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T o, že byl první „covidový“ rok, 
tedy 2020, pro naše dovozce 
a prodejce motorek a skútrů 
úspěšný, nebylo zas až tak 

překvapivé. Buď jak buď, pokud lidem 
seberete nebo zásadně omezíte možnost 
dovolených, návštěvu kulturních 
a sportovních akcí, budou se chtít 
realizovat jinak. Nehledě na to, že tím 
někteří ušetří nemalé finance. Ale o tom už 
jsme psali vloni a dalo se čekat, že pokud 
bude rok 2021 podobný, podobné budou 
i prodeje motorek, čili nic překvapivého. 
Vloni ovšem do hry vstoupily i další faktory 

v podobě výrazně dražší a omezenější 
dopravy, zároveň se u spousty značek 
začala projevovat i snížená kapacita 
dodávek strojů. Jednoduše řečeno, stroje 
byly dodávány se značným zpožděním, 
u některých modelů nebylo ani jasné, kdy 
(a zda vůbec) dorazí, což samozřejmě trh 
zásadně ovlivní – pokud vám prodejce 
řekne, že mašina, o které uvažujete, bude 
k mání v dubnu místo v březnu, asi to 
přežijete a počkáte si, ovšem jestliže je 
informace mlhavá ve stylu „mělo by to být 
ještě letos“, zřejmě se poohlédnete jinde, 
u jiné značky. Tedy pokud bude kde se 

poohlížet, potíže s dodávkami se týkaly 
většiny výrobců. Pravdou ovšem je, že ne 
všech stejně a značky, které dokázaly své 
produkty pro náš trh zajistit, na tom byly 
tedy samozřejmě o poznání lépe.
Přesto se motorek a skútrů (a čtyřkolek, 
protože mnoho z nich řadí statistika SDA 
do kategorie L, tedy mezi motocykly) 
u nás vloni prodalo opět víc, než v roce 
předešlém. Nešlo sice o tak výrazný rozdíl, 
jako v letech 2020 vs. 2019 (2 774 ks), 
ale i nárůst o 500 kousků můžeme, 
zvlášť s přihlédnutím k výše uvedeným 
problémům, považovat za úspěch. 

Statistiku prodejů motocyklů a skútrů za uplynulý rok pro vás už nějaký čas připravujeme, 
ovšem tentokrát jsme byli na její výsledky sami zvědaví víc než jindy. Důvodem je 

samozřejmě světová pandemie, která ovlivňuje motocyklový trh mnohem podstatněji, než 
by se mohlo na první pohled zdát. Tedy přesněji řečeno ve více ohledech.

JEN HOUŠŤ
A VĚTŠÍ
KAPKY!

STATISTIKA PRODEJŮ MOTOCYKLŮ
A SKÚTRŮ ZA ROK 2021
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NAPŘÍČ ZNAČKAMI
Stejně jako předloni byla i v roce 2021 dle 
údajů SDA (Svaz dovozců automobilů), 
ze kterých jsme jako obvykle vycházeli, 
u nás nejúspěšnější Honda.  Té se dokonce 
podařilo přelézt magickou hranici čtyř 
tisíc prodaných strojů. Teda, přelézt...
spíš přeskočit, s číslem 4291 jde u ní 
o nárůst přes 500 kousků. Druhá je tradičně 
Yamaha, i když zde je trend opačný - oproti 
roku 2021, kdy se prodalo 1841 strojů 
této značky, jich vloni bylo zaregistrováno 
„jen“ 1820. I tak jde ale o hezké číslo. Na 
třetí celkové místo se vyhouplo Piaggio 
(ve spojení s Vespou) – proti roku 2020 
jde o nárůst 140 ks, čili o 1138 celkově 
prodaných skútrů v různých objemových 
kategoriích. Čtvrtá pozice patří KTM (1119 
ks vs. 1356 ks v roce 2020), pátá BMW 
(zde jde o nárůst o krásných 315 kusů, tedy 
o 1198 registrovaných ks celkově), šestá je 
Kentoya s 738 kousky. Na místě sedmém 
je s číslovkou 623 Kawasaki (v roce 2020 
šlo o 823 ks), na osmém Maxon (480 ks vs. 
891 ks v roce 2020), na devátém Triumph 
se 470 registrovanými motorkami (předloni 
se s 369 ks do první desítky ani nedostal) 
a desáté je CFMOTO se svými 402 ks. Vloni 
desátý Harley-Davidson se umístil s počtem 
386 registrací na místě jedenáctém (zde jde 
o mírný pokles o 14 ks).
Ze základní tabulky SDA jsme opět vyřadili 
Linhai, protože ten motorky nevyrábí 
a jeho 543 prodaných strojů se tedy týká 
výhradně čtyřkolek a revizí musela ze 
stejného důvodu projít i značka CFMOTO, 
včetně čtyřkolek (1581 ks) by se totiž 
umístila dokonce na třetím místě. Vynechali 
jsme i značku Hecht: v tomto případě jde 
o elektrostroje.

DO 125CCM
V této objemové kategorii, v níž bylo 
zaregistrováno celkem 6612 strojů, jde 
převážně o skútry a tak není divu, že i zde 
v roce 2021 dominuje Honda a jejích 
2142 ks (o 279 více, než rok předchozí – 
nejvíce se prodalo modelu PCX125, kolem 
1100 strojů). Předloňský druhý Maxon 
převálcovalo Piaggio s Vespou (z celkem 

822 ks byly nejprodávanějšími 
modely Piaggio Medley 125 – 
229 ks a Vespa Primavera 125 – 
328 ks), třetí byla Kentoya a jejích 
647 kousků, o jedno místo výš 
postoupila Yamaha (521 ks, tedy 
o tři stroje víc, než v roce 2020 
- nejprodávanějším modelem 
byl u ní nepřekvapivě Nmax 
s 265 ks) a první pětku uzavírá 
předloni druhý Maxon (453 ks).
Jednoznačně si tedy 
nejvíce polepšily Honda 
a Piaggio, u kterých je nárůst 
nejvýraznější, naopak Maxon zaznamenal 
značný propad. Z našeho pohledu 
jde možná o to, že kdo chtěl levnější, 
jednoduchý stroj, díky kterému by se vyhnul 
MHD atd., pořídil si ho už v roce 2020, 
v první covidové vlně. A ani skútr většina 
z nás neobnovuje po roce provozu. 

Pro úplnost ještě dodáme, že 
statistika SDA zahrnuje i objem do 50ccm, 
tedy opět hlavně skútry. Těch se vloni 
prodalo znovu méně, než v roce 2020 
(392 celkem) a dle nás je jen otázkou času, 
kdy je plně nahradí elektrické skútříky.
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500 AŽ 800CCM
Ještě než se pustíme do tohoto 
segmentu, je třeba zmínit, že SDA pracuje 
i s kategoriemi do 350ccm a do 500ccm. 
V té první se vloni prodalo 1850 strojů, 
ve druhé 1514, v obou se na první příčce 
umístila Honda a na páté Jawa. Osobně 
se domníváme, že by nebylo od věci tyto 
objemové třídy sloučit do jedné, která 
by zahrnovala jak třístovky, tak i čtyřkila, 
přeci jen se strojů s těmito objemy tolik 
neprodává (tedy krom ostrých endur 
a motokrosů, které ovšem často nemají 
homologaci pro silniční provoz).
Ale jdeme dál. V objemech 500 až 800, 
ve kterých dnes operuje většina značek, 
se prodalo 2142 strojů, o 238 více než rok 
předešlý. A věříme, že pokud by nedošlo 
k omezeným a opožděným dodávkám, 
bylo by tohle číslo ještě vyšší (své o tom 

ví určitě například Yamaha se svým 
nejpopulárnějším modelem Ténéré 700). 
Takhle zde tedy opět vede Honda s 576 
prodanými kousky, v těsném závěsu za ní 
je právě Yamaha (566 ks, z toho 317 ks 
Ténéré 700), třetí je Kawasaki (272 ks) 
a čtvrté CFMOTO a jeho 192 ks. Tady 
se na chvíli zastavíme, protože, jak už 
jsme uvedli, je u této značky tento údaj 
zkreslený počtem prodaných čtyřkolek. 
Oslovili jsme proto přímo dovozce, 
který nám sdělil relevantní data: 
nejprodávanějšího modelu MT650 
se prodalo 142 ks, což už samo 
o sobě na ono čtvrté místo stačí. 
Pro CFMOTO možná škoda, že jeho 
dlouho očekávaná sedmistovka 
700CL-X Heritage k nám dorazila 
až v říjnu, mohla výsledky značně 
ovlivnit. Kdo je pátý? Nikdo jiný, 

než britský Triumph, který si se svými 105 
ks polepšil o dvě místa (v roce 2020 šlo 
o 66 ks), šestou pozici obhájil Royal Enfield 
(101 ks vs. 86 ks v roce 2020), sedmá je 
Suzuki (97 kusů, z toho druhý nejúspěšnější 
model značky V-Strom 650/ 650XT 
s 83 ks), osmá KTM (90 ks), devátá Aprilia 
s 49 kousky a do první desítky se vešla 
i Husqvarna a jejích 37 ks.

NAD 800CCM
Přestože je v současnosti nabídka 
v předešlé kategorii bohatá, pořád platí, že 
„objem ničím nenahradíš“ a tak se motorek 
s objemem motoru kolem litru prodalo 
výrazně víc, jde o 3984 kusů. Jednoznačně 
zde tradičně kraluje BMW, které se umístilo 
na prvním místě s číslovkou 966 (o 219 ks 
více, než v roce 2020), z čehož je 243 ks 
modelu R 1250 GS Adventure a 217 ks R 
1250 GS. Po předloňském třetím místě je 
vloni druhá Honda s 553 ks (nárůst oproti 
roku 2020 o 167 ks) a není tajemstvím, 
že lví podíl na tom má CRF1100L Africa 
Twin (jen do listopadu se jí prodalo 320 
kusů). Špatně na tom ale nebyla ani loňská 
novinka CMX1100, které bylo registrováno 
148 ks. Jako třetí se umístila Yamaha 
(367 ks), čtvrtý je Harley-Davidson s 355 
registrovanými stroji (nejprodávanějším 
modelem byla novinka Pan America, 80 
ks), pátý Triumph (348 ks oproti 284 ks 
v roce 2020), šestá Ducati (347 ks, nejlépe 
se prodávala Multistrada V4S), sedmá KTM 
(312 ks, v čele s 1290 Super Adventure 
S, ovšem na paty mu šlape další advík, 
tentokrát 890 R), na osmém místě je 
předloni pátá Kawasaki (274 strojů – jako 
obvykle byl nejprodávanějším modelem 
naked Z900, 164 ks), na devátém Moto 
Guzzi (209 ks, z toho 109 kousků V85 TT) 
a top ten uzavírá, stejně jako v roce 2020, 
Suzuki, která si ovšem výrazně polepšila: 
oproti předloňsku prodala o 73 strojů 
více (167) a ani tady se nejedná o žádné 

překvapení: nejúspěšnějším modelem bylo 
opět cestovní enduro V-Strom 1050/1050XT 
(103 ks).
Mimochodem, třída „nad 800“ 
(jednoznačně zde vedou cestovní endura) 
se na celkovém prodeji podílí 18,9%, více 
(30,3%) se prodá jen strojů do 125ccm.  

DALŠÍ NUMERA
V roce 2020 poklesl vcelku výrazně prodej 
ojetin. Což se ale neopakovalo vloni, 
naopak, v roce 2021 se prodalo cca o 1500 
ojetých strojů víc, než rok předchozí. I zde 
se prodalo nejvíc Hond, druhá je Yamaha, 
třetí BMW, čtvrtá Jawa (!), páté místo patří 
Suzuki. Ve všech případech jde převážně 
o stroje starší 15 let, u Jawy dokonce tvoří 
tyto motorky podstatnou část (celkem 
prodáno 1426 ks, z toho starší 15 let 1413 
ks). 
Pokud se zaměříme na jednotlivé kraje, 
zůstává vše při starém: nejvíc 
nových strojů bylo 
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přihlášeno v Praze (15,92%), následuje 
Středočeský kraj (15,38%), dále kraj 
Jihomoravský (11,79%). „Nejslabším“ 
krajem je opět Karlovarský (2,33%).
Zajímala nás tentokrát i elektrická 
jednostopá vozidla. Ovšem zatímco 
ohledně elektroautomobilů se snad každý 
den setkáte s nějakým článkem v tisku 
či na internetu (lhostejno, zda vyznívá 
pozitivně či negativně), u jednostopých 
vozidel je spíš ticho po pěšině. Není se moc 
čemu divit, protože prodeje elektromotorek 
a elektroskútrů tvoří s počtem 584 ks 

v celkovém počtu 

pouze 2,65%, což je jen o něco málo 
více, než u strojů s objemem motoru do 
50ccm. Ostatně, ono ani u těch aut to 
není žádná sláva, pokud se podíváme na 
čistě elektrická auta a vynecháme hybridy, 
jde dokonce o podíl jen 1,16%. Což tedy, 
vzhledem k proklamacím automobilek, 
které se předhánějí, která dřív ukončí vývoj 
a následně i výrobu tradičních spalovacích 
motorů, není zrovna hitparáda. 

JAKÝ BUDE PŘÍŠTÍ ROK?
Těžko odhadnout. Pokud nedojde 
k razantní změně ohledně nejen covidové 
situace, ale i dopravy či kapacity dodávek 
jednotlivých výrobců atd., dá se čekat, že 
bude podobný tomu předešlému. Svou 
významnou roli samozřejmě hraje též 
zdražování energií a ostatních životních 
potřeb, dá se očekávat i zdražení 
motorek samotných (i když zde by se 
nemělo dle našich informací jednat o nic 
dramatického). 
Rozhodně to ale nevypadá, že by výrobci 
házeli flintu do žita, nových modelů si pro 

nás přichystali spoustu 
a je fajn, že se nejedná jen o novinky jedné 
kategorie: například Honda má cestovní 
NT1100, do stejné kategorie patří i nová 
Suzuki GSX-S1000GT, v cestovních 
endurech je Ducati Desert X, CFMOTO 
800MT, Husqvarna 901 Norden či Moto 
Morini X-Cape, u sportovních motorek se 
můžeme těšit na Yamahu R7 nebo novou 
MV Agustu F3, nové nakedy zastupují třeba 
Ducati Streetfighter V2 či Moto Guzzi V100 
Mandelo a ani „klasika“ nezůstala pozadu, 
viz osmistovka Benelli Leoncino, Jawa 
350 CL Pérák, Kawasaki Z650RS nebo 
Voge 500 AC.
A to jsme zdaleka nevyjmenovali všechno. 

V každém případě se máme všichni na co 
těšit a nakonec je vlastně jedno, jaký stroj 
si pořídíte – ten pocit svobody, v dnešní 
době zvlášť potřebný, vám dá každý. 
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