
 

 

Univerzita Karlova 
1. lékařská fakulta 

 
 

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví 

Studijní obor: Adiktologie 

 

 

 
 

 

Bc. Ivana Petrlová 

 

 
Role adiktologické ambulance v procesu posouzení navrácení řidičského oprávnění 

po jeho předchozím odebrání u pacientů s diagnózou závislosti na návykových 
látkách 

 
The role of the outpatient addictological care in the process of assessing the return of a 
driving license after its previous removal in patients diagnosed by addiction to addictive 

substances 
 
 
 

Diplomová práce 

 

 

 
Vedoucí závěrečné práce: Mgr. Jaroslav Šejvl 

 

 

 

 

 

 

 

 
Praha, 2019 

 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=969f918f861154ae562fbcd9095238e5&tid=&do=main&doo=detail&did=206472
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=969f918f861154ae562fbcd9095238e5&tid=&do=main&doo=detail&did=206472
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=969f918f861154ae562fbcd9095238e5&tid=&do=main&doo=detail&did=206472


 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem řádně uvedla a 

citovala všechny použité prameny a literaturu. Současně prohlašuji, že práce nebyla 

využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Souhlasím s trvalým uložením elektronické verze mé práce v databázi systému 

meziuniverzitního projektu Theses.cz za účelem soustavné kontroly podobnosti 

kvalifikačních prací. 

 

V Praze, 17.7.2019 

Bc. Ivana Petrlová 



 

 

Identifikační záznam 

 

PETRLOVÁ, Ivana. Role adiktologické ambulance v procesu posouzení navrácení 

řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání u pacientů s diagnózou závislosti na 

návykových látkách. [The role of the outpatient addictological care in the process of 

assessing the return of a driving license after its previous removal in patients diagnosed by 

addiction to addictive substances]. Praha, 2019. 67s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita 

Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie1. LF UK a VFN. Vedoucí závěrečné práce 

Šejvl, Jaroslav.  

 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=969f918f861154ae562fbcd9095238e5&tid=&do=main&doo=detail&did=206472
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=969f918f861154ae562fbcd9095238e5&tid=&do=main&doo=detail&did=206472
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=969f918f861154ae562fbcd9095238e5&tid=&do=main&doo=detail&did=206472


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 

Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucímu mé závěrečné práce, Mgr. Jaroslavu 

Šejvlovi za ochotu, cenné připomínky a rady a v neposlední řadě za veškerý čas, který mi 

v průběhu tvorby práce věnoval.  

Mé poděkování také patří všem pracovníkům adiktologických ambulancí, se kterými jsem 

komunikovala osobně, telefonicky anebo e-mailem. Děkuji za Vaši trpělivost, ochotu a 

vstřícnost. 

 

 

V Praze, 17.7.2019 

Bc. Ivana Petrlová 



 

 

Obsah 
 

1. Úvod .......................................................................................................................................... 1 

2. Cíle práce ................................................................................................................................. 3 

3. Specializovaná adiktologická péče ...................................................................................... 4 

3.1. Ambulantní programy .............................................................................................. 5 

3.1.1. Adiktologická (zdravotnická) ambulance ..................................................... 5 

4. Dopravní psychologie............................................................................................................. 7 

4.1. Dopravní psycholog ................................................................................................. 7 

4.2. Úkoly dopravní psychologie .................................................................................... 8 

4.3. Přiměřené dopravní chování, bezpečné dopravní chování .................................... 8 

4.4. Nepřiměřené dopravní chování ............................................................................... 9 

4.5. Posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel ........................... 9 

4.5.1. Dopravně psychologické vyšetření ............................................................ 10 

5. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel .......................................................... 12 

5.1. Lékařská prohlídka ................................................................................................ 12 

5.2. Nemoci, vady a stavy vylučují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel .. 
  ............................................................................................................................. 12 

6. Proces odebrání řidičského oprávnění .............................................................................. 14 

6.1. Povinnost lékaře oznamovat zdravotní nezpůsobilost k řízení motorových vozidel 
  ............................................................................................................................. 14 

6.2. Důvody odebrání řidičského oprávnění ................................................................ 14 

6.2.1. Jízda pod vlivem návykové látky ............................................................... 14 

6.2.2. Diagnostikování syndromu závislosti ......................................................... 15 

7. Proces navrácení řidičského oprávnění ............................................................................ 17 

7.1.  Rehabilitační programy pro řidiče ......................................................................... 18 

8. Vliv užívání návykových látek na řízení motorového vozidla ......................................... 20 

8.1. Smyslové vnímání a motorické reakce pod vlivem návykových látek – ovlivnění 

při řízení motorových vozidel ................................................................................. 20 

8.1.1. Alkohol ........................................................................................................ 20 

8.1.2. Opiáty ......................................................................................................... 21 

8.1.3. Psychomotorická stimulancia .................................................................... 22 

8.1.4. Kanabinoidy ................................................................................................ 22 

8.1.5. Halucinogeny.............................................................................................. 23 

9. Detekce návykových látek ................................................................................................... 24 

9.1. Toxikologické vyšetření.......................................................................................... 24 

9.1.1. Etanol ......................................................................................................... 24 

9.1.2. Opiáty ......................................................................................................... 24 

9.1.3. Psychomotorická stimulancia .................................................................... 25 



 

 

9.1.4. Kanabinoidy ................................................................................................ 25 

9.2. Metody detekce návykových látek ........................................................................ 25 

9.2.1. Orientační nález drog v moči ..................................................................... 25 

9.2.2. Detekce z krve............................................................................................ 26 

9.2.3. Detekce ze slin ........................................................................................... 26 

9.2.4. Detekce z potu ........................................................................................... 26 

9.2.5. Detekce z vlasů .......................................................................................... 26 

10. Cíle výzkumu, výzkumné otázky ..................................................................................... 28 

10.1. Cíle výzkumu ......................................................................................................... 28 

10.2. Výzkumné otázky................................................................................................... 28 

11. Výběr výzkumného souboru a jeho popis ...................................................................... 29 

12. Metody získávání dat, průběh výzkumu, etické zásady .............................................. 30 

13. Analýza a interpretace dat ............................................................................................... 32 

13.1. Metody analýzy dat ................................................................................................ 32 

13.2. Výsledky dle stanovených okruhů otázek rozhovoru ............................................ 32 

13.2.1. Informace o zařízeních, která poskytla interview (okruh 1) ....................... 32 

13.2.2. Struktura pacientů žádajících o navrácení řidičského oprávnění (okruh 2) .. 
  .................................................................................................................... 34 

13.2.3. Spolupráce adiktology s dalšími odborníky v procesu navrácení řidičského 

oprávnění (okruh 3) ................................................................................... 35 

13.2.4. Postup adiktologů v procesu navrácení řidičského oprávnění (okruh 4) .. 36 

13.3. Výsledky dle výzkumných cílů ............................................................................... 39 

13.3.1. Role adiktologa v adiktologické ambulanci v procesu navrácení řidičského 

oprávnění (hlavní cíl) ................................................................................. 39 

13.3.2. Spolupráce mezi odborníky v procesu navrácení řidičského oprávnění 

(dílčí cíl č. 1) ............................................................................................... 40 

13.3.3. Metody využívané v procesu navrácení řidičského oprávnění (dílčí cíl č. 2) 
  .................................................................................................................... 41 

13.3.4. Navrhnutý postup práce v adiktologické ambulanci v procesu navrácení 

řidičského oprávnění (dílčí cíl č. 3) ............................................................ 42 

14. Diskuze ............................................................................................................................... 45 

15. Závěry ................................................................................................................................. 49 

16. Použitá literatura ................................................................................................................ 51 

17. Seznam tabulek ................................................................................................................. 55 

18. Seznam zkratek ................................................................................................................. 56 

19. Příloha 1 .............................................................................................................................. 57 

19.1. Polostrukturované interview .................................................................................. 57 

20. Příloha 2 .............................................................................................................................. 59 

 



 

 

Abstrakt 

Řidičské oprávnění může být adiktologickým pacientům odebráno na základě 

diagnostikování syndromu závislosti na návykových látkách nebo kvůli řízení motorového 

vozidla pod vlivem návykové látky. Řidiči jsou poté mnohdy odesíláni odborníky do 

adiktologické ambulance k vyšetření adiktologem. Aktuálně v tomto však neexistuje 

jednotný postup práce a role adiktologa je v daném procesu nejasná. 

Hlavním cílem diplomové práce je popsat roli adiktologa v adiktologické ambulanci 

v procesu posouzení navrácení řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání u 

pacientů diagnostikovaných závislostí na návykových látkách.  

Data získaná formou polostrukturovaného interview s pracovníky 9 adiktologických 

ambulancí, které mají s danou problematikou praktickou zkušenost, byla fixována pomocí 

audiozáznamu a následně transkripcí přepisována do textové podoby. Analýza těchto dat 

byla provedena metodou vytváření trsů, propojování ve větší celky a uspořádání dat do 

skupin na základě jejich podobnosti. Dále byla využita metoda zachycení vzorců, metoda 

prostého výčtu popisující častost zkoumaných jevů a metoda kontrastů a srovnávání. 

Výsledky se dle jednotlivých adiktologických ambulancí výrazně liší a ukazují 

následující základní role adiktologa v adiktologické ambulanci: posouzení a popis 

aktuálního stavu pacienta, testování na přítomnost návykových látek a doložení 

nezpochybnitelné, důsledné a trvalé abstinence od návykových látek. Dále byly zjištěny tyto 

role: dohled nad pacientem, kontrolní jaterní odběry, namátková kontrola alkotesterem, 

udržení abstinence od návykových látek, motivace pacienta k léčbě a navázání delší 

spolupráce, odeslání vyjádření o pacientovi dopravnímu psychologovi a edukace pacienta. 

Role adiktologa v adiktologické ambulanci není v procesu posouzení navrácení 

řidičského oprávnění adiktologickým pacientům jediná. Navržený postup práce by mohl být 

pro adiktology vodítkem, jak s těmito pacienty pracovat a na co se ve spolupráci zaměřit.  

 

Klíčová slova: Adiktologická ambulance, závislost, řidičské oprávnění, způsobilost 

k řízení motorových vozidel. 

  



 

 

Abstract 

Driving license can be taken from addictological patients by diagnosing substance 

abuse syndrome or driving a motor vehicle under the influence of an addictive substance. 

After that, drivers are often sent by specialists to the outpatient addictolocial care for 

examination by an addictologist. However, there is currently no uniform workflow and the 

role of addictologist is unclear in this process. 

The main aim of this thesis is to describe the role of addictologist in outpatient 

addictolgical care in the process of assessment of the return of driving license after its 

previous removal in patients diagnosed with substance abuse syndrome. 

Data obtained by semi-structured interview with staff of 9 outpatient addictological 

cares, which have practical experience with the given issue, was fixed by audio recording 

and then transcribed into text form. Analysis of this data was done by the method of creating 

clusters, linking them to larger units, and organizing data into groups based on their 

similarity. Furthermore, the method of pattern capture, the simple enumeration method 

describing the frequency of the examined phenomena and the method of contrasts and 

comparison were used. 

According to individual outpatient addictologival cares, the results are different and 

show the following basic roles of an addictologist in outpatient addictological cares: 

assessment and description of the patient's current state, testing for addictive substances and 

evidence of unquestionable, consistent and permanent abstinence from addictive substances. 

In addition, the following roles were identified: patient supervision, control of liver 

sampling, random check with alkotester, maintenance of abstinence from addictive 

substances, motivation of the patient to treatment and establishment of longer cooperation, 

sending statements about patient transport psychologist and patient education.  

The role of an addictologist in an outpatient addictological care is not the only one 

in the process of assessing the return of driving license to addictological patients. The 

proposed workflow could be a guide for addictologists on how to work with these patients 

and what to focus on in collaboration. 

 

Key words: Outpatient addictological care, addiction, driving license, ability to drive motor 

vehicles.  



 

 

1. Úvod 

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je podle zákona č. 361/2000 Sb., 

ve znění zákona č. 297/2011 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen zákon o 

provozu na pozemních komunikacích) definována jako tělesná a duševní schopnost k řízení 

motorových vozidel. Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 72/2011 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen 

vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel) je zdravotní způsobilost k 

řízení motorových vozidel vyloučena u žadatele nebo řidiče, který je závislý na alkoholu 

anebo psychoaktivních látkách nebo neschopný vzdát se požívání alkoholu či 

psychoaktivních látek tak, aby nebyla ovlivněna jeho schopnost řídit motorové vozidlo. Ze 

splnění podmínky zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jsou dle vyhlášky o 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, vyloučeni i adiktologičtí pacienti, 

kterým byl diagnostikován syndrom závislosti na návykových látkách. U žadatelů nebo 

řidičů, kteří byli v minulosti závislí na alkoholu, se za bezpečné abstinenční období nutné k 

nabytí způsobilosti řídit motorová vozidla považuje nezpochybnitelná, důsledná a trvalá 

abstinence trvající alespoň 1 rok, jejíž prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným 

odborným lékařem. U žadatelů nebo řidičů, kteří byli v minulosti závislí na jiných 

psychoaktivních látkách, se za bezpečné abstinenční období považuje nezpochybnitelná, 

důsledná a trvalá abstinence trvající alespoň 2 roky. Dle zákona o provozu na pozemních 

komunikacích jsou z řízení motorových vozidel vyloučeny také osoby, které požily 

návykovou látku bezprostředně před jízdou či během jízdy. S výjimkou alkoholu je pak u 

jiných návykových látek určena limitní hodnota návykové látky v krevním vzorku řidiče. 

Tato hodnota je stanovena nařízením vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových 

látek a jejich limitních hodnot (dále jen nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek 

a jejich limitních hodnot), při jejichž dosažení v krevním vzorku se řidič považuje za 

ovlivněného danou návykovou látkou.  

Přezkoumání odborným lékařem se vyžaduje, pokud má pacient v anamnéze 

opakované akutní intoxikace, pravidelně zneužívá psychoaktivní látky nebo pravidelně 

užívá psychoaktivní látky či léčiva, jejichž účinek nebo jejich kombinace nebo množství 

může snížit schopnost bezpečně řídit motorová vozidla. Odborný lékař, který toto 

přezkoumání provádí, je v praxi obvykle psychiatr nebo lékař se specializací v oboru 

návykové nemoci. Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích se pak 

posuzujícímu lékaři umožňuje nařídit provedení odborného vyšetření, je-li to potřebné pro 

zjištění zdravotní způsobilosti posuzované osoby. Posuzující lékař si tedy může vyžádat 

psychologický či adiktologický posudek. V případě, že lékař vyhodnotí, že je držitel 

řidičského oprávnění zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, příslušný obecní 

úřad obce s rozšířenou působností mu dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, 

řidičské oprávnění odejme. Držitel řidičského oprávnění, kterému bylo toto oprávnění 

odejmuto nejméně na 6 měsíců a který posléze žádá o jeho vrácení, se musí podrobit 

dopravněpsychologickému vyšetření, které provádí psycholog s akreditací Ministerstva 

zdravotnictví. Zdravotní doporučení k navrácení řidičského oprávnění posléze uděluje 



 

 

posuzující lékař, mimo jiné i na základě výše zmíněného dopravněpsychologického, 

případně adiktologického posudku.  

V procesu navrácení řidičského oprávnění pacientům diagnostikovaných syndromem 

závislosti na návykových látkách figuruje hned několik institucí a odborníků. Na jedné straně 

je to obecní úřad obce s rozšířenou působností, na straně druhé pak lékaři, dopravní 

psychologové a případně i adiktologové. Nezpochybnitelná, důsledná a trvalá abstinence se 

velmi těžko prokazuje. O posouzení splnění této podmínky v praxi rozhoduje lékař, mnohdy 

však na základě adiktologického posudku.  

V praxi to většinou vypadá tak, že lékař (nejčastěji praktický lékař nebo psychiatr) či 

dopravní psycholog odesílají řidiče, jež usilují o navrácení řidičského oprávnění, které jim 

bylo odebráno na základě diagnostikování syndromu závislosti na návykových látkách nebo 

za řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky, do adiktologické ambulance, od 

které většinou žádají posouzení stavu řidiče z adiktologického hlediska a posouzení 

podmínky nezpochybnitelné, důsledné a trvalé abstinence od návykových látek. V současné 

době neexistuje jasně daný postup či metodika, kterými by se měli adiktologové v procesu 

posouzení navrácení řidičského oprávnění řídit. Tato diplomová práce si klade za cíl popsat 

roli adiktologa v adiktologické ambulance v procesu posouzení navrácení řidičského 

oprávnění u pacientů diagnostikovaných syndromem závislosti na návykových látkách a 

zároveň zmapovat, jaké postupy a metody jsou aktuálně v adiktologických ambulancích 

v tomto procesu využívány a jak vypadá spolupráce s výše zmiňovanými odborníky, kteří 

jsou do procesu zahrnuti, případně navrhnout postup práce s pacienty žádajícími o navrácení 

řidičského oprávnění vyplývající ze zkušeností adiktologických ambulancí.  

  



 

 

2. Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je popsat roli adiktologa v adiktologické ambulanci 

v procesu posouzení navrácení řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání u 

pacientů diagnostikovaných závislostí na návykových látkách. 

Dílčí cíle jsou následující:  

1. Popis spolupráce mezi odborníky, kteří jsou zapojeni do procesu navrácení 

řidičského oprávnění (adiktologové, lékaři, dopravní psychologové, úředníci 

probační a mediační služby) u pacientů se syndromem závislosti na návykových 

látkách1 z pohledu posuzování způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

2. Popis metod, které adiktologové v adiktologické ambulanci používají v procesu 

posouzení navrácení řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání. 

3. Navrhnutí postupu práce adiktologů v adiktologické ambulanci s pacienty 

s diagnózou syndromu závislosti, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění, a 

žádají o jeho navrácení. 

  

 
1 Dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) sem patří diagnózy F10-F19 – Poruchy duševní a poruchy 

chování způsobené užíváním psychoaktivních látek. 



 

 

3. Specializovaná adiktologická péče 

Specializovanou adiktologickou péčí rozumíme dle Miovského (2014, s. 11) toto: 

„diferencovaně poskytovaná péče pacientům/klientům s adiktologickými poruchami 

v ambulancích, stacionářích či lůžkových (pobytových) službách.“ Je poskytována 

uživatelům psychoaktivních látek, patologickým hráčům a lidem, majících podobné poruchy 

ve službách, které jsou registrovány jako zdravotní či sociální a úspěšně prošly certifikačním 

procesem (Miovský, 2014). 

Typy adiktologických služeb byly definovány v § 20 zákona č. 379/2005 Sb., o 

opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami, účinného od 1.1.2006 (dále jen zákon o opatřeních k ochraně před 

škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami). Typy 

adiktologické péče byly popsány takto: 

- akutní lůžková péče 

- detoxifikace 

- terénní programy 

- kontaktní a poradenské služby 

- ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných 

návykových látkách 

- stacionární programy 

- krátkodobá a střednědobá ústavní péče 

- rezidenční péče v terapeutických komunitách 

- programy následné péče 

- substituční léčba.  

Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami tedy vymezoval typologii adiktologických služeb 

dle Standardů odborné způsobilosti RVKPP a stanovoval povinnost krajů zřizovat krajské a 

místní koordinátory protidrogové politiky. S rekodifikací zákona o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, 

provedenou zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek, není typologie těchto služeb definována zákonem. Zákon stanovuje, že adiktologická 

péče je poskytována zdravotními službami, sociálními službami a vězeňskou službou 

(Mravčík et al., 2018). Výše zmíněnou typologii adiktologických služeb i nadále nalezneme 

v Koncepci sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice a ve 

Standardech odborné způsobilosti RVKPP (Valentová, 2018). 

Služby adiktologické péče obsahují několik typů intervencí, jako například 

komplexní diagnostiku, individuální a skupinovou psychoterapii, farmakoterapii, 

socioterapii, sociální práci, rodinnou terapii, poradenství a edukaci příbuzných a rodin osob, 

které trpí návykovými poruchami anebo jsou jimi ohroženy a další léčebné metody na 

základě specifických potřeb pacientů či klientů (Miovský, 2014).  



 

 

3.1. Ambulantní programy 

Ambulantní zdravotnickou péči o uživatele drog poskytují především psychiatrické 

ambulance vázané na odbornost 305 (psychiatrie) či specializované tzv. AT ambulance 

vázané na odbornost 308 (návykové nemoci). Mezi nelékařské adiktologické ambulance 

řadíme zdravotnická zařízení, která poskytují adiktologickou péči a jsou vázaná na 

odbornost 919 (adiktologie). V České republice však existuje i několik ambulantních 

programů s cílovou skupinou uživatelů návykových látek, které jsou registrovány jako 

sociální služby (Mravčík et al., 2018).  

Tabulka 1 Přehled ambulantních programů léčby závislosti v ČR (Mravčík et al., 2018). 

Ambulantní léčba – typ programu2: Počet 

programů: 

Ambulantní programy oboru psychiatrie 

(305, 308) 

18 (491) 

Adiktologické zdravotnické ambulance 

(919) 

24 

Ambulantní nezdravotnické (sociální) 

programy 

13 

 

Tabulka č. 1 ukazuje přehled ambulantních programů v České republice. 

Psychiatrických ambulancí vázaných na odbornost 305 či 308 je v České republice 

registrováno celkem 18, nicméně počet ambulancí, které je možné považovat za 

specializované na adiktologii je celkem 491. Jedná se o ambulance, které v roce 2017 

nahlásily alespoň jednoho adiktologického pacienta (Mravčík et al., 2018).  

3.1.1. Adiktologická (zdravotnická) ambulance 

Adiktologická ambulance je zdravotnické zařízení spadající do kategorie zdravotních 

a psychosociálních služeb. Cílovou skupinu tvoří uživatelé alkoholu, nelegálních drog a 

klienti s problémem v oblasti nelátkových závislostí (Mravčík et al., 2018). 

V Koncepci sítě specializovaných adiktologických služeb (Miovský et al., 2014) byl 

poprvé definován návrh adiktologické ambulance jako specializované zdravotnické 

nelékařské adiktologické ambulantní služby. Tento koncept popisuje minimální dostupnost 

tohoto typu služby, kterou je jedna adiktologická ambulance v okrese a jedna adiktologická 

ambulance pro děti a mladistvé v kraji. Původní cíl, zajistit ambulantní adiktologickou péči 

v každém okrese byl nahrazen cílem zajistit tuto péči v každém kraji (Pavlovská & Miovský, 

2018). V současné době je v České republice registrováno 25 ambulantních zařízení 

odbornosti adiktologa (Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, 2019; Mravčík et 

al., 2018; Čalovka & Sklenář, 2017). Z celkového počtu 25 adiktologických zdravotnických 

 
2 Ambulantním programem se rozumí ambulantní péče o uživatele návykových látek prováděná 

v psychiatrických ambulancích (odbornost 305, 308), nelékařských zdravotnických adiktologických 

ambulancích (odbornost 919) a ambulantních nezdravotnických zařízeních (sociální služby) (Mravčík et al., 

2018). 



 

 

ambulancí mělo v květnu roku 2017 13 zařízení smlouvu alespoň s jednou zdravotní 

pojišťovnou, přičemž pouze 8 mělo uzavřenou smlouvu s Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnou (VZP – 111) (Čalovka & Sklenář, 2017). 

Ve vyhlášce č. 421/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví 

č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve 

znění pozdějších předpisů nalezneme seznam šesti typů zdravotních výkonů pro profesi 

adiktologa. Zdravotní výkony vázané na odbornost 919 jsou následující: 

- Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče 

- Vyšetření adiktologem kontrolní 

- Minimální kontakt adiktologa s pacientem 

- Adiktologická terapie individuální 

- Adiktologická terapie rodinná 

- Adiktologická terapie skupinová, typ I. pro skupinu max. 9 osob. 

Adiktolog smí vykazovat výše zmíněné zdravotní výkony pro pojišťovnu pouze na 

základě předchozí indikace lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie, 

dětská a dorostová psychiatrie či lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru 

návykové nemoci (Janíková et al., 2018).  

Vyhláška č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a 

regulačních omezení pro rok 2019 stanovila hodnotu bodu pro poskytovatele hrazených 

služeb v odbornosti 919 (adiktolog) ve výši 1,02 Kč. 

  



 

 

4. Dopravní psychologie 

Dopravní psychologie je podkategorií aplikované psychologie a spadá pod oblast 

psychologie práce a organizace (Kořán, 2009; Šucha et. al, 2016). Jedná se o psychologický 

vědní obor, který se mimo zmiňovaného dotýká i klinické psychologie a psychoterapie 

(Šucha et. al, 2016). Hlavní oblastí dopravní psychologie je zkoumání a optimalizace 

fungování systému „člověk – posádka – dopravní prostředí“. Cílí především na lidské 

činitele, studování chování účastníků silničního provozu a studium psychologických 

procesů, které toto chování ovlivňují, protože příčinou většiny dopravních nehod je chybné 

chování účastníků silničního provozu (Kořán, 2009). 

4.1. Dopravní psycholog 

Dopravní psycholog je pojem, který je použit a vysvětlen v zákoně č. 247/2000 Sb., 

ve znění zákona č. 478/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel). Pro účely zákona o 

provozu na pozemních komunikacích je definován jako psycholog, který získal akreditaci 

pro vykonávání činnosti posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Dopravní psycholog se zabývá chováním účastníků dopravy a psychickými procesy, 

které toto chování ovlivňují (Šucha et al., 2016). Nejedná se pouze o řidiče motorových 

vozidel, ale i chodce, děti, cyklisty a další účastníky dopravního provozu (Baštecká, 2009). 

Cílem práce dopravního psychologa je, aby informace o psychických procesech a činnosti 

osob v dopravní oblasti byly využity ke zvýšení plynulosti, udržitelnosti a bezpečnosti 

dopravy (Štikar, 2003).  

Dopravní psycholog se podílí na dopravněpsychologickém vyšetření řidičů, analýze 

kognitivních funkcí a psychických procesů řidiče, analýze v oblasti dopravních nehod a 

dopravních konfliktů a s tím spojené soudněznalecké činnosti, dále se podílí na výzkumu a 

posuzování v oblasti dopravní bezpečnosti, interakce člověka a dopravní infrastruktury. 

Dopravní psycholog se dále zaměřuje na metody efektivního výcviku a zlepšování 

schopností řidiče, osvětovou činnost v oblasti dopravní výchovy a vzdělávání, spolupráci při 

tvorbě legislativy v oblasti dopravy a úpravu a sdělování informací ve vozidle a dopravním 

prostředí (Šucha et al., 2016). Další oblastí jejich působení je i problematika rizikových 

skupin řidičů a jejich rehabilitace, problematika architektury cest, dopravního značení či 

reklam u dopravních komunikací (Rehnová, 2012). Dle zákona o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dopravní psychologové posuzují i 

psychickou způsobilost k výkonu činnosti učitele autoškoly.  

Dopravním psychologem může být i psycholog bez akreditace, neboť neprovádí 

dopravněpsychologické vyšetření, ale zabývá se jinými druhy dopravy (železniční, vodní, 

letecká) nebo jinými aktivitami v oboru silniční dopravy (Šucha et. al, 2016). 



 

 

4.2. Úkoly dopravní psychologie 

V současné době jsou definovány tři základní úkoly dopravní psychologie, kterými 

jsou hodnocení a psychologická diagnostika řidičů, kam řadíme posuzování psychické 

způsobilosti k řízení příslušných kategorií vozidel – policie, záchranáři, hasiči, přeprava 

osob, přeprava nebezpečného zboží. Další úlohou dopravní psychologie je výzkum dopravní 

bezpečnosti z psychologického hlediska, kam spadá výzkum nových technologií, 

ergonomiky, prostředí a jeho vlivu na bezpečnost silničního provozu, ovlivnění způsobilosti 

řidiče k jízdě vlivem informačního přetížení, návykových látek, léků, nemocí a podobně a 

v neposlední řadě výzkum možnosti efektivního dozoru v silničním provozu. Třetím 

hlavním úkolem dopravní psychologie jsou efektivní metody výcviku a zlepšování 

řidičských dovedností a poradenství například po nehodách či odebrání řidičského oprávnění 

(Kořán, 2009). Dopravní psychologie se však nezabývá pouze těmito třemi úlohami, dalšími 

oblastmi zájmu jsou osvětová činnost zaměřující se na všechny účastníky silničního 

provozu, kampaně, propagace dopravní bezpečnosti, prosazování zákonů – konzultace 

k legislativě a výuka dopravní psychologie na univerzitách (Kořán, 2013). 

4.3. Přiměřené dopravní chování, bezpečné dopravní chování 

Obecně dopravní psychologie soustředí svoji pozornost na zkoumání a podporu 

přiměřeného dopravního chování, které je definováno jako bezproblémová dopravní praxe, 

tedy respektování pravidel provozu na pozemních komunikacích, ohleduplnost k ostatním 

účastníkům silničního provozu, ochota řešit, popřípadě odvrátit hrozící kolizi, která může 

být zaviněna i jiným účastníkem silničního provozu, aby se snížily možné negativní 

důsledky pro řidiče i jiné účastníky provozu (defenzivní jízda). Aby bylo dosaženo 

přiměřeného dopravního chování, je potřeba zdárná socializace, internalizace pravidel a 

ochota se jimi řídit, adekvátní žebříček hodnot, motivace, potřebné schopnosti, dovednosti a 

psychologické vybavení (celkově sociálně a emočně zralá osobnost bez nápadnějších 

poruch, bezproblémové fungování základních psychických funkcí, pozitivní motivační a 

hodnotové zázemí) a v neposlední řadě aktuální dobrý psychický stav (Kořán, 2009). 

Bezpečné řízení vozidla je definováno jako „řízení, které je v souladu s místními 

normami a neohrožuje další účastníky silničního provozu“ (Šucha et al., 2016). 

Přizpůsobivé dopravní chování je popsáno v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, 

a jedná se o povinnost řidiče přizpůsobit své chování stavebnímu a dopravně technickému 

stavu pozemní komunikace, svým schopnostem a zdravotnímu stavu a dále přizpůsobit jízdu 

technickým vlastnostem vozidla. Zároveň má řidič povinnost chovat se ohleduplně a 

ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob nebo 

svůj, nepoškozoval životní prostředí a neohrožoval život zvířat.  

Přizpůsobivé a bezpečné chování řidiče se vyznačuje schopností řidiče správně 

předvídat změny v dopravní situaci a zhodnotit své schopnosti, které umožní bezpečné řízení 

motorového vozidla nebo zvládnutí daného jízdního manévru. Řidič, který se chová 

bezpečně a přizpůsobivě, se nedopouští dopravních přestupků, nemá bodové ztráty 

v bodovém systému ani nezavinil žádnou dopravní nehodu. Takový řidič nevytváří příčiny 



 

 

k dopravním konfliktům, nejezdí pod vlivem návykových látek, neporušuje dopravní 

předpisy, neohrožuje svým chováním ostatní účastníky silničního provozu, je tolerantní 

k chybě jiných účastníků a je ochotný spolupracovat s ostatními účastníky silničního 

provozu s cílem odvrácení kolize anebo zmírnění následků kolize (Šucha et al., 2016). 

Přiměřené dopravní chování a bezpečnost silničního provozu3 jsou podporovány 

inovativními technologiemi, které jsou zaváděny do sériově prodávaných vozidel. Tyto 

technologie usnadňují plnění základních činností řidiče, šetří čas a zvyšují bezpečnost i 

pohodlí cestujících. Jedná se o naváděcí systémy GPS, infračervená čidla, omezovače 

rychlosti, adaptivní tempomat, varovné systémy pro udržení bezpečné vzdálenosti, systémy 

pro udržení v jízdním pruhu, hlídače mrtvých úhlů, systémy automatického parkování a 

podobně (Kořán, 2009). 

Existuje řada vlastností, které jsou pro osobnost řidiče velmi důležité. Jedná se o 

vyrovnanost, emocionální stabilitu, přizpůsobivost, schopnost dobře se ovládat, odolnost 

vůči stresu, svědomitost, spolehlivost, přiměřená sebejistota, altruismus a schopnost umět 

dobře předvídat (Hamerníková, 2010). 

4.4. Nepřiměřené dopravní chování  

Nepřiměřené dopravní chování vykazuje následující znaky: vědomé nerespektování 

pravidel provozu na pozemních komunikacích i za cenu vysokého rizika zranění nebo 

usmrcení sebe či jiné osoby, vědomé omezování a ohrožování ostatních účastníků silničního 

provozu, neodpovědnost a netolerance vůči ostatním. Zdroji nepřiměřeného dopravního 

chování jsou poruchy socializace, celková nezralost osobnosti, porucha emoční stability, tzv. 

risk taking behaviour (= záliba v riskování), neadekvátní žebříček hodnot, poruchy 

psychického rázu, nedostatky ve struktuře psychických schopností, popřípadě vážnější 

fyzické či duševní onemocnění, včetně závislosti na návykových látkách (Kořán, 2009).  

4.5. Posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových 
vozidel  

Způsobilost k řízení vyjadřuje dle Interdisciplinárního modelu pro podporu a 

zajišťování způsobilosti k řízení v Evropě – Psychological and Medical Assistance for Safe 

Mobility (PASS), komplex duševních, tělesných, postojových a behaviorálních předpokladů 

řidiče pro bezpečné a partnerské řízení motorových vozidel  

(Allhof-Cramer et al., 2007).  

Způsobilost k řízení motorových vozidel je závislá na tělesných a psychosociálních 

faktorech, kterými jsou zdraví, individuální postoje, situačně podmíněné chování a 

osobnostní rysy. Prostřednictvím rozvoje individuálních zdrojů může být způsobilost stále 

 
3 Bezpečnost silničního provozu se vyvíjí díky inovativní bezpečnostní výbavě automobilů – bezpečnostní 

pásy, airbagy, stabilizační systémy, parkovací asistenty, varovací systémy (Šucha et al., 2016). Hlavní 

determinantou bezpečnosti silničního provozu je psychická způsobilost k řízení motorového vozidla 

(Stránský, 2000). Důsledkem zanedbávání bezpečnosti silničního provozu mohou být ekonomické ztráty, ale 

především zmařené lidské životy a zdraví (Šucha et al., 2016). 



 

 

zlepšována. Při posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel se nejedná 

o posouzení psychického a fyzického zdraví, ale jedná se o posouzení, zda je žadatel nebo 

uchazeč způsobilý k řízení motorového vozidla. K tomuto posouzení mají kompetence 

dopravní psychologové, kteří disponují praktickými i teoretickými poznatky z oboru 

dopravy, mají k dispozici výsledky psychologických analýz pracovní činnosti jednotlivých 

řidičských kategorií = profesiogramy a mají znalost psychických nároků, které jsou na řidiče 

kladeny a ví, jaká jsou kritéria beznehodového průběhu řízení motorových vozidel (Kořán, 

2013). 

4.5.1. Dopravně psychologické vyšetření 

Dopravněpsychologické vyšetření se nejprve zaměřuje na studium dodaných 

objektivních zpráv: Evidenční karta řidiče či výměnný poukaz se stručným zdůvodněním 

dopravněpsychologického vyšetření od odesílajícího praktického lékaře. Poté následuje sběr 

anamnestických údajů, a to zejména o průběhu řidičské praxe. Ke zjišťování anamnestických 

dat slouží rozhovor nebo použití standardizovaného anamnestického dotazníku. Po zjištění 

anamnézy následuje zadání jednotlivých výkonových testů – inteligence, úrovně krátkodobé 

paměti, úrovně vizuální paměti, úrovně koncentrace pozornosti, senzomotorické koordinace, 

kvality reakcí na podněty prezentované přístroji zjišťujícími přesnost a rychlost reakcí, 

toleranci ke stresu a rychlost rozhodování při stresu. Kromě výkonových testů jsou zadávány 

i dotazníky osobnosti, které se zaměřují především na vlastnosti a stavy, které by mohly vést 

k ohrožení bezpečnosti silničního provozu: celková nezralost osobnosti, výrazná psychická 

labilita, významně zvýšena míra agresivity, zhoršené ovládání emočních impulzů, výrazné 

problémy v sebeovládání, zvýšená mezní hodnota přijatelného rizika nebo neschopnost 

vnímat riziko – tendence k hazardu a riskování, tendence k explozivním reakcím, nedostatek 

sebekritičnosti a anticipace. Nově se při posuzování psychické způsobilosti k řízení 

motorových vozidel využívají i řidičské simulátory, eventuálně vyšetření za použití 

sofistikovaných diagnostických systémů nebo laboratorních metod modelujících řízení. Po 

vyšetření následuje rozhovor s klientem nad výsledky vyšetření, vysvětlení omezení nebo 

záporného výsledku a zhotovení závěrečné zprávy pro zadavatele vyšetření (Kořán, 2013). 

Asociace dopravních psychologů České republiky vypracovala minimální standardy 

pro provádění dopravněpsychologického vyšetření. Struktura dopravněpsychologického 

vyšetření je dle Rehnové (2013) následující:  

- Základní a upřesňující anamnestické údaje (zjištění symptomů, které představují 

riziko vzhledem k adaptivnímu a bezpečnému chování v dopravě). 

- Anamnestické údaje vztahující se k řidičské praxi. 

- Psychická výkonnost z hlediska kvantity a kvality: 

- intelekt 

- pozornost (koncentrace, distribuce, rozsah) 

- senzomotorická reaktivita a koordinace (rychlost a přesnost senzomotorických 

reakcí na série vizuálních a akustických podnětů v situaci časové tísně) 

- rozhodování (rychlost a spolehlivost v časové zátěži) 

- paměť. 



 

 

- Struktura a dynamika osobnosti: 

- emocionální labilita, impulzivita 

- problematicky zvládaná agresivita 

- tendence k riskování a neadekvátní percepce rizika 

- soutěživost 

- sebekritičnost 

- odolnost vůči zátěži 

- neurotická nebo psychotická symptomatika 

- Závěr dopravněpsychologického vyšetření. 

Kořán (2008) uvádí, že je nezbytné dopravněpsychologické vyšetření doplnit o 

přístrojové vyšetření, neboť pozorování při provádění složitější činnosti v zátěži přispívá 

k vyšší validitě dopravněpsychologického vyšetření. Kromě výše uvedených položek 

struktury minimálních standardů je možné k dopravněpsychologickému vyšetření využít 

nebo jej doplnit o multifaktorové dotazníky, eventuálně projektivní testy, objektivní data: 

výpis z evidence řidičů (přestupky, nehody), pracovní hodnocení či výpis ze zdravotnické 

dokumentace. 

Minimální standardy dopravněpsychologického vyšetření neobsahují výčet 

konkrétních metod, ale udávají pouze jakousi osnovu/strukturu, jejíž naplnění je výhradně 

na dopravním psychologovi. Ten tedy může využít takové metody, se kterými má již 

praktické zkušenosti a které vyhovují požadavkům uvedených v minimálních standardech 

(Rehnová, 2013).  

  



 

 

5. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je dle zákona o provozu na 

pozemních komunikacích tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel.  

Zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel je taková osoba, u které nebyla na 

základě lékařské prohlídky zjištěna vada, nemoc nebo stav, které danou způsobilost vylučují. 

Zdravotní způsobilost upravuje vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových 

vozidel. Vady, nemoci a stavy, které tuto způsobilost vylučují pak definuje příloha č. 3 této 

vyhlášky, viz kapitola 5.2.  

O zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel rozhoduje dle vyhlášky o 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel posuzující lékař, který zhodnotí 

zdravotní stav žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění na základě 

lékařské prohlídky, vyhodnocení prohlášení žadatele o řidičské oprávnění/řidiče ke 

zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci, informací o 

zdravotním stavu sdělených registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru 

všeobecné praktické lékařství/praktické lékařství pro děti a dorost posuzované osoby, 

případně výsledků odborných vyšetření, která si posuzující lékař vyžádal. Vždy je tedy 

podmínkou potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pravidelná 

lékařská prohlídka.  

5.1. Lékařská prohlídka 

Lékařská prohlídka verifikující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 

musí pokrýt zjištění zdravotního stavu posuzované osoby, měla by cílit na nemoci, vady a 

stavy, které zdravotní způsobilost vylučují nebo podmiňují, dále musí obsahovat komplexní 

fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti, barvocitu, 

zorného pole a rovnováhy a orientačního neurologického vyšetření. Pokud je posuzovaná 

osoba v soustavné péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc, která je 

uvedená v příloze č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, 

vyžaduje posuzující lékař další odborná vyšetření. Pokud posuzovaná osoba trpí epilepsií 

nebo jinou poruchou vědomí nebo má posuzující lékař podezření na tato onemocnění, 

vyžádá si odborné vyšetření neurologem. V případě, že posuzující lékař rozhodne, že je třeba 

u žadatele nebo řidiče vyloučit podezření na onemocnění nebo zjistit stadium nemoci 

uvedené v příloze č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, 

vyžádá si další potřebná vyšetření lékařem příslušné specializované způsobilosti.  

5.2. Nemoci, vady a stavy vylučují zdravotní způsobilost k řízení 
motorových vozidel  

Příloha č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vylučuje 

ze zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel mimo jiné žadatele nebo řidiče, který 

je závislý na alkoholu nebo neschopný se vzdát požívání alkoholu tak, aby nebyla ovlivněna 

jeho schopnost řídit motorové vozidlo. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 



 

 

žadatele nebo řidiče, který byl na alkoholu závislý v minulosti nebo neschopný vzdát se vlivu 

alkoholu při řízení je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím. Tím se rozumí 

nezpochybnitelná, důsledná a trvalá abstinence trvající alespoň 1 rok. Prokázání bezpečného 

abstinenčního období vyplývá ze závěrů, která učiní příslušný odborný lékař.  

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel u žadatele nebo řidiče, u kterého 

byly v anamnéze zjištěny opakované akutní intoxikace může být uznána pouze na základě 

odborného vyšetření.  

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je dále dle vyhlášky o zdravotní 

způsobilosti k řízení motorových vozidel vyloučena u žadatele/řidiče, který je závislý na 

požívání psychoaktivních látek, léčiv anebo jejich kombinací, případně není závislý, ale 

pravidelně tyto látky zneužívá. Ze zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jsou 

dále vyloučeny osoby, které pravidelně užívají psychoaktivní látky nebo léčiva v množství, 

které má negativní vliv na řízení a jejichž účinek či jejich kombinace může snížit schopnost 

bezpečné řídit motorové vozidlo. I zde je zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 

u osoby, která byla v minulosti závislá na psychoaktivních látkách nebo je neschopná vzdát 

se vlivu psychoaktivních látek při řízení podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím 

trvajícím alespoň 2 roky (Švarc, 2012). 

  



 

 

6. Proces odebrání řidičského oprávnění 

V následující kapitole se budu zabývat procesem odebrání řidičského oprávnění 

adiktologickým pacientům. 

6.1. Povinnost lékaře oznamovat zdravotní nezpůsobilost k řízení 
motorových vozidel 

S novelizací zákona o provozu na pozemních komunikacích přišlo několik změn, 

které mohou mít pro adiktologické pacienty zásadní dopad (Švarc, 2012). § 89 tohoto zákona 

udává lékaři, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění 

není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, povinnost neprodleně o této 

skutečnosti informovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.  

V praxi toto znamená, že lékař, který zjistí, že je jeho pacient držitelem řidičského 

průkazu a není dle jeho odborného názoru zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel 

nebo je způsobilý jen omezeně, má povinnost tuto informaci oznámit obecnímu úřadu. Tuto 

povinnost má kterýkoliv lékař bez ohledu na odbornost. Lékař příslušnému obecnímu úřadu 

nesděluje pacientovu konkrétní diagnózu, ale pouze informaci, že má podezření, že jeho 

pacient není způsobilý k řízení motorových vozidel. Na základě tohoto oznámení, zahájí 

obecní úřad správní řízení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pacient je 

posléze vyzván obecním úřadem s rozšířenou působností, aby se podrobil přezkoumání jeho 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.2. Zdravotní způsobilost k řízení motorových 

vozidel – Nemoci, vady a stavy vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových 

vozidel, je dle vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel zdravotní 

způsobilost vyloučena u žadatele nebo řidiče, který je závislý na alkoholu nebo 

psychoaktivních látkách nebo neschopný vzdát se požívání alkoholu či psychoaktivních 

látek tak, aby nebyla ovlivněna jeho schopnost řídit motorové vozidlo. 

6.2. Důvody odebrání řidičského oprávnění 

Řidičské oprávnění může být adiktologickým pacientům odebráno kvůli řízení 

motorového vozidla pod vlivem návykové látky nebo na základě diagnostikování syndromu 

závislosti na návykových látkách.  

6.2.1. Jízda pod vlivem návykové látky  

Kromě výše uvedeného příkladu, jsou dle zákona o provozu na pozemních 

komunikacích z řízení motorových vozidel vyloučeny také osoby, které požily návykovou 

látku bezprostředně před jízdou či během jízdy. S výjimkou alkoholu je u jiných návykových 

látek určena limitní hodnota návykové látky v krevním vzorku řidiče. Tato hodnota je 

stanovena nařízením vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot. 

  



 

 

Tabulka 2 Limitní hodnoty návykových látek v krevním vzorku (Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a 

jejich limitních hodnot.). 

 

Tabulka č. 2 stanovuje dle nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a 

jejich limitních hodnot limitní hodnoty návykových látek, při jejichž dosažení v krevním 

vzorku je řidič považován za ovlivněného danou návykovou látkou. Krevní vzorek je získán 

oddělením krevního séra z odebrané krve řidiče. 

Vzhledem k tomu, že řidič nesmí řídit motorové vozidlo pod vlivem návykové látky, 

je dodržení tohoto zákazu kontrolováno a každý řidič je povinen podrobit se kontrole, zda 

není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Provádí se orientační testy, případně 

následný odběr krve nebo moči. V případě, že řidič tuto kontrolu odmítne, jedná se o 

přestupek (dle § 125c 1 d zákona o provozu na pozemních komunikacích) a řidiči ve 

správním řízení hrozí peněžitá pokuta 25 000-50 000 Kč, zákaz řízení na 1-2 roky a ztráta 7 

bodů.  

Pokud řidič test neodmítne a je zjištěno, že řídil pod vlivem návykové látky je situace 

řešena v přestupkovém řízení (dle § 125c 1 b zákona o provozu na pozemních 

komunikacích). Za řízení pod vlivem návykové látky může být řidič ve správním řízení 

sankcionován peněžitou pokutou 2 500-20 000 Kč, zákazem řízení na 6 měsíců až 1 rok a 

ztrátou 7 bodů. Za přestupek je považováno zjištění, že je řidič pod vlivem alkoholu a obsah 

alkoholu je vyšší než 0,3 promile. U jiných návykových látek se stav posuzuje dle limitních 

hodnot uvedených v nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních 

hodnot. 

V případě, že se však dojde k závěru, že řidič byl ve stavu vylučujícím způsobilost 

řídit motorové vozidlo, přichází na řadu trestní stíhání pro trestný čin ohrožení pod vlivem 

návykové látky (podle § 274 trestního zákoníku). Za tento trestný čin může být řidič 

potrestán odnětím svobody až na 3 roky, zákazem řízení na 1-10 let či peněžitým trestem. 

6.2.2. Diagnostikování syndromu závislosti  

Vzhledem k výše uvedeným faktům (kapitola 5), že zdravotní způsobilost k řízení 

motorových vozidel je dle vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Mezinárodní nechráněný název návykové 

látky 

Limitní hodnota návykové látky 

v krevním vzorku (ng/ml) 

Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) 2 

Methamfetamin 25 

Amfetamin 25 

3,4-Methylendioxymethamfetamin 

(MDMA) 

25 

3,4-Methyldioxyamfetamin (MDA) 25 

Benzoylekgonin 25 

Kokain 25 

Morfin 10 



 

 

vyloučena u žadatele nebo řidiče, který je závislý na alkoholu nebo psychoaktivních látkách 

nebo neschopný vzdát se požívání alkoholu či psychoaktivních látek tak, aby nebyla 

ovlivněna jeho schopnost řídit motorové vozidlo, vylučuje tedy diagnostikování syndromu 

závislosti adiktologické pacienty ze splnění podmínky zdravotní způsobilosti k řízení 

motorových vozidel. Lékař, který tuto skutečnost zjistí – v praxi nejčastěji lékař se 

specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie, návykové nemoci anebo praktický lékař, 

je dle § 89 zákona o provozu na pozemních komunikacích povinen toto zjištění hlásit 

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Lékař příslušnému obecnímu 

úřadu nesděluje pacientovu konkrétní diagnózu, ale pouze informaci, že má podezření, že 

jeho pacient není způsobilý k řízení motorových vozidel. Na základě tohoto oznámení, 

zahájí obecní úřad správní řízení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Pacient je posléze vyzván obecním úřadem s rozšířenou působností, aby se podrobil 

přezkoumání jeho zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.  

Odborný lékař, který toto přezkoumání provádí, je v praxi obvykle psychiatr nebo 

lékař v oboru návykové nemoci. § 87 zákona o provozu na pozemních komunikacích pak 

posuzujícímu lékaři umožňuje nařídit provedení odborného vyšetření, je-li to potřebné pro 

zjištění zdravotní způsobilosti posuzované osoby. Posuzující lékař si tedy může vyžádat 

psychologický, případně adiktologický posudek.  

V případě, že lékař vyhodnotí, že je držitel řidičského oprávnění zdravotně 

nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností mu dle § 94 zákona o provozu na pozemních komunikacích řidičské oprávnění 

odejme. 

  



 

 

7. Proces navrácení řidičského oprávnění 

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v rámci řízení o podmínění, 

omezení nebo odebrání řidičského oprávnění nařizuje držiteli řidičského oprávnění podle 

zákona o provozu na pozemních komunikacích, aby se podrobil přezkoumání zdravotní 

způsobilosti k řízení motorových vozidel ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 

dní. 

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích držitel řidičského oprávnění, 

kterému bylo toto oprávnění odejmuto nejméně na 6 měsíců a který posléze žádá o jeho 

vrácení, se musí podrobit dopravně psychologickému vyšetření, které provádí dopravní 

psycholog s akreditací Ministerstva zdravotnictví. Akreditaci k provádění dopravně 

psychologického vyšetření může Ministerstvo zdravotnictví udělit fyzické osobě, která 

absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie, absolvovala 

postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu 

nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou, má alespoň tři roky 

praxe v oblasti dopravní psychologie a má k dispozici vybavení, které je pro provádění 

dopravně psychologického vyšetření nezbytné. Vybavení nezbytné pro provádění 

dopravněpsychologického vyšetření stanovuje vyhláška č. 27/2012 Sb., kterou se mění 

vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru 

řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Toto vybavení dle vyhlášky zahrnuje místnost pro 

provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou a jinými technikami, čekárnu, 

recepci apod. nebo jiné odpovídající zázemí a psychologickou techniku a standardizované 

testové systémy, které umožňují zhodnocení osobnostních vlastností vyšetřované osoby a 

přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti 

senzomotorické koordinace na jednoduché a komplexní vizuální podměty v podmínkách 

časové zátěže. Jednotlivé místnosti pak od sebe musí být stavebně odděleny.  

Zdravotní doporučení k navrácení řidičského oprávnění posléze dle zákona o 

provozu na pozemních komunikacích uděluje posuzující lékař, mimo jiné i na základě výše 

zmíněného psychologického, popřípadě i adiktologického posudku. Posudek o zdravotní 

způsobilosti musí být vždy v písemné podobě. V případě, že je řidič na základě lékařského 

posudku způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, musí lékař tuto podmínku 

zdravotní způsobilosti uvést. 

Podle § 100 zákona o provozu na pozemních komunikacích, pokud zcela či zčásti 

pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti, 

rozhodne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti o vrácení 

řidičského oprávnění. Tuto žádost podává osoba, které bylo řidičské oprávnění odebráno. 

Pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní 

způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel o jeho navrácení prokázat odbornou 

způsobilost.  



 

 

7.1.  Rehabilitační programy pro řidiče 

Rehabilitační programy pro řidiče, jimž bylo odebráno řidičské oprávnění pro 

opakované páchání závažných dopravních přestupků jsou účinným nástrojem snižování 

recidivy problémových řidičů. Jsou zaměřeny především na řidiče, kteří opakovaně porušují 

pravidla silničního provozu, mohou mít ale i preventivní charakter. Rehabilitační programy 

jsou koncipovány jako skupinová setkání, která mohou být doplněna o individuální sezení 

s terapeutem, je-li to třeba. Jedná se o kombinaci edukace a terapeutické intervence, kde je 

využíváno nejen terapeutické působení lektorů, ale i skupinové dynamiky (Kurečková et al., 

2015). 

Rehabilitační programy jsou primárně určeny pro řidiče, jimž bylo odebráno řidičské 

oprávnění pro opakované páchání závažných dopravních přestupků, ale mohou být využity 

i šířeji. Další cílovou skupinou tedy mohou být pachatelé trestných činů v dopravě, pachatelé 

závažných přestupků v dopravě, řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění v důsledku 

vybodování, řidiči s problematickým průběhem praxe, kteří byli doporučeni praktickým 

lékařem či dopravním psychologem a v neposlední řadě dobrovolníci (včetně žadatelů o 

řidičské oprávnění) pro prevenci rizikového chování v dopravě. Kontraindikací k účasti 

v rehabilitační skupině mohou být některá závažná psychická nebo somatická onemocnění, 

závislost na návykových látkách, akutní zdravotní potíže bránící dosažení cílů 

rehabilitačního programu a člověk s potenciálem narušovat chod rehabilitační skupiny 

(Kurečková et al., 2015).  

Optimální počet účastníků v rehabilitační skupině je osm, minimální počet účastníků, 

aby mohla být skupina funkční jsou 4 účastníci a maximální počet účastníků je stanoven na 

15. Skupina by měla být složena z účastníků, kteří se nacházejí v podobné věkové kategorii, 

ale podobají se i osobnostními charakteristikami. Mohou být vytvořeny dva typy skupin: 

skupina tvořená řidiči se stejnými dopravními přestupky a skupina tvořená řidiči, kteří 

spáchali odlišné typy přestupků. Výhodou prvního typu skupiny je možnost věnovat se do 

hloubky jednomu tématu a intervence jsou snadněji zacíleny, na druhou stranu nevýhodou 

by mohlo být malé pokrytí jiných témat, která mohou být pro účastníky skupiny rovněž 

problematická, vyšší riziko vytváření koalic k obhajobě konkrétního rizikového chování a 

vyšší riziko přenosu negativního chování. Naopak výhodou druhého typu skupiny je 

bezpochyby možnost zpětné vazby účastníků skupiny, kteří se daného přestupku 

nedopouštějí a pokrytí obsáhlejší oblasti témat. Nevýhodou ale může být, že určitá témata 

jsou pro některé účastníky skupiny irelevantní, což ve výsledku snižuje jejich pozornost a 

efektivitu času stráveného ve skupině. Široká škála témat může být ve své podstatě i 

nevýhodou, protože obsáhlost brání hlubšímu zpracování témat (Kurečková et al., 2015). 

Dle Metodiky (Kurečková et al., 2015) je doporučeno pět terapeutických setkání ve 

frekvenci jednou týdně, která jsou doplněna kurzem první pomoci. Celková časová dotace 

rehabilitační skupiny je 19 hodin.  

  



 

 

Tematické okruhy setkání: 

1. setkání:  

Úvod, představení programu, seznámení účastníků programu, formality, 

administrativa. 

2. setkání: 

Rozbor deliktu: nejvážnější dopravní přestupky a nehody účastníků, přestupky, které 

byly příčinou odebrání řidičského oprávnění. 

3. setkání: 

Alkohol a návykové látky. 

4. setkání: 

Vnímaná rizika v dopravě, oběti rizikového chování v dopravě. 

5. setkání: 

Téma, které si vyberou účastníci programu – doplnění tématu alkoholu a návykových 

látek, stres a únava za volantem, emoce za volantem a podobně, tvorba osobní 

strategie vyhnutí se rizikovému chování za volantem, ukončení kurzu, uzavření 

skupinových témat.  

Pro účely této diplomové práce popíšu podrobněji třetí setkání zaměřené na 

problematiku alkoholu a jiných návykových látek. Cílem je vysvětlit účastníkům skupiny 

účinky alkoholu a jiných návykových látek na lidský organismus, vysvětlit mechanismy 

vstřebávání alkoholu do krve i mechanismy odbourávání alkoholu z těla, seznámit účastníky 

rehabilitačního programu s metodami výpočtu hladiny alkoholu v krvi a v neposlední řadě 

naučit účastníky oddělovat pití alkoholu/užívání drog a řízení motorového vozidla 

(Kurečková et al., 2015).  

  



 

 

8. Vliv užívání návykových látek na řízení motorového vozidla  

Vliv návykových látek na organismus člověka při řízení motorového vozidla se dělí 

dle Gadget modelu na tři úrovně:  

1. Operativní úroveň (udržování směru a rychlosti vozidla) – na této úrovni je 

negativně ovlivněn výkon řidiče, zejména pak reakční čas, udržování směru jízdy 

a vnímání objektů.  

2. Taktická úroveň (rozhodnutí, která musí řidič během řízení učinit) – hovoříme 

například o volbě rychlosti jízdy, předjíždění jiných vozidel, dávání přednosti 

jiným vozidlům či dodržování dopravních předpisů obecně. Schopnosti řidiče, 

které se pojí s touto úrovní jsou především pozornost a zpracování informací.  

3. Strategická úroveň (rozhodnutí, která řidič přijímá před jízdou) – zde řadíme 

rozhodnutí, jestli vůbec bude osoba řídit motorové vozidlo, kdy jej bude řídit, zda 

někoho poveze jako spolujezdce, koho poveze jako spolujezdce, odpočinek před 

jízdou, časový plán a podobně. Při požití alkoholu se snižuje sebekontrola a smysl 

pro zodpovědnost, řidič tedy činí jiná rozhodnutí, než která by učinil ve střízlivém 

stavu (Šucha, 2014). 

8.1. Smyslové vnímání a motorické reakce pod vlivem 
návykových látek – ovlivnění při řízení motorových vozidel 

Následující kapitoly popisují účinky návykových látek na lidský organismus se 

zaměřením na jeho ovlivnění při řízení motorového vozidla. 

8.1.1. Alkohol  

Účinky alkoholu jsou závislé na množství alkoholu, ale i vlivu prostředí. Stav, který 

nastává po požití alkoholu označujeme jako prostá opilost (ebrietas simplex). Malé dávky 

alkoholu působí na organismus stimulačně, vyšší dávky alkoholu pak tlumivě (Minařík & 

Kmoch, 2015). Malé dávky vyvolávají pocity relaxace, uvolnění, zlepšení nálady a kontaktu 

s lidmi. Vyšší dávky pak naopak vyvolávají poruchy mozkové činnosti až narkózu 

(Lüllmann at al., 2004). 

Intoxikace alkoholem se dělí do čtyř stádií podle hladiny alkoholu v krvi: 

1. Lehká opilost = excitační stádium (alkoholemie4 do 1,5 g/kg) 

2. Opilost středního stupně = hypnotické stádium (alkoholemie od 1,6 g/kg do 2 

g/kg) 

3. Těžká opilost = narkotické stádium (alkoholemie od 2 g/kg do 3 g/kg) 

4. Těžká intoxikace se ztrátou vědomí a hrozící zástavou dechu a oběhu = asfyktické 

stádium (alkoholemie nad 3 g/kg).  

 
4 Alkoholemie = množství alkoholu v krvi, počet miligramů alkoholu ve 100 ml krve (Pavlovský, 2009). 



 

 

Typickými nežádoucími účinky při požití alkoholu je porucha rovnováhy, svalového 

napětí, zpomalení reakčního času, nevolnost a zvracení. Poruchy chování, agresivita a 

snížená sebekritičnost mohou mít za následek riskantní chování (Minařík & Kmoch, 2015). 

U řidiče motorového vozidla může dojít ke zúžení vidění až do podoby tunelového vidění a 

k horšímu rozlišování barev. Kromě toho se u řidiče zhoršují schopnosti vyhodnocování 

situací, zkresluje se vnímání nejen vlastní rychlosti, ale i rychlosti ostatních vozidel. 

Nejzásadnější však je, že řidič nepřiměřeně vyhodnocuje rizikové situace. Pod vlivem 

alkoholu dochází k nárůstu sebevědomí a přeceňování vlastních řidičských schopností 

(Centrum dopravního výzkumu, 2018). Reakce řidiče jsou výrazně zpomaleny, což si řidič 

ale neuvědomuje a tuto skutečnost tedy nekompenzuje (Evans, 2004). Se zvyšující se 

hladinou alkoholu v krvi se zvyšuje i riziko vzniku dopravní nehody (Blomberg et al., 2009). 

Stejně tak se zvyšuje i pravděpodobnost vážného zranění či smrtelné nehody (Phillips & 

Brewer, 2011). 

Již velmi nízká hladina alkoholu v krvi (0,02 - 0,05 mg/ml) ovlivňuje řidiče co se 

rychlosti týče a dochází ke zvyšování průměrné rychlosti (Mets et al., 2011). Při hladině 

alkoholu 0,2 – 0,5 g/kg se u řidiče nepřiměřeně zvyšuje sebedůvěra a s tím spojená tendence 

riskovat. Řidič hůře odhaduje vzdálenosti a rozeznává pohybující se světla. Při této hladině 

alkoholu si řidič svůj stav neuvědomuje, má spíše sklony svoje schopnosti přeceňovat a 

neuváženě riskovat. Při hladině alkoholu 0,5 – 0,8 g/kg se u řidiče výrazně zhoršuje postřeh 

– prodlužuje se reakční čas. Řidič své schopnosti opět přeceňuje, zhoršuje se vnímání 

červené barvy, schopnost koncentrace a oči řidiče se hůře přizpůsobují přechodu ze světla 

do tmy a naopak. Řidič při této hladině alkoholu obtížněji odhaduje vzdálenosti a dochází 

k poruchám rovnováhy. Při hladině alkoholu 0,8 – 1,2 g/kg dochází u řidiče k tunelovému 

vidění, zhoršuje se soustředění, dále se prodlužuje reakční čas a řidič se během jízdy stává 

více bezohledným k ostatním účastníkům silničního provozu. Při hladině alkoholu vyšší než 

1,2 g/kg se prohlubuje porucha soustředění, prodloužení reakčního času a zhoršení 

schopnosti orientace (Vorlová & Mravčík, 2008). 

Do 0,2 g/kg se řidič nepovažuje za ovlivněného alkoholem. Je-li hladina alkoholu 

v séru u řidiče motorového vozidla vyšší, než 1 g/kg, jedná se o hranici, která řidiče vylučuje 

ze způsobilosti k řízení motorových vozidel a řidič je trestně stíhán pro přečin Ohrožení pod 

vlivem návykové látky dle § 274 trestního zákoníku (Švarc, 2014). 

Řízení pod vlivem alkoholu se řadí mezi hlavní rizikové faktory vzniku dopravních 

nehod (Peden et al., 2004). Je-li řidič pod vlivem alkoholu a tato hladina dosahuje hodnoty 

0,05 %, riziko kolize stoupá a je přibližně o 40 % vyšší v porovnání s nulovou hodnotou 

alkoholu (Blomberg et al., 2005). 

8.1.2. Opiáty 

Opiáty (morfium, kodein, heroin, metadon, buprenorfin, braun) jsou tlumivé látky 

s výrazným euforickým účinkem, jejichž účinky jsou zprostředkovány vazbou na specifické 

receptory pro endogenní opioidy. Typickými účinky jsou centrální útlum, sedace, spavost, 

apatie, otupělost, snížená schopnost koncentrace, zpomalená motorika, prodloužení 



 

 

reakčního času a mióza (Minařík & Kmoch, 2015). U řidičů motorových vozidel je typická 

pomalá jízda s odchylkami od přímého směru, a to brzy po aplikaci nebo při doznívání 

účinku. Po odeznění hypnotického účinku může u řidičů motorových vozidel nastoupit i 

agresivní styl jízdy, popudlivost, bezohlednost k ostatním účastníkům silničního provozu, 

případně nebezpečné manévry při neodůvodněném předjíždění (Švarc, 2014).  

Všechny látky spadající do kategorie opiáty mají hranici mezi terapeutickým a 

toxickým rozmezím. Toto se však týká všech návykových látek, které jsou užívány 

v legálním režimu – již zmíněné opiáty, ale i benzodiazepiny. Fakt, že jsou užívány legálně 

neznamená, že řízení motorových vozidel u řidičů, kteří jsou pod vlivem těchto látek nemůže 

být označeno jako trestný čin a naopak (Švarc, 2014).  

8.1.3. Psychomotorická stimulancia 

Psychomotorická stimulancia (sympatomimetické aminy: amfetamin, 

metamfetamin, MDMA; kokain) působí na organismus povzbudivě a zvyšují psychický i 

fyzický výkon. Jejich typickými účinky jsou odstranění únavy, urychlení myšlení, usnadnění 

asociací, zvýšená hovornost a pocity síly a energie. Jako nežádoucí je pak vnímáno přetížení 

krevního oběhu, bolesti na hrudi, riziko selhání srdce, nadměrná zátěž a následné vyčerpání 

organismu (Minařík & Kmoch, 2015). Pro řidiče motorového vozidla je pod vlivem 

stimulancií velmi riziková jízda bez zábran, neodpovídající vysoká rychlost vozidla, 

nekritičnost, roztěkanost, neklid, nervozita, podrážděnost a agresivita. Po odeznění účinků 

drogy, se dostavuje pokles výkonu, tělesné vyčerpání, únava a depresivní stavy – snížení 

schopnosti koncentrace, pozornosti a orientace, zmatenost a dezorientace. Způsob jízdy tedy 

odpovídá únavě řidiče – jízda je pomalá, případně řidič mění rychlost jízdy a má obtíže při 

udržování přímého směru (Švarc, 2014). Typické pro uživatele kokainu je přeceňování 

vlastních schopností, co se řízení motorového vozidla týče (Zdun, 2014). 

8.1.4. Kanabinoidy 

Kanabinoidy neboli konopné drogy (marihuana, hašiš) jsou látky přírodního 

charakteru, které se vyrábí z konopí a mají halucinogenní účinky. Proběh intoxikace 

konopnými drogami má obvykle tři fáze: 

1. prvotní symptomy: sevřenost, úzkost 

2. hlavní účinky: zklidnění, euforie, blaženost, bezdůvodný smích, zostření 

smyslových vjemů 

3. odeznění účinků: zmatenost, únava, otupělost. 

Jako nežádoucí jsou vnímány tyto účinky konopných drog: změna vnímání času, 

poruchy krátkodobé paměti, zmatenost, nepříjemné obsedantní myšlenky, zhoršení jemné 

motoriky, úsudku a pozornosti, prodloužení reakčního času, psychotické prožitky či 

halucinace (Minařík & Kmoch, 2015). Při řízení motorového vozidla můžeme dále 

pozorovat narušení myšlení, vnímání času a prostoru, vyšší intenzitu vnímání zvuků a barev, 

snížení zájmu o okolí nebo naopak agresi vůči okolí, dezorientaci, paranoidní stavy, 

depersonalizaci, derealizaci, někdy dvojité vidění a v neposlední řadě poruchu jemných 



 

 

automatizmů, kdy řidič mění rychlost jízdy, odchyluje se z přímého směru, chybně reaguje 

na chování řidiče jedoucího před ním, hůře vnímá barvy signálních světel a neadekvátně 

reaguje na vjemy z okraje zorného pole (Švarc, 2014). Chroničtí uživatelé marihuany mají 

pak při řízení motorového vozidla výrazně pomalejší reakční dobu a potíže s přizpůsobením 

rychlosti vozidla (Doroudgar et al., 2018). Konzumace konopí zvyšuje i riziko vzniku 

dopravní nehody v průměru na dvojnásobek (Centrum dopravního výzkumu, 2018).  

8.1.5. Halucinogeny 

Halucinogeny jsou skupinou přírodních látek (psilocybin, meskalin, atropin, 

skopolamin, ibogain, myristicin, kyselina ibotenová a bufotenin) i syntetických látek (LSD, 

PCP, ketamin), které způsobují změny vnímání – zostření vnímání až halucinace. Účinky 

halucinogenů jsou variabilní, závislé na užité látce a její dávce, ale také na duševním 

rozpoložení uživatele a jeho okolí (set a setting). Typickými účinky jsou změny vnímání 

(jeho zostření, vizuální a sluchové halucinace, synestezie). Dále dochází k deformaci 

vnímání času a prostoru. Myšlení je iracionální, urychlené, asociace nemají logické 

souvislosti. Tento stav je doprovázen euforií (Minařík & Kmoch, 2015). 

  



 

 

9. Detekce návykových látek 

9.1. Toxikologické vyšetření 

Toxikologie je multidisciplinární vědní obor zabývající se poškozením živého 

organismu vlivem působení jedů a jejich metabolitů. Hlavním úkolem toxikologie je 

identifikace jedu, zjištění jeho účinků, a to za účelem diagnostickým, preventivním, 

terapeutickým, ale i forenzním (Balíková, 2007). 

Toxikologické vyšetření nám dává informace o konzumaci návykové látky 

vyšetřované osoby, a to na základě odebrání biologického materiálu, který může být různého 

typu. Různý je i časový interval (detekční okno), kdy lze návykovou látku v jednotlivých 

vzorcích zachytit.  

9.1.1. Etanol  

Etanol lehce prostupuje lipidovými bariérami a snadno se tedy dostává do centrálního 

nervového systému. Mechanismus účinku nelze vysvětlit specifickým biochemickým 

procesem, podstatnou roli však hraje fyzikálně chemicky podmíněné zabudování etanolu do 

integrálních membránových proteinů. Asi z 20 % se etanol resorbuje již v žaludku, zbytek 

je vstřebán v tenkém střevě. Po resorpci je rovnoměrně rozdělen ve veškeré tělesné vodě. 

Koncentrace etanolu v krvi pak závisí na množství přijatého alkoholu, na rychlosti resorpce, 

jež je spoluurčována koncentrací alkoholu ve vypitém nápoji a náplni zažívacího traktu. Dále 

koncentrace alkoholu v krvi závisí na tělesné hmotnosti, množství tělesné vody a tuku a na 

rychlosti eliminace alkoholu. Eliminace alkoholu začíná okamžitě po jeho požití. Několik 

procent se vylučuje ledvinami, plícemi a kůží v nezměněné formě, zbytek se metabolizuje. 

Rychlost biotransformace není úměrná jeho koncentraci v krvi, ale za časovou jednotku na 

jednotku hmotnosti se destruuje stále stejné množství etanolu, což je u mužů 0,1 g/kg/h a u 

žen 0,085 g/kg/h. Tyto hodnoty se mohou pohybovat v řádu ± 30 %, u jedné osoby ale 

zůstává hodnota konstantní. Po ukončení resorpce alkoholu dochází k pravidelnému poklesu 

koncentrace alkoholu v krvi o 0,1 – 0,2 ‰ za hodinu. U pacientů diagnostikovaných 

syndromem závislosti na alkoholu je ve srovnání s abstinenty odbourávání etanolu zvýšeno 

velmi málo anebo vůbec ne (Lüllmann et al., 2004). 

9.1.2. Opiáty 

Toxikologický důkaz užívání heroinu závisí na nálezu specifického metabolitu, tedy 

6-monoacetylmorfinu, který je možné prokázat v závislosti na dávce jen velmi krátkou dobu, 

obvykle do 24 hodin, později je přítomen pouze morfin, který může vzniknout i z jiných 

opiátů (kodein, ethylmorfin) anebo může být aplikován samostatně. Pokud je v nálezu mezi 

metabolity heroinu přítomný i kodein, není metabolitem heroinu, ale acetylkodeinu. 

Důkazem užití braunu je metabolit hydrokodon a jeho metabolity, dále dihydrokodein a jeho 

metabolity a kodein a jeho metabolity, mezi nimiž je i morfin. Pro prokázání opiátů je krev 

vhodným materiálem jen několik hodin po jejich užití, v moči je metabolity možné detekovat 

2-3 dny, což závisí i na dávce užití a citlivosti použité toxikologické metody (Balíková, 

2007).  



 

 

9.1.3. Psychomotorická stimulancia 

Metamfetamin je metabolizován na amfetamin, který má podobné stimulační účinky 

jako pervitin. Biotransformací pak vznikají i další metabolity – norefedrin, fenylaceton, 4-

hydroxy-amfetamin a podobně. Při pozdější eliminaci se v moči objevuje vyšší množství 4-

hydroxymetabolitů metamfetaminu i amfetaminu, které se vylučují v částečně konjugované 

formě. Toxikologický průkaz metamfetaminu a metabolitu amfetaminu v krvi je možný do 

24 hodin, v moči pak 2-3 dny po posledním užití. Vylučování pak urychluje nebo zpomaluje 

pH hodnota individuální moče. MDMA je v organismu N-demethylací metabolizován na 

MDA. Původní formu MDMA a metabolit MDA lze v krvi prokázat do 24 hodin, v moči 

pak 2-3 dny. Kokain se metabolizuje na řadu metabolitů. Aktivním metabolitem v krvi je 

norkokain. Metabolity, které nalezneme v moči jsou benzoylekgonin a methylester 

ekgoninu. Po inhalaci volné báze kokainu kouřením lze detekovat anhydroekgonin, při 

užívání kokainu s alkoholem pak kokaethylen. (Balíková, 2007).  

9.1.4. Kanabinoidy 

Biotransformací THC vznikají v 1. fázi oxidativní metabolity, které ve 2. fázi 

vytvářejí konjugáty (glukosiduronáty), které jsou částečně vylučovány močí a částečně 

stolicí. Akutní užívání kanabinoidů a stav ovlivnění se prokazuje analýzou krevních vzorků, 

přítomností aktivní komponenty THC, nikoliv průkazem inaktivních metabolitů. Přítomnost 

aktivního THC v krvi je indikátorem stavu ovlivnění. Stav ovlivnění však může přetrvávat i 

v případě, že krevní hladina THC klesla pod detekovatelnou mez. Aktivní THC je možné 

v krvi prokázat jen krátce po užití, při vyšší dávce pak po dobu 6 hodin, záleží však na míře 

citlivosti použité metody. Kanabinoidy jsou lipofilní látky, při dlouhodobém užívání se 

hromadí v tucích, odkud jsou postupně uvolňovány, proto je detekce možná u chronických 

uživatelů velmi dlouho po posledním užití (Balíková, 2007). 

9.2. Metody detekce návykových látek 

Návykové látky mohou být detekovány z různých druhů biologického 

materiálu: krve, moči, slin potu i vlasů (Blažejovský, 2015). 

9.2.1. Orientační nález drog v moči 

Zneužívané látky a jejich metabolity lze pomocí orientačních testů v moči detekovat 

v rozmezí několika hodin až měsíce. To, jak dlouho je možné návykové látky detekovat 

závisí na typu látky a jejích biochemických vlastnostech (Zima, 2015). 

  



 

 

Tabulka 3 Orientační nález návykových látek v moči (Zima, 2015; Blažejovský, 2015). 

Návykové látky Detekce v moči 

Metamfetaminy, amfetaminy 2-14 dní 

Opiáty 1-3 dny 

Kanabinoidy 1-30 dní 

Benzodiazepiny 7 dní 

Barbituráty 30 dní 

Kokain 24 hodin, metabolity až 3 dny 

MDMA 1-3 dny 

Alkohol 3-10 hodin 

 

9.2.2. Detekce z krve 

Doba, za kterou se návykové látky dostanou do krevního řečiště je závislá na způsobu 

aplikace. Nejrychlejší způsob, jakým se návyková látka dostane do krve je injekční aplikací. 

Druhým nejrychlejším způsobem je vdechování kouře do plic, kdy se distribuují návykové 

látky spolu s okysličováním krve v plicích. Nejdéle se návykové látky dostávají do krve ze 

zažívacího traktu, protože trvá déle, než se vstřebají v žaludku a tenkém střevě a také 

sublingvální aplikací. V krvi je návyková látka přítomna po celou dobu jejího aktivního 

účinku na lidskou psychiku, což znamená, že je-li návyková látka detekována v krvi, je 

osoba pod vlivem návykové látky. Odběr vzorku krve však může odebrat pouze lékař ve 

zdravotnickém zařízení, krev tedy není vhodným biologickým materiálem pro orientační 

detekci na přítomnost návykových látek například policistou (Blažejovský, 2015). 

9.2.3. Detekce ze slin  

Sliny jsou vylučovány do dutiny ústní pomocí slinných žláz, rychlost jejich tvorby 

následně ovlivňuje jejich složení, protože slinné žlázy jsou stimulovány různými způsoby. 

Vzhledem k tomu, že jsou slinné žlázy hojně zásobovány krví z krčních arterií, hladina 

návykových látek ve slinách odráží jejich koncentraci v krvi, korelace však nemusí být zcela 

přesná, a to v důsledku dalších vlivů. Složení slin je méně stálé a zároveň variabilnější v čase 

než složení v krvi, čímž je ovlivněn přestup návykových látek z krve. Šíře detekčního okna 

je téměř shodná jako u krve (Blažejovský, 2015).  

9.2.4. Detekce z potu 

V potu je detekovaná látka přítomna po celou dobu, kdy se vyskytuje v krvi, je tedy 

vhodnějším biologickým materiálem než sliny, protože jejich vylučováním dochází 

k naředění koncentrace návykové látky, která je v nich přítomna (Blažejovský, 2015). 

9.2.5. Detekce z vlasů 

Vlasy jsou materiálem, který je vhodné použít při zjišťování užívání návykových 

látek v minulosti. Návykové látky se do vlasů dostávají buď pasivní difúzí z krevních kapilár 

do vlasových váčků, vylučováním na povrch vlasů z potu a kožního mazu nebo zachycením 



 

 

na povrchu vlasu z vnějšího prostředí. Návyková látka, která se naváže do vnitřních 

buněčných struktur vlasu s vlasem také postupně odrůstá, rozložení návykové látky podél 

délky vlasu tedy přibližně odráží výskyt návykové látky v organismu v minulosti. Je tedy 

možné takto detekovat drogovou historii jedince, ne akutní intoxikaci návykovou látkou 

(Blažejovský, 2015). 

  



 

 

10. Cíle výzkumu, výzkumné otázky 

10.1. Cíle výzkumu 

Hlavním cílem diplomové práce je popsat roli adiktologa v adiktologické ambulanci 

v procesu posouzení navrácení řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání u 

pacientů diagnostikovaných závislostí na návykových látkách. 

Dílčími cíli je popis spolupráce mezi odborníky, kteří jsou zapojeni do procesu 

navrácení řidičského oprávnění (adiktologové, lékaři, dopravní psychologové, úředníci 

probační a mediační služby) u pacientů se syndromem závislosti na návykových látkách z 

pohledu posuzování způsobilosti k řízení motorových vozidel, popis metod, které 

adiktologové v adiktologické ambulanci používají v procesu posouzení navrácení řidičského 

oprávnění po jeho předchozím odebrání a posledním dílčím cílem je navrhnutí postupu práce 

adiktologů v adiktologické ambulanci s pacienty s diagnózou syndromu závislosti na 

návykových látkách, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění, a žádají o jeho navrácení. 

10.2. Výzkumné otázky 

1. Jaká je role adiktologa v adiktologické ambulanci v procesu posouzení navrácení 

řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání u pacientů diagnostikovaných 

syndromem závislosti na návykových látkách? 

2. Jak vypadá spolupráce mezi odborníky, kteří jsou zapojeni do procesu navrácení 

řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání u pacientů diagnostikovaných 

syndromem závislosti na návykových látkách? 

3. Jaké metody adiktologové používají v procesu posouzení navrácení řidičského 

oprávnění po jeho předchozím odebrání u pacientů se syndromem závislosti na 

návykových látkách? 

4. Jaký by mohl být postup práce adiktologa v adiktologické ambulanci s pacienty, 

kterým bylo odebráno řidičské oprávnění, a žádají o jeho navrácení? 

  



 

 

11. Výběr výzkumného souboru a jeho popis 

Design výzkumu je kvalitativní, jedná se o explorativní studii. 

Základním výzkumným souborem jsou všechny registrované adiktologické 

ambulance v České republice. V současné době je v České republice registrováno 25 

ambulantních zařízení odbornosti adiktologa (Národní registr poskytovatelů zdravotních 

služeb, 2019; Mravčík et al., 2018; Čalovka & Sklenář, 2017). V první fázi projektu jsem 

prostřednictvím e-mailu kontaktovala všech 25 adiktologických ambulancí, abych 

zmapovala, kolik z nich má s danou problematikou zkušenosti a zda je mohu zařadit do 

svého výzkumu. Adiktologické ambulance, které na e-mail nereagovaly, jsem posléze 

kontaktovala telefonicky.  

Záměrným (nepravděpodobnostním) účelovým výběrem byl ze základního souboru 

vybrán výběrový soubor, kterým jsou registrované adiktologické ambulance, které splňují 

předem dané kritérium výběru, jímž je zkušenost oslovené adiktologické ambulance s 

procesem navrácení řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání u pacientů se 

syndromem závislosti na návykových látkách.  

Z celkového počtu 25 adiktologických ambulancí má 9 ambulancí s danou 

problematikou praktické zkušenosti a byli ochotni poskytnout mi interview, 12 s procesem 

navrácení řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání nemá žádnou zkušenost, 

službu vyšetření řidičů tedy nenabízejí a 4 adiktologické ambulance se mi nepodařilo vůbec 

zkontaktovat. Pět adiktologických ambulancí, které nemají s danou problematikou 

zkušenost do budoucna uvažují, že by se tímto procesem zabývaly.  

  



 

 

12.  Metody získávání dat, průběh výzkumu, etické zásady 

Nejprve jsem cílovou populaci kontaktovala prostřednictvím e-mailu, ve kterém jsem 

vysvětlila podstatu mého výzkumu a zjišťovala, zda mají adiktologické ambulance s danou 

problematikou praktické zkušenosti. V případě kladné odpovědi jsem se tázala, zda jsou tato 

zařízení ochotná poskytnout mi interview. Adiktologické ambulance, které na e-mail 

nereagovaly, jsem posléze kontaktovala telefonicky. 

Devět adiktologických ambulancí má s daným tématem zkušenosti a souhlasilo s 

osobním setkáním, během kterého bych s klíčovým pracovníkem daného zařízení udělala 

polostrukturovaný rozhovor. Dvanáct adiktologických ambulancí s problematikou žádné 

zkušenosti nemá, avšak pět z těchto ambulantních programů by práci uvítala, aby se o 

procesu navrácení řidičského oprávnění pacientům se syndromem závislosti na návykových 

látkách dozvěděli více informací a věděli, jak případně postupovat, pokud se s 

problematikou v budoucnosti v praxi setkají. Čtyři adiktologické ambulance se mi 

nepodařilo zkontaktovat a nebyly tudíž zařazeny do mého výzkumu. 

Klíčová kvalitativní data jsem získávala pomocí metody polostrukturovaného 

interview. Rozhovory jsem se souhlasem respondentů nahrávala pomocí diktafonu, u 

respondentů, kteří s nahráváním nesouhlasili jsem odpovědi zapisovala do tištěného 

záznamového archu. Všem respondentům jsem vysvětlila podstatu výzkumné práce a 

informovala je o dobrovolnosti účasti ve výzkumu a anonymitě získaných dat. Informovaný 

souhlas tedy proběhl ústní formou. Anonymitu jsem zajistila přiřazením každému zařízení 

anonymního kódu. Každá adiktologická ambulance dostala obecné pojmenování 

Adiktologická ambulance a číselné označení 1-9. Rozhovory byly realizovány v místnosti 

příslušné adiktologické ambulance, bylo zajištěno tiché, klidné a nerušené prostředí. 

Audionahrávky jsem ihned po přepisu do textové podoby smazala, záznamové archy 

jsem bezpečně archivovala a byly použity pouze pro účely této diplomové práce. Všechna 

etická pravidla výzkumu byla dodržena. 

Definovala jsem tzv. jádro interview, tj. minimum otázek, které musí být s cílovou 

populací probrány (Miovský, 2006). Vytvořila jsem čtyři okruhy mapující dané téma, kterým 

jsem se během rozhovoru s pracovníky adiktologických ambulancí věnovala.  

První okruh se zaměřuje na otázky zjišťující informace o pracovníkovi 

(adiktologovi), který mi interview poskytl a o organizaci, ve které adiktolog pracuje. Ptala 

jsem se, jaká je kvalifikace pracovníka, délka jeho praxe, jaký úvazek v dané organizaci má 

a jaké zkušenosti s danou problematikou má konkrétně tento pracovník. Dále jsem se tázala, 

jak vypadá pracovní tým organizace z hlediska typů odborností, dále na smlouvy 

s pojišťovnami a jak dlouho dané ambulantní zařízení poskytuje službu vyšetření řidičů. 

Druhý okruh mapuje statistické údaje týkající se struktury pacientů dané organizace 

se zaměřením na řidiče. Ptala jsem se, kolik pacientů ročně se obrátí na adiktologickou 

ambulanci kvůli adiktologickému posudku ohledně způsobilosti k řízení motorových 



 

 

vozidel, kolik je to z celkového počtu pacientů ambulance, kolik je z nich mužů a žen, jaký 

je věk těchto pacientů a jaké diagnózy tito pacienti mají. Dále mě zajímalo, zda mají řidiči 

nějakou komorbiditu (psychiatrickou, somatickou) a z jakého důvodu jim bylo odebráno 

řidičské oprávnění.  

Třetí okruh mapuje spolupráci adiktologických ambulancí s jinými odborníky – ptala 

jsem se, zda pacienti přichází sami nebo je odesílá dopravní psycholog, lékař či jiný odborník 

a jak vypadá spolupráce s těmito odborníky – jestli s ambulancí komunikují, jakým 

způsobem a co od nich konkrétně žádají. V této části otázek jsem se také ptala, jaká je role 

adiktologa v adiktologické ambulanci v procesu posouzení způsobilosti k navrácení 

řidičského oprávnění u pacientů se syndromem závislosti na návykových látkách. 

Čtvrtý okruh mapuje postup adiktologických ambulancí s pacienty žádajícími o 

navrácení řidičského oprávnění. Pracovníků ambulancí jsem se tázala, jaké metody při 

posuzování způsobilosti k navrácení řidičského oprávnění používají, zda mají vytvořenou 

metodiku postupu a jak případně vypadá – jak často pacienti dochází, jak dlouho dochází, 

zda jsou pravidelně testováni na přítomnost návykových látek a jakým způsobem a zda je 

práce s těmito pacienty v něčem specifická. Dále jsem v rozhovoru zmapovala, jakým 

způsobem adiktologické ambulance dokazují podmínku roční/dvouleté nezpochybnitelné, 

důsledné a trvalé abstinence od návykových látek, pokud ji dokazují.  

Polostrukturované interview je k nahlédnutí v příloze č. 1. 

  



 

 

13.  Analýza a interpretace dat 

13.1. Metody analýzy dat 

Data získaná formou polostrukturovaného interview jsem se souhlasem respondentů 

fixovala pomocí audiozáznamu a následně transkripcí přepisovala do textové podoby. Stejně 

tak jsem do elektronické podoby přepisovala i vyplněné záznamové archy. Data jsem 

vkládala do počítače a přepisovala do textového editoru, konkrétně jsem využila Microsoft 

Word. Statistické údaje jsem zapisovala do tabulkového procesoru Microsoft Excel. 

Pro lepší práci s daty jsem využila redukci prvního řádu, kdy jsem z úplné verze 

přepsaných interview vynechala části vět, které nesdělují identifikovatelnou informaci a 

výrazy, které text narušují a činí jej nepřehledným. Pro lepší zpracování dat jsem zvolila 

techniku barvení textu – barevně jsem označila tematické celky na základě okruhů otázek 

polostrukturovaného rozhovoru, které byly předem dány. 

Analýzu těchto dat jsem provedla metodou vytváření trsů, tedy hledání spojitostí 

v datech, propojování ve větší celky a uspořádání dat do skupin na základě jejich podobnosti 

dle tematických okruhů a cílů diplomové práce. Dále jsem využila metodu zachycení vzorců, 

tedy vyhledávání opakujících se vzorců v datech, které jsem zaznamenala. V neposlední 

řadě jsem uplatnila metodu prostého výčtu popisující častost zkoumaných jevů a metodu 

kontrastů a srovnávání. 

13.2. Výsledky dle stanovených okruhů otázek rozhovoru 

13.2.1. Informace o zařízeních, která poskytla interview (okruh 1) 

Interview mi poskytlo celkem 9 zdravotnických adiktologických ambulancí 

z Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Ústeckého kraje, Hlavního města Prahy, 

Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje a Olomouckého kraje. Pracovní týmy všech 

adiktologických ambulancí jsou multidisciplinární a jejich složení ukazuje tabulka č. 4 

  



 

 

Tabulka 4 Složení multidisciplinárního týmu zkoumaných adiktologických ambulancí. 

Zkoumané adiktologické ambulance Složení multidisciplinárního týmu 

Adiktologická ambulance 1 Adiktolog/sociální pracovník, adiktolog, 2 

psychiatři, zdravotní sestry 

Adiktologická ambulance 2 Adiktolog, adiktolog/psycholog, 

adiktolog/sociální pracovník 

Adiktologická ambulance 3 2 adiktologové, psychiatr 

Adiktologická ambulance 4 Adiktolog, etoped, sociální pracovník, 

psychiatr 

Adiktologická ambulance 5 Adiktolog, zdravotní sestra 

Adiktologická ambulance 6 Adiktolog 

Adiktologická ambulance 7 2 adiktologové, sociální pracovník 

Adiktologická ambulance 8 Adiktolog, psychiatr 

Adiktologická ambulance 9 Adiktolog/sociální pracovník, zdravotní 

sestra 

 

V prvním okruhu otázek v interview jsem se pracovníků adiktologických ambulancí 

také ptala, zda mají uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami a případně jakými. 

Rozložení smluv se zdravotními pojišťovnami znázorňuje tabulka č. 5. 

Tabulka 5 Rozložení smluv se zdravotními pojišťovnami ve zkoumaných adiktologických ambulancích. 

Zkoumané adiktologické ambulance Smlouvy se zdravotními pojišťovnami5 

Adiktologická ambulance 1 111, 201, 209, 211. Chybí 205, 207, 213 

Adiktologická ambulance 2 111, 205, 209, 211. Chybí 201, 213 

Adiktologická ambulance 3 111, 205, 209, 211. Chybí 201, 207, 213. 

Adiktologická ambulance 4 111, 201, 205, 213. Chybí 209, 207. 

Adiktologická ambulance 5 201, 205, 207, 209, 211, 213. Chybí 111. 

Adiktologická ambulance 6 Nemá smlouvy se zdravotními 

pojišťovnami. 

Adiktologická ambulance 7 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213. 

Adiktologická ambulance 8 111, 201, 209, 211. Chybí 205, 207, 213. 

Adiktologická ambulance 9 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213. 

 

Co se týče délky práce s řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění a žádají o 

jeho navrácení, šest adiktologických ambulancí pracuje s těmito pacienty přibližně 2 až 3 

roky, jedna adiktologická ambulance s těmito pacienty pracuje dlouhodobě od počátku 

vzniku a fungování AT ambulance, tedy přibližně 30 let, s dopravními psychology ale 

 
5 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 

  201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

  205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

  207 – Oborová zdravotní pojišťovna 

  209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

  211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

  213 – Revírní bratrská pokladna 



 

 

spolupracuje kratší dobu, asi 12 let, jedna adiktologická ambulance s řidiči pracuje přibližně 

rok a půl a poslední adiktologická ambulance asi rok. 

13.2.2. Struktura pacientů žádajících o navrácení řidičského oprávnění 
(okruh 2) 

Druhý okruh otázek mapuje statistické údaje týkající se struktury pacientů dané 

organizace se zaměřením na řidiče. Dvě adiktologické ambulance uvedly, že se na ně ročně 

kvůli posouzení způsobilosti k navrácení řidičského oprávnění z adiktologického hlediska 

obrátí 1-2 pacienti, 5-7 pacientů se ročně obrátí na tři adiktologické ambulance, jedna 

adiktologická ambulance odpověděla, že se na ně ročně kvůli dané problematice obrátí 10-

15 pacientů, na jednu adiktologickou ambulanci se v tomto kontextu obrátí 20 pacientů a 

dvě adiktologické ambulance mají ročně s touto zakázkou 30-35 pacientů. Tyto údaje 

přehledně zobrazuje tabulka č. 6. 

Tabulka 6 Počty pacientů žádajících o navrácení řidičského oprávnění ve zkoumaných adiktologických ambulancích v 

jednom roce. 

Počet pacientů žádajících o navrácení 

ŘO za rok 

Počet adiktologických ambulancí 

1-2 2 

5-7 3 

10-15 1 

20 1 

30-35 2 

 

Procento pacientů, kteří se na adiktologickou ambulanci obrací z důvodu posouzení 

jejich stavu z adiktologického hlediska kvůli žádosti o navrácení řidičského oprávnění ve 

srovnání s celkovým počtem pacientů adiktologické ambulance ukazuje tabulka č. 7. 

Tabulka 7 Procento počtu pacientů žádajících o navrácení řidičského oprávnění z celkové počtu pacientů zkoumaných 

adiktologických ambulancí. 

Procento počtu pacientů žádajících o 

navrácení ŘO z celkového počtu 

pacientů adiktologické ambulance za 

rok 

Počet adiktologických ambulancí 

1-4 % 4 

5-10 % 2 

10-15 % 2 

20-25 % 1 

 

Genderové rozložení pacientů, kteří se obrací na adiktologické ambulance kvůli 

adiktologickému posouzení jejich stavu v návaznosti na žádost o navrácení řidičského 

oprávnění je následující: sedm adiktologických ambulancí uvádí, že 100 % těchto pacientů 

jsou muži, jedna adiktologická ambulance uvedla, že 90 % pacientů žádajících o navrácení 

řidičského oprávnění jsou muži a 10 % ženy a poslední adiktologická ambulance zhodnotila, 

že 80 % těchto pacientů jsou muži a 20 % ženy. Muži tedy výrazně převažují. 



 

 

Věk pacientů, kteří se obrací na adiktologické ambulance kvůli adiktologickému 

posouzení jejich stavu z důvodu žádosti o navrácení řidičského oprávnění se pohybuje 

v rozmezí 22 až 65 let, tedy od mladých lidí až po seniory. Tři adiktologické ambulance 

uvedly průměrný věk těchto pacientů okolo 30 let, čtyři adiktologické ambulance uvedly, že 

průměrný věk jejich pacientů je 35 let a dvě adiktologické ambulance se shodly na 42 letech.  

Ve druhém okruhu otázek mě také zajímalo, s jakou návykovou látkou se pacienti, 

kterým bylo odebráno řidičské oprávnění dostávají do adiktologické ambulance. Jedna 

adiktologická ambulance uvedla, že k nim přicházejí pacienti se závislostí nebo škodlivým 

užíváním alkoholu (diagnózy F10.1., F10.2.), jedna adiktologická ambulance odpověděla, 

že skladba jejich pacientů jsou pacienti se syndromem závislosti na opioidech (diagnóza 

F11.2.) a jedna adiktologická ambulance zaznamenala pacienty se závislostí na 

metamfetaminu (diagnóza F15.2.). Šest adiktologických ambulancí uvedlo, že se k nim 

dostávají pacienti se závislostí na různých návykových látkách. Obecně uváděli, že nejčastěji 

přicházejí pacienti se závislostí na alkoholu (diagnóza F10.2.) z nelegálních návykových 

látek vede marihuana (diagnóza F12.2.) a následně metamfetamin a jiná stimulancia 

(diagnóza F14.2., F15.2.). Jedna adiktologická ambulance uvedla, že se k nim dostávají i 

pacienti s diagnózou F19.2., tedy se syndromem závislosti na více návykových látkách. 

Poslední otázka druhého okruhu mapuje psychiatrické nebo somatické komorbidity 

pacientů, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění. Osm adiktologických ambulancí 

nezaznamenalo u těchto pacientů žádnou somatickou či psychiatrickou komorbiditu. Jedna 

adiktologická ambulance popisuje komorbiditu somatickou (onemocnění slinivky břišní). 

13.2.3. Spolupráce adiktologů s dalšími odborníky v procesu navrácení 
řidičského oprávnění (okruh 3) 

Třetí okruh mapuje spolupráci adiktologických ambulancí s jinými odborníky 

(dopravní psychologové, psychiatři, praktičtí lékaři, úředníci probační a mediační služby) a 

zaměřuje se na to, jak spolupráce s těmito odborníky vypadá – zda s ambulancí odborníci 

komunikují, jakým způsobem a co od nich konkrétně žádají.  

Pacienti jsou do adiktologických ambulancí odesíláni nejčastěji psychiatry, 

praktickými lékaři či dopravními psychology. V případě, že jim bylo odebráno řidičské 

oprávnění na základě řízení pod vlivem návykové látky, nejčastěji je do adiktologické 

ambulance odesílá dopravní psycholog. V situaci, kdy jim bylo řidičské oprávnění odebráno 

na základě diagnostikování syndromu závislosti, typicky pacienti přichází z pobytové léčby 

závislosti a odesílá je nejčastěji psychiatr. 

Požadavky odborníků, kteří pacienty odesílají do adiktologické ambulance, se 

výrazně liší v jednotlivých adiktologických ambulancích. Dvě adiktologické ambulance 

uvedly, že od nich psychiatr či ojediněle praktický lékař žádá vyjádření, zda pacient abstinuje 

po dobu, než žádá o navrácení řidičského oprávnění. Jedna adiktologická ambulance uvedla, 

že praktický lékař, případně dopravní psycholog žádá vyjádření, že pacient může řídit 

motorové vozidlo (je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel). Jedna adiktologická 



 

 

ambulance, které má vytvořen program pro žadatele o navrácení řidičského oprávnění 

odpověděla, že odborníci (dopravní psychologové, psychiatři), kteří pacienty odesílají do 

adiktologické ambulance nežádají nic konkrétního, mají požadavek, aby pacient podstoupil 

jejich program a zpět přinesl potvrzení o jeho absolvování. Jedna adiktologická ambulance 

uvedla, že psychiatr (výjimečně úředník probační a mediační služby) od adiktologů žádá 

termíny návštěv pacienta a vývoj jeho situace. Jedna adiktologická ambulance má zkušenost 

s tím, že pacienty odesílá dopravní psycholog a žádá adiktologické vyšetření, posouzení 

stavu pacienta (zda pacient užívá rekreačně, rizikově či má rozvinutou závislost na 

návykových látkách) a žádá písemnou zprávu adiktologa s vyjádřením výše uvedeného. Tři 

adiktologické ambulance se shodly, že odborníci, kteří pacienty do adiktologické ambulance 

odesílají, nežádají nic konkrétního, pacienti tedy přichází s nejasnou zakázkou, neví, co od 

adiktologů potřebují a jejich motivace ke změně chování je velmi malá.  

Tento okruh je více zpracován v kapitole 12.3.2. a odesílání pacientů do 

adiktologických ambulancí jednotlivými odborníky znázorňuje tabulka č. 9. 

13.2.4. Postup adiktologů v procesu navrácení řidičského oprávnění 
(okruh 4) 

Čtvrtý okruh mapuje konkrétní postup adiktologických ambulancí s pacienty 

žádajícími o navrácení řidičského oprávnění.  

Pět adiktologických ambulancí nemá pro postup práce s řidiči žádajícími o navrácení 

řidičského oprávnění vytvořenu žádnou metodiku, podle které by adiktologové s pacienty 

pracovali, čtyři adiktologické ambulance metodiku vytvořenou mají a pracují podle ní. 

Adiktologické ambulance, které metodiku vytvořenou nemají, s pacienty žádajícími o 

navrácení řidičského oprávnění pracují podobně jako s ostatními pacienty, kteří tuto zakázku 

nemají, více se ale zaměřují na testování metabolitů návykových látek z moči/slin, motivační 

rozhovory a edukaci. 

Jedna adiktologická ambulance má vytvořeny dva postupy práce – jeden pro 

pacienty, které odesílá dopravní psycholog kvůli spáchání přestupku či trestného činu 

v dopravě (léčebně-edukativní program) a druhý postup pro pacienty, kterým bylo řidičské 

oprávnění odebráno na základě diagnostikování syndromu závislosti na návykových látkách 

(dokazování jednoleté/dvouleté abstinence od návykových látek). Léčebně-edukativní 

program je koncipován do šesti setkání: první setkání je zaměřeno na psychiatrické 

vyšetření, diagnostiku pacienta a indikaci k adiktologické péči, následující čtyři setkání se 

věnují adiktologické individuální terapii a poslední šesté setkání je zaměřeno na kontrolní 

vyšetření a evaluaci léčebně-edukativního programu. Obsahem individuálních terapií je 

především edukace pacientů o alkoholu a jiných návykových látkách – jaké jsou jejich 

účinky, rizika, jak se vypočítá hladina alkoholu a jiných návykových látek v krvi, jaká je 

rychlost odbourávání alkoholu a jiných návykových látek, jaká jsou rizika řízení pod vlivem 

návykové látky. Pacient je edukován adiktologem ústně, dostává však i příslušné písemné 

materiály zabývající se daným tématem. Kromě edukace adiktolog pacienty testuje na 

přítomnost metabolitů návykových látek v moči, přičemž pacient musí mít šest po sobě 



 

 

jdoucích negativních výsledků testů, v případě pozitivity na některou návykovou látku 

začíná pacient v programu opět od začátku. Po úspěšném absolvování programu dostane 

pacient od adiktologa písemné potvrzení o absolvování léčebně-edukativního programu, kde 

jsou vypsány konkrétní termíny docházení pacienta.  

Pacienti do adiktologické ambulance docházejí nejčastěji dvakrát týdně po dobu 

dvou až tří měsíců. Adiktolog s pacienty pracuje formou individuální terapie se zaměřením 

na testování ethylglukuronidu v moči a metabolitů nelegálních návykových látek také 

v moči. 

U pacientů, kterým bylo řidičské oprávnění odebráno na základě diagnózy závislosti 

na návykových látkách, adiktologická ambulance dokazuje podmínku roční či dvouleté 

abstinence od návykových látek. Pacienti tedy dochází po dobu 1 roku u alkoholu, po dobu 

2 let u jiných návykových látek. Tato doba je mnohdy zkrácena o dobu, kterou pacienti 

strávili v pobytové léčbě závislosti, po které většinou do adiktologické ambulance přichází. 

Důležitá je pro adiktologa pravidelná docházka pacientů, namátkově jsou pak testováni na 

přítomnost metabolitů návykových látek v moči. Po absolvování jednoleté/dvouleté 

docházky dostávají pacienti písemné potvrzení o docházení do adiktologické ambulance. 

Jedna adiktologická ambulance má vytvořen „program řidičák“. Jedná se o placenou 

službu, která pacienty stojí 5 000,- (mohou hradit jednorázově nebo ve dvou splátkách). 

Jedná se o celkem 10 konzultací, jedno setkání tedy vychází na 500,-. Vypadne-li pacient 

z programu, peníze se mu nevrací, naopak pokud se na smluvenou konzultaci bez omluvy 

nedostaví, platí pacient pokutu. Prvních pět až šest setkání je zaměřeno na sběr 

anamnestických dat a údajů (informace o tom, co, kdy, kde, jak a jak často pacient užíval) a 

screeningová vyšetření. Další konzultace jsou zaměřeny na řízení pod vlivem návykové 

látky (psychoedukace ohledně řízení pod vlivem návykové látky, předání písemných 

materiálů, poskytnutí právních informací, popis situace v jiných evropských zemích) a 

prevenci relapsu.  

Pacienti do adiktologické ambulance docházejí zpočátku jednou týdně, později se 

docházka rozvolňuje. Konzultací je celkem 10 s 60minutovou časovou dotací. Pacienti 

dochází maximálně po dobu tří měsíců a adiktolog s nimi pracuje formou individuální 

terapie a mimo výše zmíněné je testuje na přítomnost metabolitů návykových látek z moči a 

ze slin – jedná se o šest namátkových testování, přičemž pacienti musí mít 5 negativních 

výsledků, aby mohl adiktolog do závěrečné zprávy o absolvování programu napsat, že je 

pacient z adiktologického hlediska způsobilý k řízení motorových vozidel.  

Podmínku roční/dvouleté abstinence adiktologové v této adiktologické ambulanci 

nedokazují, po ukončení programu píšou závěrečnou zprávu pro dopravní psychologii, ve 

které deklarují počet setkání s pacientem, informace o docházce a informace o proběhlém 

testování na přítomnost metabolitů návykových látek v moči/slinách.  

Dvě adiktologické ambulance mají rovněž vytvořenou vlastní metodiku postupu 

práce s pacienty, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění a žádají o jeho navrácení. 



 

 

Metodika ale není strukturována jako v předchozích dvou případech. Obě adiktologické 

ambulance pracují s pacienty formou individuální terapie ve frekvenci jednou týdně až 

jednou za dva týdny po dobu minimálně šesti měsíců. Jedna adiktologická ambulance testuje 

pacienty na přítomnost metabolitů všech návykových látek z moči při každé návštěvě a 

zároveň provádí dechové zkoušky pomocí alkoholtesteru. Druhá adiktologická ambulance 

testuje na návykové látky pouze z moči, dechové zkoušky neprovádí. Obě adiktologické 

ambulance se shodly, že nedokazují podmínku roční/dvouleté abstinence od návykových 

látek. Odborníkovi, který pacienty odesílá, zasílají zprávu o průběhu spolupráce 

s pacientem, ve které popisují počet kontaktů, informace o provedeném testování na 

přítomnost metabolitů návykových látek a jejich výsledky.  

Zbylých pět adiktologických ambulancí metodiku vytvořenou nemá. S pacienty 

pracují formou individuální terapie, případně rodinné terapie. Nejčastější frekvence 

docházení je jednou až dvakrát týdně, případně jednou za dva-tři týdny. Minimálně pacienti 

dochází po dobu tří měsíců, nejčastěji však jeden až dva roky. Všechny adiktologické 

ambulance pacienty testují na přítomnost metabolitů návykových látek v moči, případně 

provádějí dechové zkoušky na alkohol pomocí alkoholtesteru. 

V tomto okruhu otázek jsem se adiktologů dále tázala, zda je spolupráce s pacienty, 

kterým bylo odebráno řidičské oprávnění a do adiktologické ambulance s dostávají kvůli 

jeho navrácení, v něčem specifická. Tři adiktologické ambulance uvedly, že jsou tito pacienti 

více motivovaní k abstinenci od návykových látek, dochází do adiktologické ambulance 

pravidelně a adiktologové popisují spolupráci s nimi jako bezproblémovou. Dvě 

adiktologické ambulance popsaly, že pacienti potřebují automobil k výkonu jejich povolání, 

což je více motivuje k docházení do adiktologické ambulance, protože potřebují navrácení 

řidičského oprávnění kvůli svému zaměstnání. Dvě adiktologické ambulance uvedly, že 

přístup pacientů, kteří žádají o navrácení řidičského oprávnění bývá zpočátku spíše formální, 

bývají méně motivovaní k docházení, v průběhu spolupráce se toto ale často mění a motivace 

pacientů se zvyšuje. Jedna adiktologická ambulance uvedla, že práce s pacienty, kterým bylo 

odebráno řidičské oprávnění vyžaduje vyšší respekt a ostražitost adiktologa – především při 

vypracování závěrečné zprávy pro dopravní psychologii, adiktolog se snaží vyvarovat 

jednoznačným závěrům a diagnostikování pacienta, nevyjadřuje se tedy k tomu, zda je 

pacient závislý či nikoliv a zda je nebo není způsobilý k řízení motorových vozidel, ale 

pouze popisuje pacientovu aktuální situaci. Jedna adiktologická ambulance pak podobně 

uvedla, že práce s těmito pacienty vyžaduje vyšší přípravu adiktologa na danou konzultaci. 

Jedna adiktologická ambulance, která má vytvořen program pro pacienty, kteří žádají o 

navrácení řidičského oprávnění popsala, že jim práce s těmito pacienty připadá rutinní, 

protože jsou pacientům předávány a opakovány stále stejné informace. Dvě adiktologické 

ambulance pak uvedly, že pacienti přicházejí bez motivace a konkrétní zakázky, chtějí pouze 

zprávu o jejich abstinenci, na seberozvoji pracovat nechtějí. Obecně adiktologické 

ambulance, které mají vytvořenu konkrétní metodiku pro práci s pacienty žádajícími o 

navrácení řidičského oprávnění, popisují velmi dobrou zpětnou vazbu od pacientů a mnoho 

z nich v terapii pokračuje i po ukončení programu. 



 

 

13.3. Výsledky dle výzkumných cílů 

13.3.1. Role adiktologa v adiktologické ambulanci v procesu navrácení 
řidičského oprávnění (hlavní cíl) 

Hlavním cílem diplomové práce je popsat roli adiktologa v adiktologické ambulanci 

v procesu posouzení navrácení řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání u 

pacientů diagnostikovaných závislostí na návykových látkách. 

Výzkumnou otázku hlavního cíle jsem vymezila následovně: Jaká je role adiktologa 

v adiktologické ambulanci v procesu posouzení navrácení řidičského oprávnění po jeho 

předchozím odebrání u pacientů diagnostikovaných syndromem závislosti na návykových 

látkách?   

Role adiktologa v adiktologické ambulanci se v jednotlivých zdravotnických 

zařízeních dle odpovědí pracovníků daných služeb výrazně liší. Dvě adiktologické 

ambulance se shodly, že základní rolí adiktologa v adiktologické ambulanci je posouzení a 

popis aktuálního stavu pacienta. Jedna adiktologická ambulance uvedla, že rolí adiktologa 

v jejich zařízení je testování pacienta na přítomnost návykových látek (alkoholu, marihuany 

a metamfetaminu) z moči či pomocí alkoholtesteru. Dvě adiktologické ambulance shodně 

odpověděly, že zásadní rolí adiktologa v jejich adiktologické ambulanci je doložení 

nezpochybnitelné, důsledné a trvalé abstinence od návykových látek trvající v případě 

alkoholu 1 rok a v případě jiných omamných a psychotropních látek 2 roky. Ve všech 

adiktologických ambulancích se pracovníci shodli na tom, že role adiktologa v posouzení 

adiktologa navrácení řidičského oprávnění není pouze jediná, ale je jich hned několik. 

Kromě výše uvedených adiktologové uváděli následující funkce v daném procesu navrácení 

řidičského oprávnění: dohled nad pacientem, zajištění kontrolních jaterních odběrů, 

namátková kontrola alkoholtesterem, práce na udržení abstinence od návykových látek, 

motivace pacienta k léčbě a navázání delší spolupráce a pacientem, odeslání vyjádření o 

pacientovi dopravnímu psychologovi, edukace pacienta – předání informací o účincích 

návykových látek, rizicích užívání návykových látek a rizicích řízení pod vlivem návykové 

látky. 

  



 

 

Tabulka 8 Role adiktologa v adiktologické ambulanci v procesu posouzení navrácení řidičského oprávnění po jeho 

předchozím odebrání u pacientů se závislostí na návykových látkách. 

Role adiktologa v adiktologické ambulanci v procesu posouzení navrácení 

řidičského oprávnění 

Doložit nezpochybnitelnou, důslednou a trvalou abstinenci od návykových látek. 

Testovat na přítomnost metabolitů návykových látek. 

Posoudit aktuální stav pacienta. 

Dohled nad pacientem, spolupráce s pacientem. 

Motivovat pacienta. 

Edukovat pacienta. 

Udržet abstinenci od návykových látek. 

Zajistit kontrolní jaterní odběry. 

 

13.3.2. Spolupráce mezi odborníky v procesu navrácení řidičského 
oprávnění (dílčí cíl č. 1) 

Dílčím cílem číslo 1 je popis spolupráce mezi odborníky, kteří jsou zapojeni do 

procesu navrácení řidičského oprávnění (adiktologové, lékaři, dopravní psychologové, 

úředníci probační a mediační služby) u pacientů se syndromem závislosti na návykových 

látkách z pohledu posuzování způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Výzkumná otázka prvního dílčího cíle je stanovena takto: Jak vypadá spolupráce 

mezi odborníky, kteří jsou zapojeni do procesu navrácení řidičského oprávnění po jeho 

předchozím odebrání u pacientů diagnostikovaných syndromem závislosti na návykových 

látkách? 

Pacienti jsou do adiktologických ambulancí odesíláni nejčastěji psychiatry, 

praktickými lékaři či dopravními psychology. V případě, že jim bylo odebráno řidičské 

oprávnění na základě řízení pod vlivem návykové látky, nejčastěji je do adiktologické 

ambulance odesílá dopravní psycholog. V situaci, kdy jim bylo řidičské oprávnění odebráno 

na základě diagnostikování syndromu závislosti na návykových látkách, typicky pacienti 

přichází z pobytové léčby závislosti (z psychiatrických nemocnic, léčeben nebo 

terapeutických komunit) a odesílá je psychiatr. Do některých adiktologických ambulancí 

odesílá pacienty i praktický lékař, v jednom ojedinělém případě byl pacient odeslán 

úředníkem probační a mediační služby. Velmi výjimečně přichází pacient do adiktologické 

ambulance sám a chce situaci řešit dříve, než jsou do procesu navrácení řidičského oprávnění 

zapojeny další organizace a odbornosti. Odesílání pacientů jednotlivými odborníky dle 

adiktologických ambulancí popisuje tabulka č. 9. 

  



 

 

Tabulka 9 Přehled odesílání pacientů do adiktologické ambulance na základě indikace jednotlivých odborníků. 

Odbornost Počet adiktologických ambulancí 

Psychiatr 5 

Praktický lékař 4 

Dopravní psycholog 4 

Úředník probační a mediační služby 1 

 

Většina adiktologických ambulancí se shodla na tom, že výše uvedení odborníci 

s adiktology nekomunikují nebo komunikují spíše sporadicky či výjimečně. Jedna 

adiktologická ambulance popisovala velmi dobrou komunikaci s dopravními psychology, se 

kterými byli v kontaktu jak prostřednictvím e-mailové komunikace, tak telefonicky. 

Dopravní psycholog ověřoval, zda se pacient k plánovanému adiktologickému vyšetření 

dostavil a také telefonicky doplňoval anamnézu či ověřoval diagnózu pacienta. Jedna 

adiktologická ambulance uváděla dobrou komunikaci s psychiatrem, se kterým rozebírali 

případ pacienta telefonicky a dále byli v kontaktu prostřednictvím písemných průběžných a 

závěrečných zpráv z ambulantních kontrol pacienta. Jedna adiktologická ambulance pak 

komunikovala s psychiatrem prostřednictvím e-mailového kontaktu, ve kterém psychiatr 

žádal adiktologa o doložení dvouleté abstinence od metamfetaminu.  

Na základě komunikace s výše uvedenými odborníky hodnotily adiktologické 

ambulance i společnou spolupráci. V jednom případě se jednalo o e-mailovou komunikaci 

mezi adiktologem a psychiatrem, jedna adiktologická ambulance popisovala spolupráci 

s psychiatrem a úředníkem probační a mediační služby, se kterými probíhala spolupráce 

telefonicky, jedna adiktologická ambulance hodnotila velmi pozitivně spolupráci 

s dopravními psychology, kteří odesílali pacienty do adiktologické ambulance s písemnou 

žádostí o adiktologické vyšetření, adiktolog po provedení tohoto vyšetření odesílal 

dopravnímu psychologovi podrobnou zprávu o tomto vyšetření. Jedna adiktologická 

ambulance úzce spolupracuje s psychiatry, kteří jsou součástí multidisciplinárního týmu a 

mají společnou zdravotnickou dokumentaci, tudíž má adiktolog přístup k psychiatrickému 

vyšetření a vidí, co psychiatr do dokumentace zapsal. Tři adiktologické ambulance uváděly, 

že spolupráce s ostatními odborníky je prakticky nulová. 

13.3.3. Metody využívané v procesu navrácení řidičského oprávnění (dílčí 
cíl č. 2) 

Druhým dílčím cílem je popsat metody, které adiktologové v adiktologické 

ambulanci využívají v procesu navrácení řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání 

u pacientů s diagnózou závislosti na návykových látkách.  

Z celkového počtu devíti adiktologických ambulancí, se kterými jsem realizovala 

interview, pět adiktologických ambulancí nemá pro proces navrácení řidičského oprávnění 

po jeho předchozím odebrání u pacientů se syndromem závislosti na návykových látkách 

vytvořen konkrétní postup práce a s pacienty, kteří žádají o navrácení řidičského oprávnění 

pracují stejně nebo velmi podobně jako s pacienty, kterým řidičské oprávnění odebráno 



 

 

nebylo a do adiktologické ambulance přichází s jinou zakázkou. Čtyři adiktologické 

ambulance mají vytvořen postup práce (metodiku) a pracují podle něj, viz kapitola 13.2.4. 

Metody, které adiktologové při práci s řidiči využívají popisuje tabulka č. 10. 

Tabulka 10 Metody, které využívají adiktologové v adiktologické ambulanci v procesu posouzení navrácení řidičského 

oprávnění po jeho předchozím odebrání u pacientů se syndromem závislosti na návykových látkách. 

Metody využívané v procesu navrácení ŘO v adiktologických ambulancích 

Vytvoření terapeutického kontraktu 

Edukace, psychoedukace (jízda pod vlivem návykové látky, účinky návykových látek, 

rizika, závislost, rozvoj závislosti, škodlivé užívání, spouštěče) 

Individuální terapie, psychoterapie 

Sběr anamnézy 

Testování na přítomnost metabolitů návykových látek 

Dotazníky – AUDIT, DAST, screeningová vyšetření 

Motivační rozhovory 

Práce s relapsem, prevence relapsu 

Práce s náhledem na závislost 

Identifikace rizikových situací, zvládání rizikových situací 

Řešení aktuálních problémů pacienta 

Předání materiálů 

Sepsání průběžné/závěrečné zprávy pro odborníka, který pacienta do adiktologické 

ambulance odeslal 

 

13.3.4. Navrhnutý postup práce v adiktologické ambulanci v procesu 
navrácení řidičského oprávnění (dílčí cíl č. 3) 

Posledním dílčím cílem je navrhnutí postupu práce adiktologů v adiktologické 

ambulanci s pacienty s diagnózou syndromu závislosti, kterým bylo odebráno řidičské 

oprávnění, a žádají o jeho navrácení. 

Výzkumnou otázku posledního dílčího cíle jsem formulovala následovně: Jaký by 

mohl být postup práce adiktologa v adiktologické ambulanci s pacienty, kterým bylo 

odebráno řidičské oprávnění, a žádají o jeho navrácení? 

Při zpracování tohoto dílčího cíle jsem vycházela z poznatků a zkušeností 

adiktologických ambulancí, které mají s danou problematikou praktické zkušenosti. Nejvíce 

se adiktologům osvědčilo pracovat s řidiči formou individuální terapie, která jim umožňuje 

individuální přístup zaměřený na konkrétní požadavky a zakázku pacienta, který do 

adiktologické ambulance přichází. Minimální délku ambulantního programu pro pacienty, 

kterým bylo odebráno řidičské oprávnění a žádají o jeho navrácení bych nastavila na 10-15 

setkání ve frekvenci docházení jednou týdně, tato délka také odpovídá střednědobé léčbě 

závislosti na návykových látkách. Struktura jednotlivých konzultací by mohla být 

následující: 



 

 

1. Psychiatrické vyšetření pacienta: diagnostika pacienta, stanovení konkrétní 

diagnózy, indikace pacienta k adiktologickému vyšetření. 

2. Vstupní vyšetření adiktologem: sběr anamnestických dat, zmapování 

závislostního problému, screeningová vyšetření. 

3. Individuální adiktologická terapie: stanovení zakázky a cílů spolupráce mezi 

adiktologem a pacientem, vytvoření individuálního léčebného plánu pacienta, 

dohoda o testování na přítomnost metabolitů návykových látek v moči/slinách. 

4. Individuální adiktologická terapie: identifikace spouštěčů užívání návykových 

látek, edukace ohledně užívání návykových látek, jejich účinků a rizik, rozbor 

aktuálních témat pacienta. 

5. Individuální adiktologická terapie: výhody a nevýhody abstinence, motivace 

pacienta, edukace ohledně škodlivého užívání, rozvoje a vzniku závislosti na 

návykových látkách, rozbor aktuálních témat pacienta.  

6. Individuální adiktologická terapie: identifikace rizikových situací, možnosti 

jejich zvládání/předcházení, edukace řízení pod vlivem návykových látek a rizik 

z toho vyplývajících, rozbor aktuálních témat pacienta.  

7. Individuální adiktologická terapie: edukace ohledně mechanismů vstřebávání 

alkoholu a jiných návykových látek do krve, rychlosti a mechanismech 

odbourávání alkoholu a jiných návykových látek z těla, vypočítání hladiny 

alkoholu a jiných návykových látek v krvi (alko kalkulačky), rozbor aktuálních 

témat pacienta.  

8. Individuální adiktologická terapie: práce s bažením a myšlenkami na návykové 

látky, možnosti jejich zvládání, prevence relapsu, rozbor aktuálních témat 

pacienta.  

9. Individuální adiktologická terapie: prevence relapsu, práce s bažením, rozbor 

aktuálních témat pacienta. 

10. Kontrolní vyšetření: revize individuálního léčebného plánu, zhodnocení 

dosavadní spolupráce, evaluace, případně sestavení nového individuálního 

léčebného plánu a zakázky mezi adiktologem a pacientem.  

Kromě výše zmiňované struktury bych také navrhovala namátkové orientační 

testování na přítomnost metabolitů návykových látek v moči nebo slinách, což se 

adiktologickým ambulancím rovněž osvědčilo a dále bych zařadila motivační rozhovory u 

pacientů, kteří jsou ve své motivaci k abstinenci od návykových látek ambivalentní. Práci 

s pacientem je možné doplnit i o využití dotazníků – například AUDIT, DAST a podobně. 



 

 

Výše uvedená struktura jednotlivých konzultací je pouze osnovou a určitým 

vodítkem, jak by mohl adiktolog v adiktologické ambulanci pracovat s pacienty, kterým bylo 

odebráno řidičské oprávnění a žádají o jeho navrácení. Přístup adiktologa by měl být však 

individuální, měl by vycházet z potřeb konkrétního pacienta a zaměřovat se na změnu 

rizikového chování pacienta. Je tedy možné, že některým oblastem se adiktolog bude 

s pacientem věnovat více a některým méně, podle jeho aktuálních potřeb a požadavků. I 

délka programu není podle mého názoru striktně dána, za minimální délku považuji 10 

setkání, spolupráce však může s pacientem pokračovat i poté, což je určitě vítáno, pokud se 

adiktologovi podaří pacienta namotivovat k pokračování v docházení do adiktologické 

ambulance.  

V průběhu spolupráce bych se u pacientů zaměřila především na edukaci, motivační 

rozhovory a prevenci relapsu, které mi v daném kontextu připadají nejvíce užitečné, což 

vyplývá i z poznatků adiktologických ambulancí, které mi poskytly interview. Edukaci 

pacienta je vhodné doplnit o písemné materiály či brožury, které pacientovi zůstanou a může 

se k nim tedy kdykoliv vrátit.  

I v případě pacientů, kteří se do adiktologické ambulance dostávají se zakázkou 

navrácení řidičského oprávnění bych pracovala na základě bio-psycho-socio-spirituálního 

přístupu a nezaměřovala se pouze na navrácení řidičského oprávnění, respektive na situaci, 

která odebrání předcházela, samotné odebrání řidičského oprávnění a navrácení řidičského 

oprávnění. Je užitečné na pacienta pohlížet komplexně a zabývat se i dalšími aspekty, jako 

je somatické zdraví, psychický stav, sociální zázemí, sociální síť a zdroje podpory, rodinné 

a jiné interpersonální vztahy, právní kontext, dluhovou problematiku, pracovní život, volný 

čas, a podobně. 

  



 

 

14. Diskuze  

V následující kapitole se pokusím kriticky diplomovou práci zanalyzovat. 

V teoretické části se věnuji tématu specializované adiktologické péče, konkrétně 

ambulantním programům, dále pak dopravní psychologii, zdravotní způsobilosti k řízení 

motorových vozidel, legislativě týkající se odebrání i navrácení řidičského oprávnění, vlivu 

užívání návykových látek na řízení motorového vozidla a v neposlední řadě detekci 

návykových látek. Výzkumná část je pak postavena na polostrukturovaných rozhovorech 

s pracovníky zdravotnických adiktologických ambulancí, se kterými jsem probrala čtyři 

okruhy otázek mapující informace o organizaci, ve které adiktolog pracuje, statistická data 

struktury pacientů ambulance se zaměřením na řidiče motorových vozidel žádajících o 

navrácení řidičského oprávnění, spolupráci adiktologů s dalšími odborníky a metody a 

postupy práce, které jsou v adiktologických ambulancích v procesu navrácení řidičského 

oprávnění využívány. 

Z celkového počtu 25 registrovaných adiktologických ambulancí se mi podařilo 

zkontaktovat 21 ambulantních zařízení, z nichž devět má s danou problematikou praktické 

zkušenosti a byli ochotni mi poskytnout rozhovor. Dvanáct adiktologických ambulancí 

s danou problematikou praktické zkušenosti zatím nemá, nemohli být tedy zahrnuti do mého 

výzkumu. Pět z nich však uvažuje, že by se této problematice v budoucnosti věnovaly a 

zpracování diplomové práce na toto téma tedy vítají. Čtyři adiktologické ambulance se mi 

nepovedlo zkontaktovat prostřednictvím e-mailu ani telefonicky, nebyly tedy do výzkumu 

zahrnuty a tato skutečnost může výsledky diplomové práce zkreslovat, protože mohla být 

doplněna o poznatky z těchto zařízení. K určitému zkreslení mohlo dojít i na úrovni sběru 

kvalitativních dat, v průběhu polostrukturovaných rozhovorů. Kladené otázky mohly být 

respondenty mylně pochopeny nebo mohlo dojít k ovlivnění respondentů způsobem 

dotazování z mé strany, což jsem se snažila eliminovat na minimum, není však vyloučeno, 

že mohlo ke zkreslení v této fázi výzkumu dojít. Zkreslení výsledků diplomové práce na 

úrovni analýzy získaných dat jsem eliminovala pomocí audionahrávek a jejich doslovným 

přepisem a pomocí tištěných záznamových archů. Jako nástroj sběru dat jsem zvolila 

polostrukturovaný rozhovor, což vyhodnocuji jako adekvátní výběr. Bylo definováno jádro 

interview, tedy minimum otázek, na které jsem se během rozhovorů ptala a zároveň mi 

polostrukturované interview dávalo možnost toto minimum otázek doplňovat o další otázky, 

které v průběhu rozhovoru vyvstávaly. 

Stanovila jsem jeden hlavní cíl diplomové práce a tři dílčí cíle. Hlavním cílem bylo 

popsat roli adiktologa v adiktologické ambulanci v procesu navrácení řidičského oprávnění 

po jeho předchozím odebrání u pacientů se závislostí na návykových látkách. Dílčími cíli 

bylo popsat, jak vypadá spolupráce adiktologů s jinými odborníky, kteří jsou do procesu 

navrácení řidičského oprávnění zapojeni (lékaři, dopravní psychologové, úředníci probační 

a mediační služby), jaké metody adiktologové v tomto procesu používají a posledním dílčím 

cílem bylo navrhnout postup práce s pacienty, kteří přicházení do adiktologické ambulance 

se zakázkou navrácení řidičského oprávnění.  



 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo popsat roli adiktologa v adiktologické 

ambulanci v procesu navrácení řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání u 

pacientů se závislostí na návykových látkách. Z interpretovaných výsledků vyplývá, že role 

adiktologa v adiktologické ambulance v daném procesu není pouze jediná, ale je jich 

několik, a to především doložení abstinence pacienta od návykových látek, testování na 

přítomnost metabolitů návykových látek, edukace a motivování pacienta k abstinenci od 

návykových látek. Z hlediska právních norem však žádají odborníci po adiktologovi příliš 

mnoho, chtějí-li, aby prokázal nezpochybnitelnou, důslednou a trvalou abstinenci od 

návykových látek, trvající v případě alkoholu 1 rok a v případě jiných omamných a 

psychotropních látek 2 roky. Podle vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových 

vozidel o nezpochybnitelné, důsledné a trvalé abstinenci od návykových látek rozhoduje 

lékař, není tedy v kompetenci adiktologa, aby tuto podmínku dokazoval. V tomto kontextu 

by tedy nebylo třeba pacienty testovat na přítomnost metabolitů návykových látek v moči či 

jiném biologickém materiálu, pacient by mohl docházet k individuální terapii, která by se 

zaměřovala na témata uvedená v kapitole 13.3.4. Testování by si pak zajistil lékař, který 

pacienta do adiktologické ambulance odesílá nebo lékař, který posuzuje jeho zdravotní 

způsobilost k řízení motorových vozidel. To by ale znamenalo, že by pacient musel 

navštěvovat několikrát v týdnu více zařízení, což by pro něj mohlo být velmi zatěžující. 

V praxi by bylo nejjednodušší, kdyby proběhla domluva mezi posuzujícím lékařem a 

adiktologem, který by pacienta testoval během individuálních terapií a lékaře informoval o 

výsledcích testů. Testování na přítomnost metabolitů návykových látek v moči a jiném 

biologickém materiálu však může významně narušit důvěru v terapeutickém vztahu mezi 

pacientem a adiktologem a tento faktor by měl být tedy zohledněn. 

Z výsledků polostrukturovaných interview dále vyplývá, že pacienty se závislostí na 

návykových látkách, kteří žádají o navrácení řidičského oprávnění odesílají do 

adiktologických ambulancí nejčastěji psychiatři, v těsném závěsu pak praktičtí lékaři a 

dopravní psychologové. V jednom případě byl pacient do adiktologické ambulance odeslán 

úředníkem probační a mediační služby. Pacienti často přichází do adiktologické ambulance 

s nejasnou zakázkou, která se v jednotlivých adiktologických ambulancích výrazně liší. 

Některé pacienty odesílají odborníci do adiktologických ambulancí bez zakázky, tedy nic 

konkrétního od adiktologů nežádají, pouze je odesílají k adiktologovi jakožto 

k „odborníkovi na závislosti“. Někteří odborníci mají na druhou stranu jasnou představu o 

tom, co od adiktologa vyžadují, typicky se jedná o písemnou zprávu o docházce pacienta do 

adiktologické ambulance a doložení abstinence od návykových látek v době, než jim bude 

řidičské oprávnění vráceno. Dokazování abstinence od návykových látek je v adiktologické 

ambulanci ale poměrně složité. Kapitola 9 Detekce návykových látek zpracovává informace 

o tom, jak dlouho je možné návykové látky dokázat v krvi, moči slinách, potu a vlasech. Na 

některá z těchto vyšetření však nemají adiktologické ambulance dostatečné vybavení a je 

nutné spolupracovat s toxikologickým pracovištěm, které nutně nemusí být v dosahu 

adiktologické ambulance a zároveň není toxikologické vyšetření levnou záležitostí. V praxi 

se obvykle provádí pouze orientační testy na přítomnost metabolitů návykových látek 

nejčastěji v moči, detekce některých návykových látek je však možná pouze v řádech 

několika dní, aby bylo testování prokazatelné, bylo by nutné jej provádět ideálně dvakrát až 



 

 

třikrát týdně podle typu návykové látky. Testování na přítomnost metabolitů návykových 

látek v moči či jiném biologickém materiálu však zdravotní pojišťovny neproplácí, testování 

dvakrát až třikrát týdně by tedy bylo pro adiktologické ambulance velmi nákladné. 

Přicházela by v úvahu možnost, že by si testy hradil pacient sám, i pro něj by ale byla 

finanční zátěž poměrně vysoká.  

Na základě poznatků adiktologických ambulancí jsem navrhla možný postup práce 

adiktologa v adiktologické ambulanci s pacienty, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění 

a žádají o jeho navrácení. Tato metodika je však použitelná pouze pro pacienty, kterým bylo 

řidičské oprávnění odebráno kvůli řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. U 

pacientů, kterým bylo řidičské oprávnění odebráno na základě diagnostikování syndromu 

závislosti na návykových látkách se pak dokazuje nezpochybnitelná, důsledná a trvalá 

abstinence trvající alespoň 1 rok v případě závislosti na alkoholu, 2 roky pak v případě 

závislosti na jiných omamných a psychotropních látkách, což je, jak uvádím výše, 

v kompetenci lékaře. Rolí adiktologa by tedy nemělo být dokázat tuto podmínku, ale 

pracovat s pacientem prakticky stejným způsobem, jako s pacienty, kterým řidičské 

oprávnění odebráno nebylo a výstupem spolupráce s pacientem by mohla být závěrečná 

zpráva lékaři, který podmínku nezpochybnitelné, důsledné a trvalé abstinence dokazuje, o 

průběhu spolupráce s pacientem, počtech a termínech kontaktů. Rizikem strukturovaného 

programu pro pacienty, kterým bylo řidičské oprávnění odebráno kvůli řízení pod vlivem 

návykové látky by mohla být určitá rigidita adiktologů. Cílem není vytvořit program, kterého 

by se měli adiktologové striktně držet v průběhu práce s pacientem, kterému bylo odebráno 

řidičské oprávnění, ale vytvořit osnovu postupu práce, která by mohla být určitým vodítkem 

pro adiktologa. Zásadní je individuální přístup adiktologa vycházející z aktuálních potřeb 

pacienta. Variantou by mohlo být i vytvoření terapeutické skupiny pro řidiče a program tedy 

koncipovat formou skupinové práce. I v tomto případě bych pacienty rozdělila do dvou 

terapeutických skupin – skupiny pro pacienty, kterým bylo řidičské oprávnění odebráno na 

základě diagnostikování syndromu závislosti na návykových látkách, která by dle mého 

názoru nemusela být nijak specifikována, ani tematicky zaměřována, tito pacienti by mohli 

být zařazeni do terapeutické skupiny, která v ambulantním programu již probíhá, pokud 

adiktologové formou skupinové práce vůbec pracují. Pro pacienty, kterým bylo řidičské 

oprávnění odebráno kvůli řízení pod vlivem návykové látky by se nabízeno vytvoření 

tematicky zamřené terapeutické skupiny, která by se zaměřovala na témata, která uvádím již 

kapitole 13.3.4., tedy řízení pod vlivem návykových látek a rizik, která z toho plynou, 

rychlosti odbourávání alkoholu a jiných návykových látek a vypočítání hladiny alkoholu a 

jiných návykových látek v krvi (alko kalkulačky). Dále bych zařadila obecná témata jako 

užívání návykových látek, jejich účinky a rizika, škodlivé užívání návykových látek, rozvoj 

a vznik závislosti na návykových látkách. I ve skupinové práci by bylo možné zařadit metodu 

prevence relapsu, tedy identifikaci spouštěčů užívání návykových látek, identifikaci 

rizikových situací a možnosti jejich zvládání či předcházení, rozbor výhod a nevýhod 

abstinence od návykových látek a v neposlední řadě práci s bažením a myšlenkami na 

návykové látky a možnosti jejich zvládání. Ve skupinové terapii by ale bylo obtížnější 

testovat pacienty na přítomnost metabolitů návykových látek v moči, na druhou stranu není 



 

 

podmínkou adiktologa toto testování zajistit, pacient by mohl docházet na testy 

k psychiatrovi, či například praktickému lékaři anebo i k adiktologovi, ale individuálně. 

Podle mého názoru by mohla mít tato diplomová práce využitelnost v praxi, neboť 

na základě dat získaných rozhovory s pracovníky adiktologických ambulancí jsem navrhla 

možný postup práce s pacienty, kteří přichází do adiktologické ambulance kvůli 

adiktologickému posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tento postup by mohli 

adiktologové využít v adiktologických ambulancích při práci s pacienty, kteří žádají o 

navrácení řidičského oprávnění. Diplomová práce by mohla být dále rozšířena o rozhovory 

s odborníky, kteří jsou do procesu navrácení řidičského oprávnění zapojeni. Nabízelo by se 

doplnit mnou získaná data o rozhovory s dopravními psychology, praktickými lékaři, 

psychiatry a dalšími odborníky, kteří jsou v diplomové práci zmíněni. Práce by pak byla 

rozšířena o jejich pohled na danou problematiku, konkrétně na to, jak by si spolupráci 

s adiktology představovali oni, co by od nich potřebovali, jaké by měli požadavky. Na 

základě těchto dat by mohla být navrhnuta spolupráce mezi danými odbornostmi a 

adiktology a mohlo by dojít ke sjednocení této spolupráce, což se aktuálně výrazně liší 

v různých regionech. V současné době již probíhá komunikace mezi Českou asociací 

adiktologů jako zastřešující organizací zastupující adiktology a dopravními psychology 

ohledně spolupráce mezi těmito dvěma odbornostmi v procesu navrácení řidičského 

oprávnění adiktologickým pacientům. 

  



 

 

15. Závěry 

Do adiktologických ambulancí jsou odesílání pacienti, kterým bylo odebráno 

řidičské oprávnění na základě diagnostikování syndromu závislosti na návykových látkách 

nebo na základě řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Tyto pacienty 

nejčastěji odesílají psychiatři, praktičtí lékaři a dopravní psychologové, v ojedinělých 

případech pak jiné odbornosti, například úředníci probační a mediační služby. Zakázka, se 

kterou pacienti do adiktologické ambulance přichází, bývá mnohdy nejasná. Někteří pacienti 

přichází zcela bez zakázky, pouze na základě indikace příslušného odborníka, který nežádá 

od adiktologa nic konkrétního. Obvykle se však po adiktologovi žádá doložení abstinence 

pacienta od návykových látek, posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

z adiktologického hlediska, adiktologické posouzení stavu pacienta a termíny návštěv a 

vývoj situace pacienta.  

Role adiktologa v adiktologické ambulanci v procesu posouzení navrácení 

řidičského oprávnění u pacientů s diagnózou závislosti na návykových látkách rovněž není 

zcela jednoznačná a odvíjí se od žádosti pacientů a odborníků, kteří pacienty do 

adiktologické ambulance odesílají. Jejich úkolem dle poznatků adiktologů, se kterými jsem 

udělala interview je doložit nezpochybnitelnou, důslednou a trvalou abstinenci od 

návykových látek, testovat pacienty na přítomnost metabolitů návykových látek v moči nebo 

slinách, posoudit aktuální stav pacientů při vstupním vyšetření, motivovat a edukovat 

pacienty, pomoci jim udržet abstinenci od návykových látek či zajistit kontrolní jaterní 

odběry. Obecnou rolí je pak navázání spolupráce s pacienty a dohled nad pacienty. 

Spolupráce adiktologů s jednotlivými odborníky, kteří jsou do procesu navrácení 

řidičského oprávnění u pacientů se syndromem závislosti na návykových látkách zapojeni 

se liší dle jednotlivých adiktologických ambulancí. Tři adiktologické ambulance uvedly, že 

spolupráce s odborníky je nulová, na druhou stranu zbylých šest adiktologických ambulancí 

spolupráci hodnotily pozitivně – komunikace mezi nimi probíhá na základě telefonických 

hovorů nebo e-mailové komunikace, v jednom případě dochází k osobním setkání, protože 

psychiatr je součástí multidisciplinárního týmu dané adiktologické ambulance. 

Adiktologové pak před nebo po ukončení spolupráce s pacientem odesílají odborníkovi, 

který k nim pacienta indikoval, závěrečnou zprávu o průběhu spolupráce s pacientem.  

Nejdůležitějšími metodami, které adiktologové v adiktologických ambulancích 

využívají při práci s pacienty, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění a žádají o jeho 

navrácení, jsou edukace, individuální terapie, motivační rozhovory, prevence relapsu, 

testování na přítomnost metabolitů návykových látek v biologickém materiálu a sepsání 

průběžné či závěrečné zprávy pro odborníka, který pacienta do adiktologické ambulance 

odeslal. Pět adiktologických ambulancí nemá pro postup práce s pacienty, kterým bylo 

odebráno řidičské oprávnění a žádají o jeho navrácení, vytvořenu žádnou metodiku, čtyři 

adiktologické ambulance metodiku vytvořenu mají – dvě z těchto adiktologických 

ambulancí mají jasně daný strukturovaný program pro řidiče, dvě adiktologické ambulance 

nemají strukturu jasně danou.  



 

 

Na základě poznatků adiktologických ambulancí jsem navrhla postup práce, který by 

mohl být realizován adiktology v adiktologických ambulancích s pacienty, kterým bylo 

odebráno řidičské oprávnění a žádají jeho navrácení. Program pro řidiče by mohl být 

strukturován do 10-15 konzultací vedených formou individuální terapie s frekvencí 

docházení pacienta jednou týdně. Tato délka odpovídá i délce střednědobé léčby závislosti. 

Program by se měl opírat především o edukaci pacienta ohledně užívání návykových látek, 

jejich účinků a rizik, škodlivém užívání návykových látek, rozvoji a vzniku závislosti na 

návykových látkách, řízení pod vlivem návykových látek a rizik, která z toho plynou, 

rychlosti odbourávání alkoholu a jiných návykových látek z těla, mechanismech vstřebávání 

alkoholu a jiných návykových látek do krve a vypočítání hladiny alkoholu a jiných 

návykových látek v krvi (alko kalkulačky). Dále by se měl program opírat o prevenci 

relapsu: identifikaci spouštěčů užívání návykových látek, identifikaci rizikových situací a 

možnosti jejich zvládání či předcházení, rozbor výhod a nevýhod abstinence od návykových 

látek a v neposlední řadě práci s bažením a myšlenkami na návykové látky a možnosti jejich 

zvládání. Kromě edukace a prevence relapsu by měl program zahrnovat motivační 

rozhovory, rozbor aktuálních témat pacientů a testování na přítomnost metabolitů 

návykových látek z biologického materiálu. Přístup adiktologů k pacientům, kteří žádají o 

navrácení řidičského oprávnění by však měl být individuální a vycházet z aktuálních a 

konkrétních potřeb pacienta.  

V současné době probíhá mezi Českou asociací adiktologů, dopravními psychology 

a dalšími odborníky komunikace o procesu navrácení řidičského oprávnění adiktologickým 

pacientům. Tato diskuze, ve které se komunikuje především spolupráce mezi odborníky, 

stále probíhá a zřejmě ještě nějakou dobu probíhat bude.  
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19. Příloha 1 

19.1. Polostrukturované interview 

Okruh č. 1 

Název zařízení:  

Kraj/město:  

Kvalifikace pracovníka, délka jeho praxe, úvazek, zkušenosti:  

Odbornosti v pracovním týmu: 

Které smlouvy s pojišťovnami zařízení má:  

 

Okruh č. 2 

Jak dlouho je vaše zařízení zapojeno do procesu navrácení řidičského oprávnění u 

adiktologických pacientů? 

Kolik pacientů ročně se na Vás obrátí kvůli posudku ohledně způsobilosti k řízení 

motorových vozidel z adiktologického hlediska?  

Kolik je to z celkového počtu pacientů za rok?  

Kolik mužů a kolik žen se na Vás ročně obrátí kvůli posudku ohledně způsobilosti 

k řízení motorových vozidel z adiktologického hlediska?  

Jaký je průměrný věk žen?  

Jaký je průměrný věk mužů?  

Jaké diagnózy mají tito pacienti?  

Mají nějakou komorbiditu? Jakou?   

Proč bylo pacientům odebráno řidičské oprávnění?  

 

Okruh č. 3 

Přichází pacienti sami nebo je k Vám posílá dopravní psycholog, lékař či jiný 

odborník? 

Komunikuje s Vámi daný odborník? Jakým způsobem?  

Jak vypadá spolupráce s těmito odborníky? 

Co od Vás žádají?  

Jaké je role adiktologa ve vaší organizaci v procesu posouzení způsobilosti 

k navrácení řidičského oprávnění z adiktologického hlediska? 

 

Okruh č. 4 

Jak s těmito pacienty pracujete?  

Jaké používáte konkrétní metody? 

 Máte k tomu vytvořen konkrétní postup/metodiku?  

- Jak často tito pacienti dochází?  

- Jak dlouho tito pacienti dochází?  

- Jakou formou s nimi pracujete? (Individuální/rodinná/skupinová terapie?)  

- Testujete je na přítomnost návykových látek z biologického materiálu? 

Jakého? Jak často?  



 

 

- Je spolupráce s těmito pacienty v něčem specifická?  

Jakým způsobem dokazujete podmínku roční/dvouleté abstinence od návykových 

látek, pokud ji dokazujete? 
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Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci.  
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