kam zajít. Textilní oble ení vidíme 

na obrázku 5. 

Jak v textilním, tak v koženém oble ení se nachází chráni e lokt , páte e a kolen. Vše 

závisí na výb ru a množství financí, které jsme schopni do motocyklového oble ení 

investovat. Chráni e musí mít ergonomický tvar, tak aby dokonale sed ly na danou ást t la. 

Tyto chráni e jsou tvo eny karbonovou sko epinou z aramidových a uhlíkových vláken, nebo 

jsou to feritové chráni e z vysoce pevnostních nerezav jících ocelí.  

Dalo by se íct, že soubor všech t chto prvk  to znamená p ilba, kombinéza, rukavice, 

boty, m žeme p irovnat ke karoserii v automobilu. Všechny tyto prvky nás chrání a omezují 

následky dopravních nehod. Každý lov k, který uvažuje o koupi motocyklu, by si m l 

vy lenit ástku na nákup tohoto vybavení 

. 

Obrázek 5: Textilní moto oble ení (zdroj [25]) 
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5.5 Páte ový chráni

íká se že páte ový chráni  je po helm  druhá nejd ležit jší v c, která by ve výbav

motocyklisty nem la chyb t. Páte ový chráni  zabra uje zran ním páte e a tlumí nárazy 

v oblasti zad. Dá se po ídit od stovek až po tisíce korun.  

6 Technický stav motocyklu 

P i koupi motocyklu musíme po ítat i s asem, který budeme v novat servisu  

a pravidelné údržb . Každá motorka má své servisní intervaly, kdy je t eba n co vym nit, i 

se ídit. Nejde jen o servis. Je nutné dbát na správný technický stav motocyklu, jehož 

zanedbání by v nejhorším p ípad  mohlo p ivodit dopravní nehodu. U motocyklu musíme 

dávat pozor na tlak v pneumatikách a jejich dezén. D ležitá je také vizuální kontrola 

motocyklu. To znamená poškození rámu, praskliny na ástech motocyklu, deformace (ohlé 

vidlice, ídítka), napnutost et zu, funk nost brzd, správná funkce sv tel a blinkr .  

6.1 Výb r a údržba pneumatik 

Pneumatiky jsou nedílnou sou ástí motocyklu a nem li bychom na nich rozhodn   

šet it. Je t eba si uv domit, že práv  pneumatiky nás drží p i klopení v zatá kách a odvád jí 

vodu p i jízd  v dešti. V nep íjemných situacích dokážou kvalitní pneumatiky zabránit pádu  

a tak bychom si m li odpustit zbyte né tuningové dopl ky a rad ji zainvestovat tam, kde je 

t eba.  

Pneumatiky volíme dle typu motocyklu. Ve velkém technickém pr kazu najdeme 

rozm ry, které na motorku pat í. Nikdy nekupujeme ojeté pneu, nebo pneu z okruhu. Tyto 

pneumatiky mohly být extrémn  namáhány a tím ztratily vlastnosti, které my budeme 

pot ebovat. P i koupi si zkontrolujeme kdy byly pneumatiky vyrobeny. Ideální jsou 1-2 roky 

staré pneumatiky skladovány p i konstantních teplotách.  

U motorky bychom m li kontrolovat tlak v pneumatikách p ed každou jízdou. 

Nepoznáme tak jako u auta, že jsou podhušt né, protože mají jinou konstrukci. Pomocí 

kvalitního tlakom ru m íme tlak a to s nezah átou pneumatikou. Zd raz uji kvalitního 

tlakom ru, protože nekvalitní tlakom r m že ukazovat i o atmosféru víc, než v pneumatice 

opravdu je.  Pneumatiky hustíme dle druhu motocyklu a zna ky pneumatik. Pokud máme 

správn  nahušt no, musíme také kontrolovat hloubku dezénu, nebo-li vzorek pneumatik. 

Podle § 21 odst. 5 vyhlášky . 341/2002 Sb. je minimální hloubka drážky dezénu 1,6 mm  

a u motocykl  o maximální konstruk ní rychlosti do 45 km/h je minimální hloubka 1 mm. 
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Hloubku kontrolujeme bu  pomocí hloubkom ru, nebo pomocí indikátoru opot ebení. 

Indikátor opot ebení je umíst n na všech pneumatikách a je na n kolika ástech pneu. Tím 

m žeme kontrolovat jak dostate nost dezénu, tak i to, zda je pneumatika rovnom rné 

namáhána. [3] 

Obrázek 6: Indikátor opot ebení na pneumatice (zdroj [34]) 

6.2 Údržba brzdového systému 

U nových motocykl  se používají p edevším kotou ové brzdy. Bubnové brzdy 

najdeme spíše u motocykl  starších. Kotou ové brzdy jsou ovládány bu  mechanicky, nebo 

ve v tšin  p ípad  hydraulicky. Je d ležité kontrolovat stav brzdových desti ek, jejich 

tlouš ka by nem la být menší jak 1mm. Musíme také kontrolovat brzdovou kapalinu 

v nádržkách. Pokud m níme brzdovou kapalinu, nesmíme zapomenout na odvzdušn ní 

brzdového systému a prozkoušení jeho funk nosti. [46] 

Motorky jsou rychlé, ale dokáží také rychle zastavit. Brzdy se p i své funkci zah ívají. 

P i vysokých teplotách mohou dokonce p estat fungovat. B žný jezdec je dokáže zah át až na 

300°C. Jsou ovšem konstruovány tak, aby zvládly i dvojnásobné teploty. P i krizovém            

a prudkém brzd ní bychom nikdy nem li dopustit aby došlo k zablokování p edního kola. 

Pokud k tomu dojde, zcela ur it  dojde i k pádu. Proto je lepší brzdit s citem, nebo 

p erušovan . [2,46]  

7 Novinky sloužící k ochran  motocyklist

S masivním rozvojem motocykl  se dal do pohybu i vývoj ochranných prvk , které 

mají idi e motocykl  ochránit. Úplnou novinkou jsou airbagy pro motorká e, které mohou 

být implementovány do p ileb, bund, vest a nebo jsou umíst ny p ímo na motocyklu. Firma 

APC vyvinula p ilbu se zabudovaným airbagem. Ten p i aktivaci chrání zejména kr ní páte   

a míchu. Aktivace tohoto airbagu je ízena elektronickým nárazovým idlem, které je 

umíst no na motocyklu. Informace o nárazu p edává p ilb  pomocí Bluetooth. Rychlost 
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nafouknutí airbagu je 0,15s. Oble ení s implementovanými airbagy pracuje na dvou 

základních principech. První princip využívá italská firma Dainese. V kombinéze jsou 

zabudovány idla, která jsou nastavena na ur itou citlivost nárazu. Po p ekro ení jejího prahu, 

dochází k aktivaci airbagu chránícího oblasti krku. Systém je nezávislý na motocyklu a má 

samostatné napájení. Japonská firma RS Taichi využívá druhého principu, kdy je jezdec 

spojen s motocyklem pomocí š ry. V p ípad , kdy jezdec opustí stroj dochází k vytržení 

pojistky a aktivaci airbagu. Mezi další možnosti pat í umíst ní airbagu p ímo na motocykl. 

Nap íklad firma Honda zabudovala airbag do svého motocyklu Gold Wing. K jeho aktivaci 

dochází po p íslušných impulzech do nárazových senzor . [37,39] 

Obrázek 7: Airbag zabudovaný v kombinéze a airbag na motocyklu (zdroj [37,51]) 

Dalším prvkem který m že p isp t k záchran  nejen motocyklist  je satelitní 

bezpe nostní za ízení eCall. Systém eCall je soustava idel a ídící jednotky, která je 

propojena se satelity GPS. Celý systém je zabudován v dopravním prost edku. P i nehod

systém vyhodnotí její závažnost a v p ípad  nutnosti kontaktuje linku 112. Obsluha linky 112 

okamžit  zjistí kde k nehod  došlo a k dispozici má také základní údaje o nehod . Zárove

m že hovo it s posádkou havarovaného vozidla, pokud je to možné. Posádka má možnost 

zásah stornovat. Systém není primárn  ur en pro motocykly, avšak jeho zavedení u 

motocykl  by mohlo zachránit nejeden lidský život. [44] 

8 Statistiky a dopravní rozbor nehod motocyklist

Abychom zjistili jak na tom motocyklisté z hlediska dopravní nehodovosti vlastn

jsou, musíme se podívat na statistické údaje. Nejprve se podívejme na vývoj usmrcených 

motocyklist  v eské Republice (dále jen R) od roku 1993 do roku 2011. Jak na obrázku 8 

vidíme, nejmén  usmrcených motocyklist  bylo v roce 1994. O život p išlo 73 motocyklist . 

Nejkriti t jším byl rok 2007 kdy p išlo o život následkem dopravní nehody 134 motocyklist . 

[17] 
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Obrázek 8: Grafické znázorn ní vývoje po tu usmrcených motocyklist  v R (zdroj [17]) 

Z grafu na obrázku 8 však není patrný vývoj dopravní nehodovosti. Podívejme se 

proto na relativní ukazatele, kde získáme lepší p ehled. Na obrázku 9 porovnáváme jednotlivé 

roky s rokem 1993. Vidíme že v roce 1994 došlo k 26% poklesu usmrcených motocyklist

oproti roku 1996. Ovšem v roce 2007 došlo k 37% nárustu. Celkov  vzato za období od roku 

1993 až do roku 2011 je zaznamenán pr m rný pokles usmrcených motocyklist  jen o 1%. 

[17] 

Obrázek 9: Relativní vývoj usmrcených motocyklist  v R (zdroj [17]) 
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Graf na obrázku 10 ukazuje celkový podíl usmrcených motocyklist  p i dopravních 

nehodách ze všech ú astník  silni ního provozu. V období 1993 až 2011 iní podíl 

usmrcených motocyklist  v pr m ru 8%. Což znamená, že p ibližn  každá 12-13 usmrcená 

osoba byl motocyklista. V roce 1994 byl podíl usmrcených motocyklist  nejnižší a to 5%, 

oproti tomu rok 2010 m l nejvyšší nárust. Podíl usmrcených inil 13%. [17]  

Obrázek 10: Podíl usmrcených motocyklist  p i dopravních nehodách z všech ú astník

silni ního provozu (zdroj [17]) 

8.1 Srovnání úmrtnosti motocyklist  v eské republice a Evropské unii 

Abychom zjistili jak si na tom eská republika stojí ve srovnání s Evropskou unií 

(dále jen EU), podíváme se na graf na obrázku 11. Na první pohled je jasné že R se 

dlouhodob  neda í snižovat po et usmrcených motocyklist  oproti chodc m, i cyklist m.  

I proto je nutné se na tuto kategorii podrobn ji zam it. V relativních ukazatelích byl 

zaznamenán pozitivní vývoj v letech 1994 až 1998. V pr m ru došlo v R za uvedené období 

k velmi nepatrnému poklesu úmrtí motocyklist  o pouhých 2 %, v Evrop  o 11 %. [17]  
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Obrázek 11: Relativní vývoj usmrcených motocyklist  v R a EU v období 1993-2010  

(zdroj [30]) 

Je nutné se podívat i na srovnání usmrcených motocyklist  ve srovnání s ostatními 

ú astníky silni ního provozu. Z obrázku 12 je patrné že nejv tší skupinu zem elých osob p i 

dopravních nehodách na silni ních komunikacích v období 1993-2010 tvo í idi i automobil . 

Je jich více než polovina jak v R, tak v EU. V R je to 53 %, v EU 52 %. Další sledovanou 

skupinou jsou chodci. Pr m r EU iní 19%, v R ovšem bylo usmrceno vlivem dopravní 

nehody 24% chodc . U cyklist  usmrcených v R byl pr m r EU (7%) p ekro en  

o 3%. Na motocyklech, skútrech a mopedech bylo v R usmrceno 8 % osob, v EU 16 %. [17] 

Obrázek 12: Pom r usmrcených osob v R a EU v období 1993-2010 (zdroj [30]) 
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Na obrázku 13 je zobrazena mapa na které vidíme po et usmrcených motocyklist  na 

miliardu ujetých kilometr  ve vybraných zemích EU. Motocyklisté se podílejí na po tu 

ujetých kilometr  pouhými 2%, p esto tvo í 16% ze všech ob tí dopravních nehod. 

Nejbezpe n jšími zem mi z pohledu motocyklist  jsou Norsko, Švýcarsko, Finsko a Dánsko. 

V t chto zemích je pr m rný po et usmrcených motocyklist  na miliardu ujetých kilometr

30-45.  Za to mezi nejnebezpe n jší pat í zem  st ední a východní Evropy. [42]

Obrázek 13: Usmrcení na miliardu ujetých kilometr  v roce 2006 v n kterých zemích EU 

(zdroj [42]) 

Zem  jako ecko, Švédsko, Rakousko, Izrael, Portugalsko mají úmrtnost motocyklist

na miliardu ujetých kilometr  pod pr m rem EU, což je 86 úmrtí. Ve Francii, Velké Británii, 

Estonsku, Polsku, Špan lsku, Holandsku, Belgii je po et usmrcených motocyklist  vyšší jako 

pr m r EU, ale nižší jak 200 usmrcených motocyklist . eská Republika spolu s Lotyšskem, 

Slovinskem a Ma arskem jsou na tom nejh e. Po et usmrcených motocyklist  p esahuje 

hodnotu 200. [42] 

D vod  které mohou zp sobovat tyto rozdíly m že být mnoho. A  už se jedná o r zné 

podnebí v jednotlivých zemích, kvalitu silnic, v k idi , nebo také d vody jízdy pro které 

osoba motocykl užije. M že se jednat o dojížd ní, zábavu, i práci. D ležitou roli hraje i druh 

motocyklu který v daných zemích p evažuje. Pro zmín né zem  EU m žeme graficky 

znázornit po et usmrcených osob, které ídily motocykly do objemu 50ccm a osoby 

s motocykly s vyšším objemem n ž 50ccm. Tuto úmrtnost vidíme na obrázku 14. [42] 
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Obrázek 14: P ehled úmrtí dle objemu motocyklu (zdroj [42]) 

8.2 Vývoj závažnosti nehod 

Závažnost znamená po et usmrcených osob na tisíc nehod. V tabulce 2 vidíme vývoj 

závažnosti od roku 2007 až do roku 2012. Z tabulky je patrné, že nejvíce usmrcených osob na 

tisíc nehod p ipadá na motocykly. Je to zp sobené hlavn  tím, že motocykl nemá tolik 

ochranných prvk  jako automobil, i jiný dopravní prost edek.   

Tabulka 2: Vývoj závažnosti nehod dopravních prost edk  (zdroj [43], autor) 

Druh vozidla Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007

Malý motocykl 18,8 25,6 26,3 13 15,2 13,3 

Motocykl 34,1 28,1 47,5 38 38,0 38,7 

Osobní 

automobil 
18 11,7 11,6 13 6,9 6,3 

Nákladní 

automobil 
10,4 9,4 8,8 11 4,2 5,1 

Autobus 4 11,2 5,2 14 4,0 4,3 

Traktor 11,4 - 17,7 18 9,3 9,6 

Jízdní kolo - - 22,4 20 19,6 28,1 

*Malý motocykl do 50ccm. 
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8.3 Nej ast jší p í iny úmrtí motocyklist  p i dopravních nehodách 

zavin ných motocyklisty 

V roce 2009  nej ast ji umírali motocyklisté vlivem nep izp sobení rychlosti 

dopravn  technickému stavu vozovky, bylo to celých 43%. Mezi další faktory pat í 

nezvládnutí ízení vozidla 8%,  jízda v protism ru 7%, jízda na ervnenou 3% a ostatní 

faktory 39%. [31]  

Obrázek 15: P ehled p í in nehod zavin ných motocyklisty (zdroj [23]) 

8.4 Kdy motocyklisté nej ast ji umírají 

Jelikož je motorka sezónní záležitost, je jasné že nejvíce dopravních nehod vznikne 

v letních m sících. Nejkriti t jšími m síci z hlediska usmrcených motocyklist  se staly 

erven a ervenec. Teplé po así láká motorká e k projíž ce, k prov trání svých stroj   

a k zkoušce svých idi ských dovedností. Mnozí z motorká  nejsou ješt  po zim , tedy dob

spánku svého motocyklu dostate n  vyježd ní a tudíž mohou vzniknout tragické nehody. [31]  
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Obrázek 16: Vývoj úmrtí motocyklist  v jednotlivých m sících (zdroj [31]) 

8.5 Vliv druhu motocyklu na nehodovost 

V tabulce 3 vidíme nehodovost dle objemu motocyklu v roce 2011. Tyto nehody byli 

zavin ny motocyklisty. Jak je patrné, tak nejvíce nehod se stalo v objemové t íd  od 460ccm 

do 1250 ccm. Do této kategorie spadají hlavn  super sportovní motocykly, které lákají 

k rychlé jízd . Dále zde spadají takzvané nakedbiky. Tato kategorie má také nejvíce 

usmrcených osob. Co se tý e nejsiln jší kategorie nad 1260 ccm, m žeme íci, že zde není 

po et nehod tak markantní. Ba naopak vykazuje nejnižší po et nehod (100) i po et 

usmrcených (2) za rok 2011. Vysv tlit to lze jednoduše. Do této kategorie spadají takzvané 

choppery, jejichž idi i preferují klidnou, pohodovou a pomalou jízdu. Tudíž u nich 

nedochází tak asto ke kolizím. 

Tabulka 3: Nehodovost dle objemu motocyklu za rok 2011 (zdroj [43], autor) 

Motocykly 
objemová t ída;  
rok 2011 

Po et nehod 
Po et 
usmrcených 

Závažnost nehod; 

usmrceno na 1000 

nehod 

do 150 ccm 202 5 24,8 

160 - 450 ccm 193 4 20,7 

460 - 850 ccm 565 14 24,8 

860 – 1250 ccm 386 16 41,5 

nad 1260 ccm 100 2 20 

Celkem 1446 41 28,4 
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8.6 Kdo za nehodu m že? Motocyklista, nebo idi  automobilu? 

Zavin ní dopravní nehody motocyklu zp sobené motocyklem se pohybuje v pr m ru 

na 49%. Tudíž není pravda, že každá nehoda s ú astí motocyklu je zavin ná práv

motorká em, jak se lidé domnívají. Z grafu na obrázku 17 je patrné, že po et nehod s ú astí 

motocyklisty bez jeho zavin ní od roku 2007 do roku 2009 klesal, což m že být zap í in no 

v tší ohleduplností jak motocyklist  tak idi  automobil , i policejní represí a prevencí. 

Tabulka 4: Vývoj nehodovosti s ú astí motocyklu (zdroj [43], autor) 

 Po et usmrcený osob 

Rok Nehod 

motocykl

Zavin no 

motocyklisty

celkov  Moped Malý 

motocykl

spolujezdc

2007 4705 2169 115 3 8 8 

2008 3 406 1566 101 4 2 1 

2009 3 170 1762 76 3 5 4 

*Po ty usmrcených a zran ných osob odpovídají stavu zjišt ném do 24 hodin po nehod . 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

P
o

e
t 

n
e
h

o
d

2007 2008 2009

Rok

nehodu nezavinil motocyklista

nehodu zavinil motocyklista

Obrázek 17: Porovnání zavin ní nehod s ú astí motocyklu (zdroj autor) 
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9 Analýzy a hodnocení rizik spojených s dopravní nehodovostí 

motocykl

Abychom mohli navrhnout p íslušná bezpe nostní opat ení v jakékoliv problematice, 

musíme znát p í iny problém . K tomu nám slouží statistiky, ale i nejr zn jší analýzy  

a hodnocení rizik. V p ípad  nehod motocyklist , budeme postupovat následujícím 

zp sobem. Pomocí Ishikawova diagramu zjistíme, jaké jsou p í iny nehod motocyklist , dále 

si pomocí metody FMEA dané p í iny ohodnotíme a zakreslíme do Paretova grafu. 

V posledním kroku pomocí analýzy souvztažnosti ov íme vzájemnou vazbu p í in. Tabulky 

na které je v této kapitole odkázáno nalezneme v p íloze C. 

1. Ishikaw v diagram 

2. Analýza FMEA 

3. Analýza souvztažnosti 

9.1 Ishikaw v diagram 

Tato technika byla vyvinuta profesorem Kaoru Ishikawou. Slouží p edevším 

k názornému a strukturovanému identifikování p í ín, které mohou zp sobit, nebo zp sobily 

sledovaný problém (následek). [8] 

Ishikaw v diagram jsme tvo ili v t í lenném týmu pomoci brainstormingu, kdy 

všichni zú astn ní byli motocyklisté. P i jeho tvorb  jsme vycházeli ze statistik ministerstva 

dopravy o nehodovosti motocyklist  a dále z vlastních zkušeností a znalostí. Na hlavní v tev 

jsme za následek zvolili dopravní nehodu motocyklisty. Dále jsme graf v tvili na ty i 

vedlejší v tve, které eší kdo, nebo co m že dopravní nehodu motocyklisty zp sobit. Vedlejší 

v tve se skládají z chyby idi e automobilu, chyby idi e motocyklu, selhání motocyklu  

a jiných faktor . Ishikaw v diagram nalezneme na obrázku 18, který je pro p ehlednost 

vyobrazen na samostatném list .  
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Obrázek 18: Ishikaw v diagram dopravní nehody motocyklisty (zdroj autor) 
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9.2 Analýza FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

Metoda Failure Mode and effect Analysis (dále jen FMEA) je metodou rozboru 

možných selhání a jejich d sledk , což vede k hledání dopad  a p í in na základ

strukturovan  a systematicky vedených selhání. To znamená že kontroluje prvky systému  

a identifikuje jeho poruchy.  [8] 

Analýza FMEA vychází z následujícího vzorce: 

R=PxNxH 

R- Míra rizika 

P- Pravd podobnost vzniku a existence rizika 

N- Závažnost následk

H- Odhalitelnost rizika 

Míra rizika je vypo ítána z parametr  P, N, H, které jsou uvedené v tabulce 5 a 6. Dle 

t chto tabulkových hodnot jsou jednotlivá rizika ohodnocena indexy, podle kterých se 

následn  zjistí, která rizika jsou nejzávažn jší. P i výpo tu se vychází z Ishikawova diagramu 

skládajícího se ze ty  subsystém  a z 25 možných rizik uvedených v tabulce 7. V norm

SN EN 60812 techniky analýzy bezporuchovosti systém  – postup analýzy zp sob   

a d sledk  poruch (FMEA) se používá 10 parametr  v oblasti pr myslu. V analýze dopravní 

nehodovosti motocykl  posta í pro p ehlednost parametr  p t.  P i hodnocení jednotlivých 

rizik se vychází z pohledu motocyklisty. Míra rizika se pohybuje v rozp tí od 0 do 3 

reprezentující bezvýznamné riziko až po 101-125 znázor ující riziko nep ijatelné. 

Pravd podobnost vzniku rizika se skládá z p ti hodnot, kde jedni ka ukazuje na riziko velice 

nepravd podobné a p tka znázor uje rizika s trvalou hrozbou. Závažnost následk  se 

pohybuje v rozmezí od jedni ky malých úraz  až po p tku což m že znamenat i smrt osoby. 

Poslední parametr H odhalitelnost rizika se pohybuje od velmi vysoké odhalitelnosti až po 

velmi nízkou odhalitelnost. [8] 
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Tabulka 5: Parametry pravd podobnosti rizika a závažnosti následk  (zdroj [8]) 

R Výsledná (porovnatelná) míra rizika P Pravd podobnost vzniku rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Nahodilá, velice nepravd podobná 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Spíše nepravd podobná 

11-50 Mírné riziko 3 Pravd podobná, reálná hrozba 

51-100 Nežádoucí riziko 4 Velmi pravd podobný vzik 

101-125 Nep ijatelné riziko 5 Trvalá hrozba 

Tabulka 6: Parametry pravd podobnosti rizika a závažnosti následk  (zdroj [8]) 

N Závažnost následk H Odhalitelnost rizika 

1 Malý úraz, malý úraz, malá škoda 1 Velmi vysoká 

2 
v tší delikt, úraz s pracovní neschopností, v tší škoda 

2 Vysoká 

3 
st ední delikt, úraz s p evozem do nemocnice, vyšší 

3 St ední 

4 
t ký delikt, t žký úraz s trvalými následky, vysoká 

4 Nízká 

5 
smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

5 Velmi nízká 

P i kone ném vyhodnocení míry rizika byla vypo tena hranice rizika ozna ována jako 

míra tolerance, která íká zda je riziko p ijatelné, nebo nep ijatelné. Výpo et byl proveden 

s pomocí Paretova principu 80/20. Dle závažnosti zjišt ných rizik byl sestaven diagram a také 

Lorenzova k ivka. Po výpo tu míry rizika (R) u všech zjišt ných rizik, je proveden jejich 

sou et rovnající se 100%. Dále se jednotlivým rizik m dle jejich bodové hodnoty p i adí 

procentuální vyjád ení tzv. kumulativní etnost. Jednotlivá rizika byla dle procentuálních 

vyjád ení se tena od nejvyšších hodnot, až do celkového sou tu 80%. Identifikovaná rizika, 

která spadají do stanoveného limitu 80% jsou vyhodnocena jako nep ijatelná. Ostatní rizika 

jsou v rámci mezí p ijatelná. [8] 

Hodnoty míry rizika jsou uvedené v tabulce 7, která je pro p ehlednost umíst ná na 

samostatném list . Paret v princip vidíme na obrázku 19. 
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Tabulka 7: Ozna ení jednotlivých rizik vypo ítaných metodou FMEA (zdroj autor) 

. Subsystém Riziko N P H R % 

1 Alkohol za volantem 5 2 4 40 9,5 

2 Drogy za volantem 5 1 4 20 4,8 

3 Nepozornost p i ízení 3 3 3 27 6,4 

4 Agresivní jízda 3 2 2 12 2,9 

5 Rychlá jízda 4 3 2 24 5,7 

6 Nedostatek zkušeností 3 2 5 30 7,2 

7 

C
hy

ba
 

id
i

e 
au

to
m

ob
il

u 

Špatný technický stav automobilu 2 1 5 10 2,4 

8 Špatný technický stav motocyklu 2 1 2 4 1,0 

9 Rychlá jízda 4 3 2 24 5,7 

10 Agresivní jízda 3 2 2 12 2,9 

11 Alkohol za ídítky 5 1 2 10 2,4 

12 Drogy 5 1 2 10 2,4 

13 Nepozornost p i ízení 3 2 2 12 2,9 

14 Nedostatek zkušeností 4 3 3 36 8,6 

15

C
hy

ba
 

id
i

e 
m

ot
oc

yk
lu

 

Špatná výuka v autoškole 4 2 3 24 5,7 

16 St et se zv i 5 1 4 20 4,8 

17 Ne istoty na silnici 3 2 2 12 2,9 

18 Špatný technický stav vozovky 2 2 3 12 2,9 

19 Nep íznivé klimatické podmínky 2 1 2 4 1,0 

20

Ji
né

 f
ak

to
ry

 

St et s chodcem 4 2 3 24 5,7 

21 Defekt pneumatiky 3 1 4 12 2,9 

22 Selhání brzd 4 1 4 16 3,8 

23 Zaseknutí plynu 2 1 4 8 1,9 

24
Smeknutí zadního kola, vlivem 

poruchy motocyklu 
2 1 4 8 1,9 

25

S
el

há
ní

 m
ot

oc
yk

lu
 

P etržení et zu plus následné 
namotání na ráfek 

2 1 4 8 1,9 
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Obrázek 19:  Paterova analýza pro metodu FMEA (zdroj autor) 

V p ípad  rizik která mohou mít za následek dopravní nehodu motocyklisty vyšla míra 

tolerance R na hodnot  12. Všechny ostatní rizika, která jsou v tší nebo rovna R 12 jsou 

nep ijatelná a jsou v tabulce 7 ozna ena erven . Vyhodnocením analýzy FMEA s použitím 

Paretova principu a Lorenzovy k ivky lze íci, která rizika jsou nejzávažn jší. Mezi 

nejzávažn jší rizika, která mohou zp sobit dopravní nehodu motocyklisty spadá hlavn

alkohol za volantem a nedostatek zkušeností idi e motocyklu, dále pak nedostatek zkušeností 

idi e automobilu a nepozornost idi e automobilu. Naopak mezi ty nejmén  závažná rizika 

spadají nep íznivé klimatické podmínky, které jsou snadno odhalitelné a motocyklista by na 

n  m l reagovat. 

9.3 Analýza souvztažnosti 

Pro ov ení výsledk  z analýzy FMEA použijeme další metodu hodnocení rizik 

analýzu souvztažnosti. Tato metoda slouží k hledání vazeb mezi jednotlivými riziky. 

Prvotním krokem je vyhledávání zdroj  potenciálního rizika. Ty použijeme z p edchozí 

analýzy FMEA, které jsou obsažené v tabulce 7. V dalším fázi dochází k ohodnocení 

jednotlivých rizik a vyhledávání možných vzájemných vazeb mezi sebou. Proto byla 

sestavena tabulka s maticí dvacetip ti možnými zdroji rizik. Na ose X a Y jsou zapsána 

shodná rizika, která se na silnicích m žou vyskytnout. Pokud se daná rizika vzájemn

ovliv ují zvolíme jedni ku, pokud se rizika neovlivní zvolíme nulu. Nakonec dochází  

k se tení hodnot a to jak v ádcích, tak ve sloupcích. Vypo tou se koeficienty Kar a Kpr, což 

jsou procentuální vyjád ení po tu návazných rizik Rb. Vyvolání rizik Rb, m že zp sobit 

riziko Ra. Tyto koeficienty jsou uvedeny v tabulce C3 (p ílohy), která je výchozí pro grafické 

zpracování. Tyto koeficienty jsou vypo ítány dle vzorc  (a) a (b). Do grafu na obrázku 20 
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jsou zapracovány body z tabulky C3 a následn  jsou rozd leny do ty  kvadrant  podle 

polohy os O1 a O2. Osy jsou vypo teny dle vzorc  (c) a (d) na základ  stanovení 

spolehlivosti systému s = 80 %. Závažnost uvedených rizik je prezentována vzniklými 4 

kvadranty. Oblasti závažnosti jednotlivých rizik v matici jsou uvedeny v tabulce C1 a C2, 

které nalezneme v p ílohách . [8] 

Kar = [( Kar / (x-1)]. 100      (a)

Kbr = [( Kbr / (x-1)]. 100     (b)

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s [%]   (c)  

O2 = 100 - [(Kpr max - Kpr min) : 100] * s [%]  (d)

Kar max = 95,83 nejvyšší hodnota Kar  

Kar min = 16,67 nejnižší hodnota Kar 

Kbr max = 95,83 nejvyšší hodnota Kbr  

Kbr min = 8,33 nejnižší hodnota Kbr 

s = 80 % spolehlivost systému, 

Dle vzorc  „c“ a „d“ uvedených výše jsou vypo teny osy matice, které jsou dále zaneseny do 

grafu na obrázku 20: 

O1 = 36,67  O2 = 30

Obrázek 20: Matice rizik provedená metodou souvztažnosti (zdroj autor)
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Tabulka 8: Závažnosti jednotlivých oblastí v matici rizik analýzy souvztažností (zdroj [8]) 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. Oblast Primárn  a sekundárn  nebezpe ná rizika 

II. Oblast Sekundárn  nebezpe ná rizika 

III. Oblast Žádná primárn  nebezpe ná oblast 

VI. Oblast Relativní bezpe nost 

Metoda souvztažnosti nám identifikovala nejslabší místa vzájemných vazeb 

hodnoceného systému, tedy oblast zvýšeného rizika, což je oblast I. a II. Konkrétn  to jsou 

rizika íslo: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, které m žeme nalézt  

v tabulce 7. Jak je vid t tak v tšina rizik, která nám vyšla metodou souvztažnosti se shoduje 

s analýzou FMEA. 

9.4 Výstup analyzování dopravní nehodovosti motocykl

Analýza rizik vzniku dopravní nehody motocyklist  byla provedena následujícím 

zp sobem. Rizika dopravní nehody motocyklu byla identifikována a následn  namodelována 

do Ishikawova diagramu, takzvané „rybí kosti“. Ten odhalil ty i faktory které mohou 

dopravní nehodu zap í init. Tyto ty i faktory reprezentuje chyba idi e automobilu, chyba 

idi e motocyklu, selhání motocyklu a jiné faktory. Poté se pomocí metody FMEA stanovila 

nejzávažn jší rizika, která se dále ov ila metodou souvztažnosti.  

Je patrné že srovnáním statistických údaj  nehodovosti motocyklist  s údaji z analýz 

docházíme ke stejným výsledk m. Analýza nám zjiš uje další možné p í iny nehod, které 

jsou pro motocyklisty nebezpe né. Tyto p í iny je nutno omezit pomocí nejr zn jších 

opat ení. A  už represivních, i preventivních. 

10 Opat ení pro snížení nehodovosti motocyklist

Protože se dlouhodob  neda í eské republice snižovat úmrtnost ve srovnání 

s Evropskou unií musíme p ijmout ur itá opat ení, která v dlouhodobém výhledu mohou mít 

kladný efekt v tomto sm ru. Prvním orgánem který ur itým zp sobem zodpovídá 

za motocyklisty je Ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy nastaví systém získávání 

idi ského oprávn ní, pop ípad  zodpovídá za kvalitu silnic na kterých se budoucí 

motocyklista bude prohán t. K výchov  budoucích motocyklist  slouží autoškola. Ta je 
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základem k správnému a p ísnému vzd lávání budoucích motocyklist . Musí jim dát základní 

znalosti a dovednosti v ovládaní motocyklu v silni ním provozu. Poté co motocyklisté získají 

idi ské oprávn ní dostávají se na silnice a s postupem asu se vyprofilují k ur ité osobnosti. 

Tyto osobnosti mohou na silnicích dodržovat p edpisy, nebo je porušovat. Proto vstupuje na 

scénu další orgán, který motocyklistu b hem jeho kariéry doprovází. Je to Policie R, která 

m že dané osobnosti ovliv ovat v jejich chování a to bu  pomocí preventivních, nebo 

represivních opat eních. Ovlivn ní dané osobnosti lze docílit i vhodnou kampaní v médiích, 

která m že mít kladný dopad na ást motocyklist . V neposlední ad  se jedná  

a sebevzd lávání. K dispozici jsou bu  kondi ní jízdy v autoškolách, v lepším p ípad  se 

jedná o kurzy bezpe né jízdy na motocyklu, které nabízí nap íklad Centrum bezpe né jízdy 

LIBROS Ostrava.   

10.1 Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo dopravy je úst edním orgánem státní správy ve v cech dopravy. Co se 

tý e motocyklist  m že tento orgán na základ  své politiky rozhodovat v kolika letech je 

možné získat p íslušnou skupinu idi ského oprávn ní. Pomocí editelství silnic a dálnic se 

stará o zabezpe ení správy, údržby a opravy, pop ípad  výstavbu nových silnic a dálnic. 

Ministerstvo dopravy také vytvá í celou adu projekt  zam enou na bezpe nost na silnicích. 

Mezi hlavní projekty pat í koordina ní orgán pro bezpe nost silni ního provozu BESIP. 

[17,35] 

BESIP je garantem realizace a pln ní Národní strategie bezpe nosti silni ního provozu 

pro období 2011 – 2020, která si stanovila dva úkoly. V první ad  chce v daném období 

snížit úmrtnost v silni ním provozu na pr m rnou hodnotu stát  EU. Jako druhý úkol si 

stanovila snížit po et t žce zran ných osob o 40% oproti roku 2009. T chto dvou úkol  se 

snaží dosáhnou pomocí akcí pro ve ejnost, idi e, dále pomocí seminá  a besed. Po ádá také 

interaktivní výstavy na kterých je k vyzkoušení simulátor nárazu, idi ské trenažéry a to jak 

pro automobily, tak pro motocykly. Dále jsou to speciální filmy o bezpe nosti v silni ním 

provozu a mnoho dalšího. Pomocí médií propaguje BESIP informa n  preventivní kampan

na celostátní úrovni. Zabývá se také dopravní výchovou na základních školách pomocí více 

než 150 dopravních h iš  po celé R. Existuje webová stránka „www.mamezelenou.cz“ 

provozována MD-BESIP, která je ur ena p edevším d tem a jejich vzd lávání v souvislosti 

se silni ním provozem. Zábavnou formou d tem radí jak se na silnici chovat. [17] 
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Na stránkách BESIPU najdou idi i motocykl  užite né informace ohledn  výbavy, 

správné jízdy na motocyklu, rizicích která na motocyklisty íhají a spoustu dalších užite ných 

informací. BESIP spole n  s Ministerstvem dopravy provozují webové stránky  „P ežít  

a nezabít“. Tyto stránky jsou ur eny pro motocyklisty jako zdroj teoretických informací 

ohledn  bezpe né jízdy na motocyklu. Najdeme zde i videomateriál který simuluje nejr zn jší 

situace motocyklisty v silni ním provozu. Videomateriál slouží i ke vzd lávání motocyklist . 

Videa obsahují jak složku prevence, tak složku represe. [17,45] 

Ministerstvo dopravy- BESIP jsou partnery komiksu Lucky, který p ipravila Evropská 

asociace motocyklových výrobc . Komiks je zam ený na zvýšení bezpe nosti idi

motocykl  a skútr . „Cílem kampan  je zvýšit pov domí jezdc  na jednostopých vozidlech  

o možných rizicích, která na n íhají na silnicích“. Komiks se skládá z 13 ástí z nichž každá 

obsahuje ur itý rizikový prvek se kterým se motocyklista m že na silnici potkat. V každé 

epizod  jsou rady a tipy jak se s danými situacemi vypo ádat. Ukázka z komiksu Lucky je 

k vid ní na obrázku D1 v p íloze D. [32] 

P ed pár lety b žela v médiích nejv tší celostátní kampa  Ministerstva dopravy 

zam ená na v kovou skupinu idi  do 25let s názvem  „Nemyslíš zaplatíš“. Byla specifická 

svými emo n  negativními reklamami s následky dopravních nehod. Kampa  byla zam ena 

 i na motocyklisty. Tvá í této kampan  byl závodní jezdec Lukáš Pešek. Medializace byla 

zajišt na p edevším pomocí billboard  a symbolického pytle na motocyklisty, který byl 

umis ován na vybrané motocyklové srazy. Pytel m l motocyklisty odrazovat od nebezpe né 

jízdy. Pro p edstavu m žeme vid t billboard na obrázku 21 a pytel na motocyklisty na 

obrázku 22.[53] 

Je škoda že kampa  „Nemyslíš zaplatíš“ již nepokra uje. Za svého asu pomocí 

televizních reklam ovlivnila nejednoho idi e. Její obnovení by bylo vhodné a to jak na 

televizních obrazovkách, tak i na internetu. Odstrašující videa by mohla být promítána i na 

moto-srazech.  

Obrázek 21: Billboard Nemyslíš zaplatíš (zdroj [38]) 
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Obrázek 22: Pytel na motorká e (zdroj [28]) 

10.2 Policie eské republiky 

Policie eské republiky slouží na silnicích jako preventivní a represivní složka. 

Provádí kontroly ú astník  silni ního provozu v t ch horších p ípadech ud luje pokuty. 

Policie se vybavila proti pirát m silnic civilními passaty a silnými motorkami pomocí nichž 

chytá neukázn né idi e. Policie spolupracuje s BESIPem na nejr zn jších bezpe nostních 

akcích a podílí se na organizaci motocyklových vyjížd k. Krom  jiného ji m žeme vid t na 

vybraných událostech v R  (Dny NATO, motocyklové výstavy a další).  

Policie v Blansku po ádala již pátý ro ník preventivní dopravní akce zam ené na 

idi e jednostopých vozidel s názvem „Nežij vte inou“. Celá akce se koná v areálu  

Sloupsko-šoš vských jeskyní. P i p íjezdu dostávají motocyklisté karti ky s informacemi  

o návšt v  p edem p ipravených stanoviš . Mezi stanovišti bylo nap íklad promítání videa  

s následky motocyklových nehod, p estupky kterých se motocyklisté nej ast ji dopouští 

v etn  sankcí, které jim za n  hrozí. Další stanovišt  tvo ila jednotka záchranné služby, která 

motocyklisty u ila jak postupovat p i poskytování první pomoci p i dopravní nehod . 

Motocyklisté si mohli vyzkoušet jak resuscitovat, pop ípad  jak bezpe n  sejmout zran nému 

motocyklistovi p ilbu. Posledním stanovišt m byl test znalostí silni ního provozu po jejímž 

kladném absolvování byli motocyklisté za azeni do slosování o hodnotné ceny. Na akci byl 

p ítomen také chirurg, který vysv tloval náro nost operace zran ných p i dopravních 

nehodách. [48] 

Takovéto akce by se v budoucnu m ly rozší it do více kraj . Podporují vztahy mezi 

motocyklisty a policisty, ale hlavn  mohou odradit motocyklisty od nebezpe né jízdy  

a hazardováním na silnicích.  

10.3 Média 

Média slouží k informování motocyklist , pop ípad  k realizaci nejr zn jších kampaní 

zam ených na ú astníky silni ního provozu. V tiskové form  jsou to nap íklad MN ( eské 
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motocyklové noviny) na webu je nejrozší en jší stránkou „www.motorkari.cz“. Pomocí 

lánk  radí motocyklist m jak se o motocykl starat, na co si dávat na silnici pozor, jak by se 

m li v silni ním provozu chovat a v neposlední ad  informují o dopravní nehodovosti idi

jednostopých vozidel.  

10.4 Kurzy  

Motocyklisté mají celou adu možností jak zdokonalovat své dovednosti p i jízd  na 

motocyklu. Tímto zp sobem mohou p isp t nejen k ochran  svého zdraví, ale i k celkové 

bezpe nosti na silnicích. Jednou z možností jsou kondi ní jízdy v autoškolách, kdy si samotný 

ú astník dle svého p ání zvolí co by cht l na své jízd  zdokonalit. Kondi ní jízdy jsou ur eny 

pro držitele idi ského oprávn ní. Využívají je p edevším motocyklisté, kte í na motocyklu 

delší dobu nejeli. Další možnost p edstavují uzav ené okruhy, na kterých si mohou 

motocyklisté vyzkoušet své dovednosti. Protože zde nejsou omezeni rychlostí ani ostatními 

ú astníky silni ního provozu, mohou si zde jízdu maximáln  užít. Jízdy pro ve ejnost po ádá 

každoro n  Masaryk v okruh v Brn . Nejlepším zp sobem jak zdokonalit své dovednosti 

v ízení jednostopého vozidla p edstavují kurzy bezpe né jízdy na motocyklu. V R jich 

existuje celá ada a je jen na motocyklistovi, který si zvolí. Jedním z provozovatel  je  

i Centrum bezpe né jízdy LIBROS Ostrava. 

10.5 Autoškoly 

Po vypln ní p íslušné p ihlášky a absolvování zdravotního vyšet ení zda je žadatel 

zp sobilý k ízení motocyklu m že výcvik budoucího motocyklisty za ít. Autoškolu na 

motocykl je možné provád t za p íznivého po así od jara do podzimu. Trvání výcviku je 

specifické. U každé autoškoly r zn  dlouhé a záleží i na aktivit  žadatele. Výcvik provádí 

osoba, která je držitelem profesního osv d ení schváleným krajským ú adem. Záv re nou 

zkoušku provádí zkušební komisa , který je zam stncem obecního ú adu obce s rozší enou 

p sobností a je sou asn  držitelem platného pr kazu zkušebního komisa e. Autoškola na 

motocykl se skládá z t chto ástí:  

1) Teoretická výuka

Výuka p edpis  o provozu vozidel (PPV) 

Výuka o ovládání a údržb  vozidla (OÚV) 

Výuka teorie zásad bezpe né jízdy (TZBJ) 

Výuka zdravotnické p ípravy (ZP) 
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Opakování a p ezkoušení (OP) 

2) Praktický výcvik v ízení vozidla (PV- V), údržby motocyklu a zdravov dy

Autocvi išt  (AC) 

Minimální provoz (MP) 

St ední provoz (SP) 

Praktický výcvik údržby vozidla (PV-ÚV) 

Praktický výcvik zdravotnické p ípravy (PV-ZP)  

3) Záv re ná zkouška

a) Test 

b) Ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla 

c) Praktická jízda se zkušebním komisa em 

V tabulkách E1, E2 , které jsou uvedeny v p íloze E, je shrnuto kolik hodin výuky 

musí žadatel o p íslušnou skupinu idi ského oprávn ní vykonat (Dle p ílohy íslo 3 zákona 

247/2000Sb., o získávání a zdokonalování odborné zp sobilosti k ízení motorových vozidel). 

[6,12]  

Pokud si žadatel rozši uje idi ské oprávn ní ze skupiny A1 na A, neprovádí p i 

záv re né zkoušce test a ústní zkoušku, ale pouze záv re né jízdy s komisa em.  

Výuka se provádí na motocyklu, který je speciáln  upraven dle zákona . 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích dvojím ízením s dvojí brzdou  

a ovládáním spojky, nebo elektronickým za ízením sloužícím jako komunikace u itele  

s žákem a ovládání zapalování motocyklu. V eské republice se zatím využívá první 

možnost, tedy motocykl s dvojím ízením. „Podle vyjád ení pracovníku odboru schvalování 

vozidel ministerstva dopravy však tento odbor nebyl dosud požádán o schválení takového 

za ízení, což znamená, že v eské republice neexistuje spole nost, která by m la oprávn ní 

takovéto za ízení na motocykl nainstalovat“. [12,29] 

Elektronické za ízení umož uje školení žadatel  o idi ské oprávn ní na motocykl bez 

dvojího ízení. Žák má tedy motocykl pouze ve svých rukou a jeho ovládání je jen na n m. 

Instruktor jede za žákem v automobilu a p es elektronické za ízení mu p edává instrukce, 

pop ípad  m že motocykl pomocí za ízení v krizových situacích zastavit. 



37

Struktura výuky v autoškolách v budoucnu

1) Teoretická výuka 

Teoretická ást by byla tém  nezm n na. Skládala by se tedy z p edpis  o provozu 

vozidel, ovládání a údržby vozidla, teorie a zásad bezpe né jízdy, zdravotnické p ípravy. 

Nov  by p ibyla prezentace s vážnými následky dopravních nehod motocyklist  a situacemi 

na které si je dávat v silni ním provozu pozor (št rk, mokro, zatá ky).  

2) Praktický výcvik v ízení vozidla (PV- V), údržby motocyklu a zdravov dy 

Praktický výcvik by se konal op t na motocyklu s dvojím ízením, p ece jen jedin  tak 

má instruktor dokonalý p ehled o uchaze i a v kritických situacích mu m že pomoci. Nov  by 

žadatelé po ukon ení praktické ásti v autoškolách absolvovali kurz bezpe né jízdy na 

motocyklu. 

3) Záv re ná zkouška 

Tato ást by z stala nezm n ná. Skládala by se tedy z testu, ústní zkoušky z ovládání 

a údržby vozidla a z praktické jízdy se zkušebním komisa em.  

D ležité je také v autoškolách vzd lávat idi e osobních automobil . Všt povat jim jak se 

mají chovat na silnicích p i kontaktu s motocyklisty. Protože i idi i automobil  mohou za 

nehody motocyklist . Provázanost systému vzd lávání budoucích idi  zajisté m že mít vliv 

na vývoj nehodovosti. Spolupráce P R a BESIPu s autoškolami p i teoretické výuce 

v autoškolách poskytnutím vhodných materiálu jako nap íklad fotografie z nehod, vzd lávací 

videa jsou jist  p ínosem. V praktické ásti by se jednalo zejména o navázání spolupráce 

s provozovateli kurz  bezpe né jízdy na motocyklu. Každý žadatel o idi ské oprávn ní by si 

kurzem prošel p ed záv re nou zkouškou. Mnou navržené grafické znázorn ní struktury 

výuky v autoškolách v budoucnu lze vid t na obrázku F1 v p íloze F. 

11 Centrum bezpe né jízdy LIBROS Ostrava 

„Centrum bezpe né jízdy Libros Ostrava, je spole ným investi ním i spole enským 

projektem dvou partner . Statutárního m sta Ostravy a spole nosti Libor Václavík – LIBROS 

Ostrava. Stavba p edstavuje samostatn  vy len nou a ohrani enou plochu s asfaltovým 

povrchem, na které lze pomocí speciální technologie skráp ní simulovat podmínky pro jízdu 

všech kategorií vozidel za kritických fyzikálních a adhezních podmínek“. [27] 
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Centrum bezpe né jízdy LIBROS OSTRAVA je vybaveno kruhovou smykovou 

plochou, skráp nou plochou se speciálními tryskami, aquaplaningovou vanou a hlavní p ímou 

smykovou plochou. Hlavními za ízeními centra jsou speciální smykové desky, které slouží 

pro simulaci náhlého smyku vozidla, i motocyklu. Speciální smykovou desku pro vozidla lze 

použít i pro nákladní vozidla, imž je v eské Republice ojedin lá. Speciální smyková deska 

ur ená pro motocyklisty je novinkou ve st ední Evrop  na které si mohou motocyklisté 

vyzkoušet své dovednosti p i um le vyvolaném smyku. [27] 

Centrum bezpe né jízdy LIBROS OSTRAVA si klade za cíl zdokonalit úrove idi

a to nejen na Ostravsku, ale i v euroregionu. Nejedná se jen o praktickou p ípravu, té 

p edchází i ta teoretická a jako komplex slouží k zlepšování rozhodovacích návyk , chování  

a jednání idi  v silni ním provozu, i p i krizových situacích. Centrum je ur eno p edevším 

pro uchaze e o idi ské oprávn ní, instruktory autoškol, idi e státních institucí, obchodních a 

distribu ních spole ností, idi e kamion  a autobus , idi e integrovaných záchranných 

systém , ale i handicapované idi e nebo idi e seniory. Dále je Centrum zam eno na 

vzd lávání d tí, ú astník  kte í jsou významnými, avšak velmi zranitelnými ú astníky 

silni ního provozu. [27] 

11.1 Kurz bezpe né jízdy na motocyklu v Centru bezpe né jízdy LIBROS 

Ostrava 

Kurz bezpe né jízdy na motocyklu je ur en pro všechny druhy motorká  jak pro 

za áte níky, tak pro pokro ilé. Nezáleží ani na druhu motocyklu, na kterém jezdíme. Kurz je 

ur en pro všechny, kte í se cht jí zdokonalit v ovládání svého motocyklu. Pro ty kte í se 

cht jí nau it n co nového a cht jí být p ipraveni na nep edvídatelné situace v plném provozu. 

Kurz bezpe né jízdy na motocykl se skládá ze t í ástí: Teoretické, praktické  

a záv re né. Obrázky na které je odkazováno v této kapitole nalezneme v p íloze G. 

11.1.1Teoretická ást 

Teoretická ást za íná p edstavením všech ú astník  kurzu. Následuje spušt ní 

prezentace, která se skládá z t chto ástí: 

Správný posed 

Zde si íkáme d ležitost správného sezení na motocyklu, které má obrovský vliv na 

naši jízdu. Správné sezení na motocyklu ovliv uje hlavn  ovladatelnost motocyklu, pr jezdy 

zatá kami, závisí na n m efektivní brzd ní a je s ním spojená také únava. P i dobrém sezení 
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máme také lepší rozhled z motocyklu. Na obrázku G1 vidíme r zné druhy posed  pro 

jednotlivé typy motocykl . Každému motocyklistovi nemusí vyhovovat všechny druhy 

sezení. M l by si tedy vybrat takový motocykl na n mž se mu sedí p íjemn . 

Dobrá psychická kondice 

Nikdy bychom nem li sedat na motorku když máme vyložen  špatnou náladu. 

Zbyte né potom riskujeme a naše jízda je agresivní, ímž ohrožujeme nejen sebe, ale i ostatní 

ú astníky silni ního provozu. D ležité je také dostat do provozní teploty nejen sebe, ale  

i motocykl. 

Druhy jízd 

Jako motorká i musíme um t p epnout do n kolika jízdních režim , není možné jezdit 

p i všech situacích stejn . Možné to tedy je, ale bezpe né rozhodn  ne. Druhy jízdy m žeme 

rozd lit na ty i ásti a to na jízdu v noci, jízdu v dešti, jízdu se spolujezdcem a jízdu ve 

skupin . [5] 

Jízda v noci

P i jízd  v noci musíme zm nit styl naší jízdy. Základem je snížení rychlosti, abychom 

dokázali vnímat silnici a nejr zn jší p ekážky, které se na silnici mohou vyskytnou. Další 

v cí je zv tšení odstup  od ostatních ú astník  silni ního provozu. V noci je výhodou nechat 

si p ed sebou vozidlo, které je oproti nám vybaveno lepšími sv tlomety. Poslouží nám jako 

vodi . V nejhorší situaci srazí zv  automobil, který chrání cestující lépe než motocykl a p i 

dodržení bezpe ného rozestupu z staneme v po ádku. 

Jízda v dešti

V deštivém po así musíme p izp sobit rychlost vozovce. Pozor si dáváme na brzd ní, 

kdy brzdíme mnohem d íve a s mnohem v tším citem. P i proklouznutí p edního kola je t eba 

okamžit  vymá knout p ední brzdu. Udržujeme si v tší rozestupy od automobil , ze kterých 

odst ikuje voda. Dob e vy išt né hledí p ilby, pop ípad  jeho ošet ení p ípravkem pro hladké 

stékání vody pro dobrý výhled nesmí chyb t. 

Jízda se spolujezdcem

Pokud n koho na motorce p evážíme, je t eba si uv domit, že neseme ur itou ást 

zodpov dnosti za jeho zdraví. Ješt  p ed tím než na motocykl nasedneme spolujezdce, i 

spolujezdkyni seznámíme jak se na motorce jezdí. Sd líme mu kde se má držet, pop ípad  si 

domluvíme signál, kdyby nebylo n co v po ádku. Hlavní je seznámení s jízdou zatá kami, 
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správné náklony, držení se kolem pasu a zbyte né nediskutování. Z etel klademe i na oble ení 

spolujezdce. 

Jízda ve skupin

P i jízd  ve skupin  si ur íme vedoucího skupiny. Vedoucí skupiny by m l být 

vyježd ný motocyklista, který dokáže p edvídat nebezpe né situace. Je klidný a zná danou 

trasu. Za ínající, nebo motocyklisty na slabších kubaturách umístíme doprost ed formace. 

Jezdíme v takzvané formaci „cik cak’’, kterou vidíme na obrázku 23. Motocyklisté se st ídav

drží p i pravém a levém okraji svého jízdního pruhu a dodržují bezpe né rozestupy. 

Obrázek 23:  Jízda ve formaci „cik cak’’  (zdroj [41]) 

Vnímání okolí 

Každý motocyklista by m l mít p ehled nejenom o tom co se d je p ed ním, ale taky 

za ním a kolem n j. Je t eba mít nainstalována kvalitní zp tná zrcátka tak, aby motocyklista 

dokonale kontroloval situaci na silnici. Nejde jen o motocyklistu, ale také o ostatní ú astníky 

silni ního provozu. Na motocyklu nejsou tak výkonné sv tlomety aby za b žného dne 

osl ovaly ostatní ú astníky silni ního provozu. Proto by m l motocyklista za jasného dne 

svítit dálkovými sv tly, aby ho bylo lépe vid t. Samoz ejm  ne v noci, to by hrozilo osln ní 

ostatních ú astník  silni ního provozu. Další v c, kterou nám doporu oval instruktor 

v Centru bezpe né jízdy Libros jsou lad né výfuky. Je dobré když je nás vid t, ale pom že  

i další vjem a to ten, že nás ostatní slyší. Lad né výfuky v nejr zn jší úpravách mohou  

v krizových situacích napomoci p ed vznikem dopravní nehody, nebo idi  automobilu o nás 

bude v d t a bude ostražit jší. 

Správné brzd ní 

Tato ást byla p edvedena na n kolika videích a jejich rozboru. Byly nám popsány 

pády jako Highsider a Lowside, které m žou vzniknout p i nesprávném bržd ní. Highsider je 

zjednodušen e eno proklouznutí a následné chycení zadního kola na silnici. Tento pád je 
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velice nebezpe ný. P i jeho vzniku dochází k okamžitému vyhození jezdce p es ídítka. 

Dalším druhem pádu je Lowside crash. Jeho pr b h je totožný s Highsiderem. Rozdíl je jen 

v tom, že nám podjede p ední kolo místo zadního. Tento pád není tak nebezpe ný jako 

Highsider, jelikož dochází jen k položení motocyklu a sklouznutí jezdce po silnici. 

Obrázek 24: Lowside crash   (zdroj [26]) Obrázek 25: Highsider   (zdroj [55]) 

   

Moderní brzdy jsou velmi ú inné, avšak jejich funkce je podmín na n kterými faktory 

jako jsou: Rychlost jízdy, stav a kvalita pneumatik, vlastní hmotnost motocyklu, jezdce, 

spolujezdce a zavazadel, stav vozovky a pov trnostní podmínky.

Klopení a pr jezd zatá kou 

Zde jsme si rozebrali jak bychom m li projížd t zatá kami. Než najedeme do zatá ky 

m li bychom si zatá ku analyzovat a dle toho p izp sobit rychlost motocyklu a správný 

p evodový stupe . Zatá ku bychom v žádném p ípad  nem li projížd t s vymá knutou 

spojkou. Také bychom v zatá ce nem li prudce brzdit. Zatá ku projíždíme plynule  

a akcelerovat za ínáme až u jejího konce. Na obrázku G2 vidíme jak bychom m li správn

zatá kou projížd t. 

P i klopení musí motocyklista pracovat jak s motorkou, tak i se svým t lem. Osa 

motocyklu a jezdce by m la být p i b žném provozu stejná. Závodní jezdci se naklán jí do 

zatá ek více než jejich stroj. V pomalých rychlostech je to p esn  naopak, kdy motocykl je 

sklopen do zatá ky více, než jezdec. 

Rady a situace v provozu 

Zde jsme rozebrali nap íklad možnost vb hnutí zv e na silnici. Je lepší ji srazit, než 

vyjet do protism ru a tam se st etnout s automobilem, i s jiným ú astníkem silni ního 

provozu. Následky by byly podstatn  horší. P i st etu s automobilem bychom m li být 

p ipraveni opustit motocykl. Je mnohem lepší p elet t automobil a sklouznout se po silnici, 

než z stat na motocyklu a st etnout se s automobilem. Následky m žou být velmi vážné. P i 
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nep íznivých klimatických podmínkách nám bylo doporu eno používat reflexní vestu, i si 

nechat na kombinézu našít reflexní prvky, aby nás bylo lépe vid t. 

11.1.2 Praktická ást 

Po ukon ení teoretické ásti následuje ta praktická. Všichni ú astníci kurzu se vybaví 

svým motorká ským p íslušenstvím a následuje p ejezd do výcvikového areálu. Zde nás 

instruktor seznámí s pr b hem praktického kurzu a s daným prostorem. Následuje d kladné 

zah átí pneumatik a kurz za íná. Na situace, p i kterých si nejsme jisti že bychom je na své 

motorce zvládli je p ipraven výcvikový motocykl. Ten má speciální protipádový rám.  

Obrázek 26:  Motocykl s protipádovým rámem   (zdroj autor) 

Praktická ást se skládá z t chto ástí: 

- Jízda mezi kužely 

- jízda v osmi ce 

- krizové brzd ní 

- otá ení na malém prostoru 

- krizové brzd ní s úhybným manévrem 

- jízda na smykové desce 

První ást praktického kurzu se skládá ze slalomu mezi kužely a pr jezdem 

nejr zn jších zatá ek. Na tuto ást navazuje pomalá jízda s motocyklem v malém prostoru. 

Jízda mezi kužely není složitá, ba naopak každému p ipadá jednoduchá. Instruktor ovšem 

postupn  zastavuje jednotlivé leny kurzu a má bu  cenné rady, nebo nás chválí. Hlavní bylo 

uvolnit se, rozjezdit a pohybovat rameny. Instruktor krom  stylu naší jízdy sleduje jak 

brzdíme, i adíme. Ti kte í zvládnou jízdu mezi kužely se p esouvají do takzvané osmi ky. 

Zde se trénuje práce s motocyklem v malé rychlosti a zárove  na malém prostoru. Každý 

z ú astník  rad ji volí pro za átek výcvikovou motorku, aby náhodou nepoložil tu svou. Jízda 
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v osmi ce není v bec jednoduchá a zvládá jí jen polovina zú astn ných. Jízda v osmi ce nás 

má p ipravit na to, abychom se byli schopni elegantn  oto it na malém prostoru. Kdykoliv má 

n kdo pocit únavy, jsou p ipraveny židle a ob erstvení, které je v cen  kurzu. Atmosféra je 

zde velmi p átelská. V další ásti kurzu se zam ujeme na krizové brzd ní. Instruktor nám 

dává rady jakým zp sobem brzdit, pop ípad  co d lat v p ípad , když chce jít kolo do smyku. 

Na simulované cest  zvyšujeme postupn  naše rozjezdové rychlosti od 50km/h až po 80km/h. 

Jde o to nebát se a sehrát práci se spojkou, plynem a brzdou. Zam it se musíme i na zap ení 

nohou o nádrž, aby nedošlo k velkému zvednutí zadního kola, i dokonce k p epadnutí p es 

ídítka. S postupem asu p icházíme jak na to a naše brzdné dráhy se razantn  zkracují, což 

m že hrát v silni ním provozu d ležitou roli. Jednotlivé ásti kurzu na sebe navazují, takže po 

krizovém brzd ní se rozjíždíme a na simulované silnici se otá íme (otá ení na malém 

prostoru) a jedeme zp t. Po zvládnutí krizového brzd ní se zam ujeme i na to, jak se vyhnout 

p edm tu, p ed kterým brzdíme. Na naši simulovanou silnici se p idává fiktivní p ekážka, 

které se snažíme vyhnout. Na tuto situaci nás p ipravila jízda mezi kužely a krizové brzd ní. 

Nikdo tedy nem l problém se dané p ekážce vyhnout. Poslední ást našeho kurzu bezpe né 

jízdy na motocyklu se skládala z pr jezdu p es smykovou desku, která vychyluje zadní kolo  

o 5-30cm. Z toho m li všichni ú astníci nejv tší strach již na za átku kurzu i když tém

každý tuto situaci zažil v reálném provozu. Na za átku nám instruktor ukázal jak na to  

a p edal cenné rady. Poté p ed námi stála volba jestli jet na své motorce, nebo využít tu 

tréninkovou. Každý samoz ejm  na první pr jezdy volil tu tréninkovou, aby zjistil jak se 

motorka p i pr jezdu chová. P es smykovou desku jsme projížd li rychlostí 35km/h a rozmezí 

vychýlení se postupn  zvyšovalo. D ležité bylo nezpanika it a snažit se smyk vyrovnat. 

Nikdo nakonec nespadl ani na tréninkové motorce, ani na motorce své. Smykovou deskou byl 

kurz ukon en a my se zase p esunuli do místnosti, kde probíhala teoretická ást kurzu.  

11.1.3 Záv re ná ást 

Po ukon ení praktického kurzu jsme op t zasedli do lavic, každý sd lil své pocity 

z kurzu a m l možnost použít žetony na nápoje, které jsou op t v cen  kurzu. Následovalo 

p edávání certifikátu, který slouží jako doklad, že jsme absolvovali kurz bezpe né jízdy na 

motocyklu. Poté jsme se rozlou ili a s novými zkušenostmi se vydali na cestu dom . 
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11.2 Zhodnocení kurzu 

Celý kurz je bezpochyby p ínosný a to jak jeho teoretická, tak i praktická ást. 

Dokonce i zkušení motorká i zjistí, že mají v ovládání svého motocyklu mezery. Ti mén

zkušení se p iu í novým v cem, což je jist  pro bezpe nost v silni ním provozu d ležité. Jak 

již instruktor zmínil v kurzu, daly by se do n j za adit i další velmi užite né v ci, jako 

nap íklad simulovaná srážka s nácvikem opušt ní motorky. Je o ovšem otázkou jak toto 

zrealizovat. Další možnosti co do kurzu zahrnout, je i zkušenost motocyklisty s dopravními 

nehodami. V našem kurzu se našel ú astník, který m l velice vážnou dopravní nehodu, p i 

které ztratil pam  a skon il na n jaký as na vozíku. Po ase se z toho dostal a op t jezdí na 

motocyklu. Bylo by fajn za adit tyto zkušenosti jiných do prezentace, aby si ostatní 

uv domili, že i toto se jim m že stát. Základem je si vzít ponau ení z každé cizí, i vlastní 

nep íjemné situace. A kdo ví, t eba i nám tato zkušenost zachrání život. 

11.3 Návrh spolupráce s Centrem bezpe né jízdy LIBROS Ostrava 

V sou asné dob  je kurz dobrovolný, m že se do n j p ihlásit každý motocyklista. 

Ceny kurzu nejsou tak markantní aby si je nap íklad žadatelé o idi ské oprávn ní nemohli 

dovolit. Proto bych navrhoval spolupráci s autoškolami, kdy každý žadatel o jakoukoliv 

skupinu idi ského oprávn ní na motocykl by byl povinen po absolvování výuky v autoškole 

projít také kurzem bezpe né jízdy v tomto centru. Pokud by si žadatel idi ské oprávn ní na 

motocykl jen rozši oval a kurz bezpe né jízdy na motocykl již v minulosti vykonal, nebyl by 

povinen jej absolvovat. Samoz ejm  žadatelé z jiných kraj  by absolvovali kurzy ve svém 

okolí. Existuje již rozsáhlá sí  školících center. Krom  Ostravy je to nap íklad Polygon Most, 

Autodrom Sosnová, Masaryk v okruh Brno, Motoškola Kolín. Sou ástí výcviku 

v autoškolách by m la být také prezentace s vážnými následky dopravních nehod 

motocyklist , která by m la budoucí motorká e odradit od riskantního chování na silnicích. 

Lze využít materiály P R, i videonahrávky na stránkách „www.prezit-nezabit“. 

Celou problematiku kurz  je pot eba ošet it vhodnou právní úpravou, jejímž cílem by 

bylo povinné absolvování kurz  v rámci autoškoly. Výhodou by bylo zavedení této 

povinnosti nejen pro žadatele idi ského oprávn ní skupiny A, ale také skupiny B. Tato 

právní úprava by zcela jist  m la vliv na bezpe nost silni ního provozu v eské republice.    
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12 Záv r 

Dopravní nehodovost motocyklist  pat í bohužel mezi rizika, která nejsou zcela 

odstranitelná. S rostoucím po tem motocyklist , roste i pravd podobnost vzniku dopravních 

nehod. Každý idi  si musí uv domit že motocykl je v rukou zkušeného jezdce zdroj zábavy, 

ale v rukou toho nezkušeného nebezpe ná zbra . V silni ním provozu nesmí motocyklista 

spoléhat na ostatní a myslet jen za sebe. Musí se nau it myslet za ostatní ú astníky silni ního 

provozu a p edvídat jejich chování. Svou jízdu vždy musí p izp sobit klimatickým 

podmínkám a nesmí opomenout ani pravidelnou kontrolu svého stroje. Jedin  tak se m že 

poda it snížit úmrtnost motocyklist  na eských silnicích. Následky dopravních nehod 

motocykl  se v budoucnu bude da it zmír ovat pomocí nejmodern jších prvk  bezpe nosti, 

které se s postupem asu budou dostávat na trh. Na ty ovšem motocyklista nem že nikdy 

spoléhat 

V úvodu práce jsou shrnuty právní p edpisy týkající se dopravní nehodovosti 

motocykl . Následn  jsou popsány jednotlivé skupiny motocyklist  a sou asn  je rozebrána 

novela ve vydávání idi ských oprávn ní, která letos vstoupila v platnost. Nedílnou sou ástí 

práce je popis motocyklového vybavení, správného stavu motocyklu p ed jízdou, ale  

i moderních prvk  bezpe nosti, které slouží p edevším k ochran idi  jednostopých vozidel. 

Dále jsou uvedeny statistiky dopravní nehodovosti motocykl  a to nejen v R, ale i v EU. Na 

statistické údaje navazuje analytické šet ení dopravní nehodovosti idi  jednostopých 

vozidel, jehož po átek tvo í Ishikaw v diagram. V tomto diagramu m žeme nalézt p í iny 

nehodovosti motocyklist . V dalším kroku následuje analýza FMEA, která identifikovaná 

rizika zhodnocuje. Výsledky analýzy FMEA jsou ov eny metodou souvztažnosti.  

Další ást práce se zabývá p edevším shrnutím sou asných preventivních  

a represivních opat ení, kurz , výchovou budoucích idi  a samoz ejm  výukou 

v autoškolách.  Hodnotí je, pop ípad  navrhuje nové sm ry, kterými by se mohl vývoj této 

problematiky v budoucnu ubírat.  

Hlavním pilí em, který byl nahvrhut pro zkvalitn ní výuky v autoškolách je Centrum 

bezpe ní jízdy LIBROS Ostrava, respektive centra poskytující kurzy bezpe né jízdy na 

motocykl. Tyto kurzy by byly v rámci autoškol povinné a to nejen pro motocyklisty, ale také 

pro idi e osobních automobil . Hlavním p ínosem by byla p ipravenost na krizové situace, 

které mohou v silni ním provozu nastat. Protože jedin  lidský faktor je ten, který dokáže 

danou situaci ešit a rozhodne zda se dom  z vyjíž ky na motocyklu vrátíme, nebo ne. 
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