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Abstrakt 

První stěžejní část je věnována alkoholu samotnému, jeho podrobnějšímu popisu, 

vývoji, jeho účincích na organismus. Dále se budu zabývat zbytkovým alkoholem a 

měřením alkoholu při silniční kontrole. S tímto tématem také souvisí i bezpečnost na 

našich silnicích, kampaně zaměřené proti alkoholu za volantem a dále různé statistiky 

nehodovosti pod jeho vlivem ve srovnání s ostatními zeměmi.  

Praktická část bude pojednávat o souvislosti mezi vzděláním a řízením pod vlivem 

alkoholu. Zjišťuji, zda-li dosažené vzdělání a věk  řidičů souvisí s řízením pod vlivem 

alkoholu. Popisuji postoje studentů k problému řízení pod vlivem alkoholu. Výzkum je 

prováděn formou anonymních dotazníků ze vzorku padesáti studentů z třetího ročníku 

odborného učiliště a padesáti studentů z prvního ročníku vysoké školy. Výsledkem 

práce budou shrnuté výsledky zhodnoceny a bude demonstrován ucelený přehled o této 

problematice.  

Klíčová slova: alkohol, bezpečnost na silnicích, následky, vliv věku a vzdělání řidičů na 

řízení pod vlivem alkoholu.  
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Abstract 

The first main part is devoted to alcohol itself, its detailed description, development, its 

effects on the body. Further, I will deal with alcohol and residual strength measurements 

at the roadside. With this theme also relates to the safety of our roads, campaigns 

against drinking and driving, as well as various statistics of accidents under the 

influence compared with other countries.  

The practical part will discuss the connection between education and driving under the 

influence of alcohol. Evaluating whether the educational level and age of drivers 

associated with driving under the influence of alcohol. We describe the attitudes of 

students to the problem of driving under the influence of alcohol. Research is conducted 

through anonymous questionnaires from a sample of fifty students from the fourth year 

of vocational school and fifty students from the first year of college. The result of the 

work will be summarized results will be evaluated and demonstrated a comprehensive 

overview of this issue. 

Keywords: alcohol, road safety, outcomes and impact of age and education of drivers 

for driving under the influence of alcohol. 
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1 Úvod 
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala otázku problematiky řízení 

motorových vozidel pod vlivem alkoholu, a to konkrétně u studentů v České republice. 

Alkohol je zařazen mezi psychotropní látky, tedy látky ovlivňující nervový systém. Při 

jeho konzumaci a zvyšujícími se dávkami lidé ztrácejí zábrany a naopak nabývají 

sebevědomí.  Zejména u mladých, studujících lidí je pití alkoholu velmi oblíbené. Proto 

mě tato problematika zajímá a chci se jí ve své práci věnovat.  

Ve své práci bych se chtěla zaměřit na to, zda-li má škola a tedy i vzdělávání 

vliv na řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu. Setkala jsem se s různými 

názory na tuto problematiku. Někdo tvrdí, že vysokoškolští studenti mají vyšší 

sebevědomí a tudíž větší tendenci předvádět se a usednout za volant pod vlivem 

alkoholu. Někdo naopak tvrdí, že studenti vysokých škol jsou rozumní a nikdy by za 

volant pod vlivem alkoholu neusedli. Na studenty na učilištích, se nahlíží jako na méně 

inteligentní, a proto prý usedají za volant v podnapilém stavu častěji (neuvědomují si 

příliš následky). Zaznamenala jsem si i názor, že učni nechtějí usedat za volant 

v podnapilém stavu, jelikož mají obavy z toho, že budou stigmatizování za to, že nejsou 

příliš chytří (studují „pouze“ učiliště) a tudíž tedy nechtějí být považováni za ještě 

hloupější v případě, že by se ostatní dozvěděli, že usedli za volat s určitým množstvím 

alkoholu. Tyto názory jsou zajímavé. Proto se také v praktické části zaměřím na cílené 

otázky formou dotazníku pro vysokoškolské studenty a studenty učilišť či nástavbového 

studia. Vyhodnotím zde dotazník, ve kterém zjistím názory, dopady, argumentace 

studentů. V rámci dotazníku jsem si stanovila hypotézy, které po vyhodnocení otázek 

vyvrátím nebo potvrdím. Otázky jsem sestavovala na základě svých názorů a 

přesvědčení, taktéž jsem stanovila hypotézy.  

Ve své práci bych zmínila v příslušné kapitole i bodový systém na silnicích. 

Pro některé řidiče bylo v roce 2006 nepříjemné, když byl tento systém zaveden. Avšak 

okolo smyslu tohoto systému se točila spousta otázek: „Bude tento systém fungovat tak, 

že na silnicích nebude vyhasínat tolik lidských životů? Bude méně dopravních nehod? 

Zklidní se agresivní řidiči? Bude ubývat řidičů, kteří ohrožují ostatní i sami sebe, když 

usedají za volant pod vlivem alkoholu“? Ano, možná zpočátku zavedení nového 

systému na řidiče zapůsobilo, ale i to jaká je současná situace?  
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Dále se ve své práci budu zabývat zbytkovým alkoholem a měřením alkoholu 

za volantem celkově. Spousta řidičů se zalekne, když během jízdy zahlédnou 

příslušníka policie se znamením zastavení. Ve stresu se pak ocitají zejména ti, kteří si za 

volant sedli s určitým množstvím alkoholu v krvi. S tímto pak souvisí jistě i další 

kapitola mé bakalářské práce, ve které zmiňuji právní následky, které pak z tohoto činu 

mohou vyplynout. Možná se hlavně u studentů vyskytují jedinci, kteří si vůbec nejsou 

vědomi právních následků, které tato nezodpovědnost nese. I takovou otázku jsem 

položila respondentům v dotazníku, který je uveden a vyhodnocen v již zmiňované 

 praktické části této práce.  

Vzhledem k často probíranému tématu reklamních kampaní se budu věnovat v 

další kapitole i této problematice. Vybrala jsem si kampaň Ministerstva dopravy České 

republiky nazvané Nemyslíš, zaplatíš, která se stala jistě velmi často zmiňovanou ve 

společnosti. Je kontroverzně zpracovaná, hodně medializovaná a vzhledem k vysoké 

nehodovosti je aktuální k tématu bezpečnosti silničního provozu. Navíc reklamní spoty, 

které se uvádějí v reklamních přestávkách, jsou výstižné, nahání člověku hrůzu. Možná 

je to účinný prostředek, jak předcházet nehodovosti. Více v mém tématu, jak nepožívat 

před jízdou alkoholické nápoje.  

2 Alkohol 

2.1 Dějiny užívání alkoholu 

Alkohol je nejstarší sedativní/hypnotickou drogou. Známá je přinejmenším od 

roku 6400 př. Kr. v podobě piva a vína. Někteří historikové dokonce předpokládají 

výrobu medoviny kolem roku 8000 př. n. l. V průběhu času umožnil technologický 

pokrok, podobně jako u jiných drog, výrobu stále silnějších alkoholických nápojů až 

k destilaci pálenek jako gin, whisky a rum.  

Až do devatenáctého století byl alkohol jedinou dostupnou drogou s tlumivým 

účinkem, ale s rozvojem medicíny a farmakologie byly vyvinuty nové 

sedativní/hypnotické látky. První z nich byl paraldehyd, po něm následoval 

chloralhydrát (dosud oblíbený u některých lékařů, protože nevyvolává kocovinu a méně 

tlumí dýchání než barbituráty). V devatenáctém století se začaly používat také bromidy 

včetně bromidu draselného, sloužícího k tlumení libida u vojáků.  
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Pití alkoholu provází lidstvo od samých počátků dějin. Pěstování vinné révy na 

víno začalo podle současných představ v horách mezi Černým a Kaspickým mořem 

(dnešní Arménie) někdy mezi rokem 6000 až 4000 př. n. l. Mezi lety 3000 až 2000 př. 

n. l. se u sumersko – mezopotámské civilizace (dnešní Írák) objevilo pivo a dodnes se 

zachovaly hliněné tabulky s recepty na více než dvacet druhů piva. V téže době se 

výroba a obchod s vínem staly významnou součástí středozemního obchodu a kultury.  

Od té doby, co lidstvo zná alkohol, potýká se také s veřejným opilstvím. Našly 

se dokonce hieroglyfické nápisy ze starověkého Egypta s varováním, že kdokoliv by 

padl opilý na ulici, nikdo mu nepomůže a utrpí jen ostudu a posměch. Ve starém Římě 

bylo trestné řídit v opilosti provoz. (Shapiro,  2005)1 

2.2 Užívání alkoholu v Evropských zemích 

Přestože konzumace alkoholu v Evropské unii postupně klesá, je to stále oblast 

s největším počtem uživatelů alkoholu a s největší úrovní konzumace alkoholu na osobu 

ve světě (WHO, 2005). Nejčastěji konzumovaným nápojem je pivo (44 %), víno (34 %) 

a tvrdý alkohol (23 %) (Anderson & Baumberg, 2006). 2 

Evropské státy se z hlediska vzorců užívání alkoholu dají rozdělit do tří 

základních kategorií: (a) kultury pijící víno, jako je Francie nebo Itálie, (b) kultury pijící 

pivo, kam lze zařadit Německo, Velkou Británii, ale i Českou republiku, a (c) kultury 

pijící tvrdý alkohol, jako jsou severské státy, kam patří například Finsko či Švédsko, 

které v poslední době začínají preferovat pivo (Leifmann, 2002).3 

2.3 Farmakologie etanolu 

Alkohol, resp. etylalkohol, chemicky etanol (C2H5OH), svou jednoduchou a 

malou molekulou, vznikající kvašením cukrů, patří mezi látky ovlivňující především 

látkovou přeměnu a nervový systém. V klasifikaci farmakologie se pro své psychotropní 

účinky (výrazné změny v chování a prožívání) řadí mezi látky s převažujícím 

působením na nervový systém. Z hlediska kvantitativního je etanol nejslabší 

                                                           
1
 Shapiro, H. (2005). Drogy: obrazový průvodce, str. 57-61. 1. české vydání. Praha : Svojtka & Co. 

2
 Anderson, P & BAumberg, B. (2006) A public health perspective. Alcohol in Europe. London: Institute 
of Alcohol Studies for the European Commission. 

3
 Leifman, H. (2002). A comperative analysis of drinking patterns in six EU countries in the year 2000. 
Contemporary Drug Problems, 29m 501-548 
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psychotropní látkou, neboť zřetelné účinky se objevují až v dávkách kolem 1 g na 1 kg 

váhy, což je milionkrát vyšší dávka než u halucinogenu LSD (dietylamid kyseliny d-

lysergové) a stokrát vyšší dávka než u pentobarbitalu (což je hypotonikum indikované 

pro léčbu poruch spánku).  

Etanol patří do skupiny hypno-sedativ a svými účinky se blíží barbituranům 

s krátkým až středním působením (pentobarbital nebo amobarbital). Na rozdíl od 

ostatních psychofarmak vyvolává v dávkách, které se ještě neprojevují v nervovém 

systému, rozsáhlé změny v látkové přeměně.  

Z energetického hlediska je významné, že etanol dovede pokrýt až polovinu 

energetického přívodu potřebného pro tělesnou aktivitu s mírnou svalovou zátěží. 

(Kvapilík, Svobodová,  1985)4 

2.4 Mechanismus účinku etanolu 

Mechanismus účinku etanolu se nedá vysvětlit speciální interakcí s určitým 

biochemickým procesem. Důležitou úlohu pravděpodobně hraje fyzikálně chemicky 

podmíněné zabudování etanolu do integrálních membránových proteinů. Týká se to 

v různé míře rozličných membránových složek; zvlášť citlivé jsou určité iontové kanály, 

které jsou řízeny kyselinou gama-aminomáselnou a kyselinou glutamovou jakožto 

transmitery.  

Čistý etanol lokálně dráždí kůži a sliznice, vyvolává zde hyperemii, proto se 

používá jako externum např. ve francovce.  

2.5 Resorpce etanolu 

Etanol se přibližně z 20% resorbuje již v žaludku, zbytek se vstřebává 

v tenkém střevě. Po resorpci se etanol rozděluje rovnoměrně ve veškeré tělesné vodě. 

Koncentrace etanolu v krvi závisí na několika faktorech: 

• na množství přijatého etanolu, 

• na rychlosti resorpce; tu spoluurčuje koncentrace etanolu v nápoji (pivo 2-5%, 

bílé a červené víno 7-10%, jižní vína 15-20%, pálenka a jiné destiláty 30-45%) a 

náplň zažívacího traktu, 

                                                           
4
 Kvapilík, J. et Svobodová, A. (1985). Člověk a alkohol, str. 13. 1. vydání. Praha : Avicenum. 
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• na tělesné hmotnosti, případně na množství tělesné vody a tělesného tuku, 

• na rychlosti eliminace alkoholu. (Lüllmann, Mohr, 2002)5 

2.6 Toxicita etanolu z hlediska farmakologie 

V experimentech na pokusných zvířatech se prokázalo, že chemicky čistý 

etanol je ve srovnání s analogickými koncentracemi etanolu v různých alkoholických 

nápojích méně toxický. Růstové křivky laboratorních zvířat byly totiž více ovlivněny 

negativním směrem po vínech (toxičtější červené než bílé) a koncentrátech (whisky víc 

než vodka) než po chemicky čistém etanolu. Analogický stupeň poškození byl prokázán 

ve strukturách buněk jater a i ve skladbě některých enzymů. Ve světě se proto právem 

diskutuje nejen o otázce tzv. minimálních toxických dávek etanolu, ale i o různorodosti 

toxicity odlišných alkoholických nápojů. (Kvapilík, Svobodová, 1985)6  

Bezpečná dávka alkoholu pro zdravého dospělého člověka je podle expertů 

Světové zdravotnické organizace kolem 20 g 100% lihu za den (16 g pro ženu, 24 g pro 

muže), což je asi půl litru piva nebo 200 ml vína. (Nešpor, 1995)7 

2.7  Eliminace alkoholu 

Eliminace etanolu začíná ihned po požití. Ledvinami, plícemi a kůží se 

v nezměněné formě vylučuje jen několik procent, zbytek se metabolizuje. Rychlost 

biotransformace etanolu není úměrná jeho koncentraci v krvi, nýbrž za časovou 

jednotku se destruuje stále stejné množství etanolu: množství metabolizovaného etanolu 

za jednotku času na jednotku hmotnosti je u mužů 0,1 g/kg/h, u žen 0,085 g/kg/h. Po 

ukončení resorpce etanolu se tedy musí počítat s pravidelným poklesem koncentrace 

alkoholu v krvi. Hodnoty klesají o 0,1 – 0,2 promile za hodinu, většinou asi 0,15 

promile. U alkoholiků je odbourávání etanolu ve srovnání s abstinenty zvýšeno jen 

málo, nebo vůbec ne.  

                                                           
5
 Lüllmann, H., Mohr, K., Wehling, M. (2002). Farmakologie a toxikologie, str. 621. 1. české vydání. 
Praha: Grada Publishing, a.s. 

6
 Kvapilík, J. et Svobodová, A. (1985). Člověk a alkohol, str. 14. 1. vydání. Praha : Avicenum. 

7 Nešpor, K. (1995). Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření v lepších věcech, str. 16. 1. vydání. 
Praha: Portál. 
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2.8  Akutní účinek a otrava 

V centrálním nervovém systému etanol působí v podstatě stejně jako narkotika. 

Vyvolává všechna stádia narkózy. Malé nebo mírné dávky etanolu vyvolávají u mnoha 

lidí, zvlášť v příhodném prostředí, motorické a psychické oživení. Snižuje se přitom 

schopnost koncentrace, motorická výkonnost a sebekritika, avšak stoupá sebevědomí. 

Vyvíjí se dezinhibice, která se u různých lidí může projevovat velice rozdílně; od 

plačtivého zoufalství nad ubohostí tohoto světa až po manickou agresivitu. Ztráta zábran 

v sexuálním chování, pozorovaná u některých lidí po požití alkoholu, je však provázena 

sníženou sexuální potencí.  

Reakční doba se prodlužuje, zvláště v nečekaných situacích. V silničním 

provozu se právě tato kombinace psychických změn může projevit jako velice 

nebezpečná. Při koncentraci alkoholu v krvi 0,5 promile je již u 20 – 30% lidí klinicky 

zjistitelný zřetelný účinek etanolu, při hodnotách 1,0 promile již u cca 50% lidí; při 

koncentraci 2 - 2,5 promile se musí ve většině případů počítat s těžkou intoxikací. U 

těchto vysokých hodnot se může již vyvinout narkóza. U letálně probíhajících otrav 

etanolem byly naměřeny hodnoty 3,5 - 5 promile. Při testování automobilistů bylo 

pozorováno zřetelné ovlivnění výkonu při hladině alkoholu v krvi 0,8 promile. Jako 

koncentrace ovlivňující schopnost řídit motorové vozidlo je nyní v Německu zákonem 

stanovena hraniční hodnota 0,5 promile. V jiných státech platí nižší hodnoty. Současné 

užívání některých psychofarmak, hypnotik a některých antihistaminik účinek etanolu 

výrazně zesiluje. (Lüllmann, Mohr, 2002)8 

2.9  Alkohol a ovlivnění chování 

2.9.1  Intelektuální funkce 

Pomocí nejrůznějších testů sledujících stanovení inteligenčního kvocientu (IQ) 

lze zjistit po etanolu snížení jak verbálních složek, tak výkonových schopností. Etanol 

narušuje bezprostřední vštípivost, retenci i vybavování paměťových stop. Je zpomalena 

schopnost učení, v počítání vázne více přesnost než rychlost. Zajímavým fenoménem 

etanolové intoxikace je „na stavu závislé učení“ (drug dependent learning). Materiál 

                                                           
8
 Lüllmann, H., Mohr, K., Wehling, M. (2002). Farmakologie a toxikologie, str. 621-622. 1. české vydání. 
Praha: Grada Publishing, a.s. 
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naučený ve stavu etanolového opojení lze jen obtížně vybavit ve střízlivosti, ale lépe po 

novém etanolovém opojení. Tato abnormita bývá spojována se vznikem „alkoholových 

okének“, což jsou ložiska výpadů paměti na určitou dobu etanolové intoxikace.  

Narušení intelektuálních schopností a trvalejší úbytek IQ při dlouhodobém 

zneužívání etanolu vedl farmakologicky orientované alkohology k zavedení pojmu 

„dementogen“, tj. látka vedoucí k postupné intelektuální degradaci.  

2.9.2  Nálada 

V počínajících fázích intoxikace etanolem je v popředí euforie, rozjaření, 

mnohomluvnost, později se objeví přesmyk do deprese, únavy a ospalosti či spánku. 

V psychologických testech projekčních lze zjistit zvýšenou impulsivitu, povrchnost, 

neurovnanost. Osoby pod vlivem etanolu volí při řešení modelových situací často 

riskantní řešení, mají snahu zvýšit úsilí a výkon.  

2.9.3  Agresivita 

Pozitivní vztah mezi konzumací etanolu a agresivitou je ve vědeckých kruzích 

dlouho tradován. Podrobnější a cílené studie však o farmakologické teorii etanolu, 

jakožto spouštěče agresivních tendencí, vážně pochybují. Vliv etanolu na lidské chování 

je podmíněn více kulturními tradicemi než farmakologickou zákonitostí. Série 

experimentů zjistily, že etanol sice zvyšuje pohotovost k agresivnímu chování, ale toto 

je do značné míry výsledkem interakce jedince s okolím, společnosti a prostředím. Tam, 

kde se pije ve skupině, stoupá agresivita více než tam, kde se pije osamoceně. Při 

individuálním pití je agresivní chování podmíněno více osobnostními vlastnostmi než 

samotnou látkou.  

2.9.4  Spánek 

Střední a opakované dávky etanolu v akutních a subakutních pokusech na 

zdravých dobrovolnících způsobovaly podobně jako barbiturany urychlený nástup 

spánku, snižovali frekvenci, zvláště v tzv. hlubokém, telencefalickém spánku v první 

třetině noci. Naproti tomu nástup snového spánku s rychlými očními pohyby byl 

oddálen a trvání fází bylo zkráceno. Intenzita spánkových změn byla přímo úměrná 

hladinám etanolu v krvi. Hlavní zásah etanolu do funkcí regulujících spánek je kladen 

do kmene mozkového. Konzumace etanolu jako uspávacího prostředku je tedy spojena 
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se stejným nebezpečím jako u hypnotik řady barbiturové: možnost vzniku tolerance a 

nakonec i závislosti. (Kvapilík, Svobodová, 1985)9 

3 Zbytkový alkohol 

Řidič, který řídí pod vlivem alkoholu, porušuje zákon a musí počítat s následky 

svého jednání. Navíc se při ovlivnění alkoholem zvyšuje riziko dopravní nehody z 

důvodu prodloužení reakčního času a narušené složky rozhodování. To ví jistě každý. 

Ale málokdo si dostatečně uvědomí nebezpečí alkoholu zbytkového. Neexistuje totiž 

žádný skutečně ověřený recept na to, jak objektivně zvýšenou hranici alkoholu v krvi 

snížit na zákonnou hodnotu. Odbourávání alkoholu je sice dáno určitými objektivními 

procesy probíhajícími v organismu, ale přesto zde existují značné individuální rozdíly v 

závislosti např. na věku, tělesné váze, zdravotním stavu, předchozí konzumaci potravy 

atd. Mnoho řidičů bohužel záludný zbytkový alkohol často podceňuje. Proto je důležité 

vědět, jak rychle se alkohol z těla odbourává. Za hodinu se tělo může zbavit asi 0,1 

promile. Není přitom důležité, zda člověk spí nebo sportuje. Také černá káva nebo tučná 

jídla zde nemají žádoucí účinek.  

Co prokázaly výzkumy: 

• Větší dávky alkoholu tlumí vylučování hormonu ADH. To vede k větším 

ztrátám tekutin a minerálních látek z těla.  

• Alkohol narušuje hospodaření s cukry v játrech a krvi. Požití většího množství 

alkoholu spolu s kratším hladověním může vést k poklesu hladiny krevního 

cukru a dokonce i ke stavům bezvědomí.  

• Únava a nevyspání po nějaké oslavě samy o sobě zhoršují schopnost řídit. K 

tomu ještě přistupuje zátěž, kterou pro mozek, játra a další orgány představuje 

alkohol.  

• Předchozí požití alkoholu může zhoršit řadu nemocí, které snižují schopnost řídit 

motorové vozidlo. (F-autoskoly.cz, 2007)10 

                                                           
9
 Kvapilík, J. et Svobodová, A. (1985). Člověk a alkohol, str. 22-23. 1. vydání. Praha : Avicenum. 
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Alkohol za volant prostě nepatří, ale přesto někteří lidé podléhají mýtům a 

nějakým receptům proti kocovině nebo již zmíněnému zbytkovému alkoholu. U těchto 

lidí by měl zvítězit hlavně zdravý rozum a to vše by pak mělo vést k odpovědnému 

přístupu. Několik mýtů:  

• POKUD SE NECÍTÍM OPILÝ, KLIDNĚ MOHU ŘÍDIT. 

Většina řidičů, kteří jsou chyceni pod vlivem alkoholu, se brání tím, že se opile 

necítí. Možné to samozřejmě je, ovšem na faktu, že řídí pod vlivem, to nic nemění. 

Velmi často je na vině tzv. zbytkový alkohol, jehož vliv člověk např. ráno po prohýřené 

noci opravdu pociťovat nemusí. 

• PRAVIDELNOU KONZUMACÍ SE TOLERANCE K ALKOHOLU ZVYŠUJE. 

Představa, že s „tréninkem“ roste tolerance vůči alkoholu, je mylná. 

Subjektivní pocit je jedna věc, objektivní ukazatel promile alkoholu v krvi je věc jiná. 

Tolerance vůči alkoholu se může věkem či frekvencí konzumace zvýšit, takže „člověk 

víc vydrží“, obsah alkoholu v krvi po vypití stejného počtu nápojů je však stále stejný. 

• KDYŽ SI DÁM JEN JEDNO-DVĚ PIVA, KLIDNĚ MOHU ŘÍDIT, NEMÁ TO NA 

MNE ŽÁDNÝ VLIV. 

(Když se vyhnu tvrdému alkoholu, klidně mohu řídit. Nějaké to pivo mne 

nezlomí.). Alkohol je alkohol.  Nezáleží na druhu nápoje, alkohol v pivu je stejný, jako 

alkohol třeba ve whisky. Po vypití alkoholického nápoje mozková aktivita začne klesat 

během několika minut, což samozřejmě ovlivní i řidičské schopnosti. Člověk se začne 

soustředit na proces řízení vozidla a ztrácí přehled o dění na ulici – třeba o 

přecházejícím dítěti. 

• ALKOTESTER LZE OŠÁLIT. 

Nelze. Přestože způsobů a fintiček, kterými nejen čeští řidiči zkouší alkotestry 

oklamat, přibývá a některé na první pohled vypadají i docela rozumně, kvalitní tester 

„zblbnout“ nelze. Nepomůže mince pod jazykem, olizování alkalických baterií, ani ten 

nejsilnější výdech. 
                                                                                                                                                                          
10

 F-autoskoly.cz (16.1.2007). Pozor na zbytkový alkohol. Dostupné z www:  

   http://www.f-autoskoly.cz/novinka.php?id=94  online [4.6.2011]. 
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• VÍM, JAK RYCHLE A SPOLEHLIVĚ VYSTŘÍZLIVĚT. 

I když vás uvedené metody pravděpodobně trochu osvěží, případně druhý den 

po oslavě alespoň zmírní kocovinu, hladina alkoholu v těle zůstane stejná. Podobně je to 

i se zázračnými účinky citrusových nápojů – ty sice k rychlejšímu odbourávání alkoholu 

pomohou, vypitím krabice džusu však ještě nikdo nikdy nevystřízlivěl. (Promile.info, 

2009).11 

„K rychlému vystřízlivění mi stačí studená sprcha, šálek kávy a otevřené okénko v 

autě.“ 

 

                                                           
11

 Promile.info (29.12.2009). Promile INFO varuje před zbytkovým alkoholem po novoročních oslavách. 
Dostupné z www: http://www.promile.info/aktualita-66/promile-info-varuje-pred-zbytkovym-
alkoholem-po-novorocnich-oslavach.html  online [5.6.2011] 
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4 Měření alkoholu při silniční kontrole 
 

Silniční kontrola probíhá takto: 

• Policista vyzve řidiče, aby předložil doklady nutné k řízení vozidla. Mezi ty 

patří: osvědčení o registraci motorového vozidla, řidičský průkaz, zelená karta. 

Dále je možné, že policista vyzve řidiče k předložení občanského průkazu.  

• Po předložení dokladů následuje otázka, která se týká přestupku, který řidič 

spáchal. Většinou: „Víte, čeho jste se dopustil/a?“ 

• Při podezření na alkohol policista vyzve řidiče, aby si dýchnul do přístroje na 

měření množství požitého alkoholu (alkoholtester).  

• Od ledna roku 2010 je k dechové zkoušce vyzván každý řidič při silniční 

kontrole. Je možnost, že řidič odmítne dechovou zkoušku, ale v tom případě je 

řidič v očích zákona brán jako přiznání, že opravdu je pod vlivem alkoholu. 

Navíc může dostat pokutu a zákaz řízení až na dva roky. Je možno také požádat 

o krevní zkoušku. Toto se dělá na příklad při požití ústní vody, obsahující 

alkohol, kdy si je řidič/a jistý/á, že v krvi alkohol již nebude.  

• Řidič dostane pokyny k dýchání do přístroje. Dostane nový nástavec na ústa, 

poté si vezme do rukou alkoholtester, nadechne se, pusou obemkne nástavec a 

prudce vydechuje cca po dobu 10 vteřin, dokud přístroj nezačne slyšitelně 

signalizovat.  

• Poté se ukáže na přístroji naměřená hladina alkoholu v dechu. Když se hladina 

rovná nule, řidiči jsou vráceny doklady a může jet dále. Pokud je naměřen 

alkohol, hrozí řidiči:  

• do 0,3 ‰ – pokuta do 20 000 Kč, 3 body, zákaz řízení na 6 měsíců až rok, 

• 0,3–1 ‰ – trestný čin s podmínečným trestem, pokuta do 20 000 Kč, 6 

trestných bodů, zákaz řízení na 6 měsíců až rok, 

• více než 1 ‰ – trestný čin a nepodmíněný trest až 1 rok vězení, 6–7 

trestných bodů, 25 000 až 50 000 Kč pokuta, zákaz řízení na 1–2 roky, 
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• odmítnutí dechové zkoušky – 7 trestných bodů, 25 000 až 50 000 Kč, zákaz 

řízení na 1–2 roky. 

 Policisté sice zvažují, že by tolerovali hodnoty do 0,24 ‰, což odpovídá asi 

jednomu 10° pivu, ale dokud nebude změna uzákoněna, platí nulová tolerance. 

(Blesk.cz, 2010).12 

4.1 Stanovení alkoholu v krvi 

I když si celý proces kinetiky etanolu v organismu můžeme rozložit do tří fází: 

difúze, distribuce do tkání a eliminace, a stanovit pro ně přibližné časové intervaly, je 

potřebné si uvědomit časovou souběžnost všech tří fází při déle trvajícím pití. K tomu 

přistupuje i probíhající  metabolizace etanolu.  

Aktuální hladina etanolu v krvi se mění v závislosti na mnoha faktorech. Její 

stanovení v určitém čase je důležitým znaleckým výkonem, zejména v případě, kdy 

nebylo provedeno laboratorní vyšetření etanolu v krvi. V praxi se osvědčil výpočet pode 

vzorce:  

C= a – 
rp

ktp

.

..
 , kde  

C = hledaná koncentrace etanolu v krvi – g/l (‰), 

a = celkové množství požitého etanolu v gramech, 

p = hmotnost pacienta v kilogramech, 

t = trvání metabolického děje v hodinách, 

k = metabolická konstanta pro muže průměrně 0,1 (1 Kg/1 hod ± 30%, pro 

ženy průměrně 0,085/1 Kg/1 hod ± 30%, 

r = konstanta podíl vody na tělesné hmotnosti stanovená pro muže ± 25%, pro 

ženy 0,55 ± 25%.  

                                                           
12

 Blesk.cz (26.01.2010). Po ústní vodě nadýcháte víc než po pivu! Dostupné z www:   
http://www.blesk.cz/clanek/radce-auto/130890/po-ustni-vode-nadychate-vic-nez-po-pivu.html online   
[5.6.2011] 
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4.2 Laboratorní stanovení etanolu 

Potřeba stanovení hladiny etanolu v organismu je nejčastěji podložena 

forenzně, ale vyplývá také z terapeutické praxe a potřeb výzkumu. Etanol díky svému 

specifickému metabolismu a základním chemickým vlastnostem, je v organismu 

distribuován do tělesných tekutin. Materiálem pro laboratorní vyšetření je proto 

nejčastěji krevní sérum, ale i moč a žaludeční obsah. Etanol se také prokáže v dechu.  

Při stanovení hladiny etanolu je velice významný časový faktor. Etylalkohol se 

resorbuje velmi rychle, maximální hladiny dosahuje během 30 – 90 minut od požití. 

Vylučování je pozvolnější, jeho délka je přímo závislá na koncentraci etanolu v krevním 

séru. Výjimečně ale trvá déle než 24 hodin od posledního požití etanolu. Tímto 

intervalem je také časově omezen přímý důkaz etanolu v organismu.  

4.3 Přímý laboratorní průkaz etanolu v organismu 

4.3.1 Widmarkova metoda 

Je celosvětově uznávanou metodou. Provádí se v modifikaci podle Weyricha 

podle normy MZd ÚN 84 3158. Je metodou nespecifickou. Zachycuje také jiné těkavé 

látky, jako aceton, vyšší alkoholy, chloroform, acetaldehyd atd. Obsah těchto látek je v 

séru, ale velmi malý, přesto pro posudkové účely se tato metoda doplňuje metodou 

plynové chromatografie k odlišení zmíněných těkavých látek. Princip Widmarkovy 

metody spočívá v oxidaci dvojchromanu draselného etylalkoholem. Přesně odvážené 

množství krve se při teplotě 60°C oddestiluje a destilát se oxiduje dvojchromanem 

draselným v kyselině sýrové na kyselinu octovou. Dvojchroman draselný se předem 

redukuje na síran chromitý. Zbylý, neredukovaný dvojchroman draselný, se pak stanoví 

jodometrickou titrací síranem sodným po přidání jodidu draselného a uvolnění 

ekvivalentního množství jódu. Vyšetření se provádí ze tří vzorků, jejichž výsledky se 

mohou lišit ± 0,05 promile a při hladině alkoholu v krvi vyšším než 1 promile nesmí 

činit více než ± 5% hodnoty.  

4.3.2 Plynová chromatografie 

Jedná se o analytickou metodu, při níž směs těkavých látek vypuzená z krve, či 

jiného biologického materiálu, je nesena proudem nosného plynu do kolony s vhodným 

absorpčním materiálem. Zde dojde k rozdělení látek ve směsi (např. podle rozdílné 

afinity k sorbentu). Rozdělené látky vycházejí z kolony v určitém časovém pořadí a lze 
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je automaticky detekovat a zaznamenat kvantitativně i kvalitativně. Jako materiál k 

vyšetření může sloužit nejen krev, ale také moč, pot, sliny či jiný biologický materiál. 

Metoda je vysoce specifická a také přesná a citlivá.  

4.3.3 Enzymová metoda 

Metoda byla popsána Büherem a Radetzkim v roce 1951. Jedná se o 

fotometrické stanovení etylalkoholu enzymovou cestou. Nevýhodou této metody je 

pracnost, výhodou pak její přesnost a citlivost. Používá se proto pro výzkumné účely. 

Princip spočívá ve stanovení redukovaného difosforpyridinnukleotidu, který vzniká 

hydrogenací při oxidaci etylalkoholu na acetaldehyd za přítomnosti enzymu ADH. 

Stanovení se provádí spektrofotometricky v UV světle.  

4.3.4 Hmotová spektrografie 

Je jednou z nejpřesnějších laboratorních metod, která je prakticky univerzální. 

Může se kombinovat s jinými metodami. Výsledky jsou naprosto přesné a dají se získat 

z jakéhokoliv biologického materiálu, dokonce ve stopovém množství. Velkou 

nevýhodou je náročné přístrojové vybavení, analýzu výsledku musí provádět doplňkový 

počítač.   (Skála, a kolektiv autorů, 1987).13 

4.4 Stanovení alkoholu v dechu 

4.4.1 Dechové analyzátory 

Na trhu se vyskytuje mnoho i volně prodejných alkoholtesterů, které se 

vyrábějí v různé kvalitě a různém provedení. V dnešní době je jistě velkou módou 

vlastnit alespoň takový alkoholtester. Je to jistě výhodná věc, která, když je kvalitně 

vyrobená, dokáže změřit alespoň přibližné množství alkoholu a člověk, který se chystá 

řídit, se jím může orientovat. Toto jednání je alespoň zodpovědné, než si neměřit nic a 

vyrazit na silnice s domněnkou, že už alkohol nenadýchá.  

Fungují na principu velmi citlivého polovodičového senzoru, jehož údaje jsou 

dále zpracovány a vyhodnoceny mikroprocesorem, který výslednou hodnotu zobrazí na 

displeji. Po zapnutí alkoholtesteru dochází nejprve k zahřívání čidla, což znamená asi 20 

sekund na odpočítávání, aby lépe reagoval na etanol.  

                                                           
13

 Skála, J., a kolektiv (1987). Závislost na alkoholu a jiných drogách, str. 49. 1. vydání. Praha :  
Avicenum 1987. 



 
 

Problematika řízení pod vlivem alkoholu u studentů v České republice 

15 

 

Na trhu je v této době opravdu velké množství těchto přístrojů a výrobci se 

díky velké poptávce předhánějí ve výrobě. Na ukázku jsou to například testery s 

pojmenováním: AL 2500, AL 5000, AL 6000 lite, AL 7000 atd. Je třeba dodat, že tyto 

lehce dostupné přístroje jsou většinou špatně zkalibrované a výsledky jsou opravdu 

zkreslené. Je třeba tuto informaci brát v úvahu.  

4.4.2 Detekční trubičky Altest 

Jde o levnější, avšak jako orientační zkoušku poměrně přesnou metodu, kterou 

používá policie. Fungují tak, že na skleněnou trubičku se z jedné strany nasadí sáček, 

který obsahuje žlutou aktivní náplň a ze strany druhé se nasadí náustek, který je vždy po 

použití vyhozen a ze sterilního obalu vyjmut další, na další měření. Poté po hlubokém 

nádechu se trubička naplní. Po přibližně 2 minutách je dechová zkouška vyhodnocena. 

Když proběhnou všechny chemické reakce, sáček bude mít barvu:  

A) Žlutou – negativní dechová zkouška. 

B) Hnědou – znamená přítomnost nikotinu, alkohol není v dechu přítomen. 

C) Zelenou – pozitivní dechová zkouška. 
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4.4.3 Přístroj Dräger 7410 

Toto je velmi drahý přístroj, který používá policie ČR. Přístroj Dräger 7410 

funguje na principu elektrochemického článku, který analyzuje přesně definovaný 

vzorek vydechnutého vzduchu. Při přeměně alkoholu na acetaldehyd se v prostoru 

senzoru uvolňují elektrony.  

Tento proud elektronů je měřen a následně vyhodnocován mikročipem. Vysoká 

selektivita senzoru zaručuje netečnost vůči dalším substancím, např. aceton ve 

vydechovaném vzduchu. Dále přístroj uvádí jakýkoliv špatný způsob foukání z plic než 

je ten správný, a to tedy nepřerušovaně aspoň 4 – 12 sec., to díky tzv. flow-senzoru, 

který hlídá proud vzduchu, aby nebylo možné dýchat s nádechem. (Imep.cz, 2011).14 

 

Obrázek 1 Přístroj Dräger 7410 

 

Zdroj: IMEP.CZ15 

                                                           
14

 Imep.cz (10.6.2011). Alcotest Dräger 7410 Plus com. Dostupné z www: 

http://www.imep.cz/shop/alkohol-tester/alcotest/alcotest-drager-7410-plus-com  
   online [10.6.2011] 
15

 Imep.cz (10.6.2011). Alcotest Dräger 7410 Plus com. Dostupné z www: 

http://www.imep.cz/shop/alkohol-tester/alcotest/alcotest-drager-7410-plus-com  
   online [10.6.2011] 

 



 
 

Problematika řízení pod vlivem alkoholu u studentů v České republice 

17 

 

5 Bezpečnost na silnicích 

Každý řidič získá základní informace o bezpečné jízdě na silnicích v autoškole. 

Existují jistá pravidla silničního provozu v ČR. Pokud řidič jezdí i do jiných států, měl 

by se před jízdou seznámit s pravidly silničního provozu dané země, neboť se nacházejí 

určité rozdílnosti v těchto pravidlech.  

Bezpečnost na silnicích však nespočívá pouze v informovanosti řidičů. O 

bezpečnost na silnicích se stará dopravní inženýrství.  „Tato oblast se zabývá 

problematikou bezpečnosti dopravy v širokém rozsahu, zahrnuje všechny aspekty 

související s bezpečností provozu na pozemních komunikacích mimo volní jednání 

účastníka silničního provozu, tzn. zejména vhodnost dopravně technického a stavebního 

řešení pozemních komunikací, jejich dopravní propustnost, vybavení pozemních 

komunikací svislým a vodorovným dopravním značením a prostředky zajišťujícími 

bezpečnost provozu. V rámci dopravně inženýrských opatření jsou prováděny 

bezpečnostní audity s návrhy příslušných opatření, analýzy dopravně nebezpečných 

míst s výstupy řešení a návrhy ke zklidnění dopravně exponovaných míst provozu“. 

(Besip.kraj-jihocesky.cz, 2011)16 

Dále se sem zahrnují Stavebně technická opatření, která se zabývají 

bezpečností železničních přejezdů, okružními křižovatkami, odstraňováním bodových 

dopravních závad, zklidňováním dopravy. Také sem patří dopravně technická opatření, 

jako je například dopravní značení a bezpečnostní prvky na vozovce, přechody pro 

chodce, problematika pasivní bezpečnosti (za zahrnuje například vysázení stromoví 

v okrajích silnic, provedení zářezových a násypných svahů nebo provedení krajnic).  

                                                           
16

 Besip.kraj-jihocesky.cz (12.6.2011). Kontroly silniční sítě. Dostupné z www:  

   http://besip.kraj-jihocesky.cz/?strategie,78  online [12.6.2011] 
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6 Bodový systém 

Špatná situace v oblasti nehodovosti je zejména u nás v České republice velice 

aktuálním tématem. Na silnicích je stále vysoký počet usmrcených osob, stále se naráží 

na řidiče, kteří se za volantem neumějí ovládat, jsou agresivní vůči jiným účastníkům 

silničního provozu, jsou neohleduplní k ostatním. Možná proto byl zaveden současný 

systém bodového hodnocení v ČR 1. července 2006 na základě zákonů č. 411/2005 Sb. 

a 226/2006 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích. (Policie-cr.cz, 2007). 17  

Po pěti letech od zavedení bodového systému začíná od 1. 8. 2011 platit jeho 

dosud největší změna. Celkový počet bodovaných přestupků se snížil ze 44 na 22. Za 

lehčí delikty body zmizely, u těžších se bodový trest zvýšil. Postihy za alkohol – 

v zákoně zůstává stále nulová tolerance! Mírní se ale postih za alkohol do 0,3 ‰. Bude 

bez trestných bodů, pouze s pokutou a možným zákazem řízení. Roli hraje i to, pokud 

řidič nadýchá fyziologickou hodnotu do 0,24 ‰. 18 

Tabulka 1 Hladina alkoholu a tresty 

Hladina alkoholu Trest 

Do 0,24 ‰ 
Postup je individuální. Policie většinou opakuje měření, pokud 

alkohol klesá, řidič vyvázne bez jakéhokoliv trestu. 

Do 0,24 do 0,3 

‰ 

Správní řízení s rizikem finančního postihu od 2 500,- do 20 000,- 

Kč + trest zákazu řízení od šesti měsíců do jednoho roku. Bodový 

trest se ale neuděluje. 

Od 0,3 ‰ a výše Řeší se jako přestupek nebo trestný čin. Podle toho, zda je řidič 

chycen pouze pod vlivem či drog (pokuta 2 500,- až 20 000,- Kč, 

                                                           
17

 Policie-cr.cz (15.3.2007). Bodový systém. Dostupné z www: http://www.policie-cr.cz/bodovy- 
system.php  online [20.6.2011] 

18
 Čech, J. Pozor. Vybodovaní řidiči musí k psychologovi. Havlíčkobrodský deník, 2011, č. 178, str. 13. 
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zákaz řízení šest měsíců až rok), nebo přímo ve stavu vylučujícím 

způsobilost k řízení vozidla (pokuta 25 000,- až 50 000,- Kč, zákaz 

řízení na rok až dva roky). Řidiči je udělen sedmibodový trest. 

Zdroj: Havlíčkobrodský deník  

Bodový systém vlastně stanovuje trest za určitý přestupek, který byl způsoben 

řidičem motorového vozidla v rámci silničního provozu a to pomocí bodů a finančních 

pokud podle tabulek. Každý přestupek nebo trestný čin je ohodnocen jinak. Vybrané 

trestné činy jsou ohodnoceny až sazbou 7 bodů. Zejména pak ty, které se podílejí na 

nejvážnějších dopravních nehodách s následkem smrti či těžkých zranění. Body se pak 

sčítají do výše 12 bodů, což je maximum, a pak dochází k odebrání řidičského 

oprávnění na 1 rok. O překročení této hranice je řidič neprodleně informován.  

Podle tabulky bodového systému k porušení předpisů o provozu na pozemních 

komunikacích. Jedná se o přestupek podle ustanovení § 22/1 c) – řízení vozidla ve stavu 

vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné 

návykové látky. Přestupek podle ustanovení § 274 trestního zákona. Počet bodů, který 

je odebrán – 7, pokuta ve správním řízení (Kč) – 25 000 – 50 000, trest v trestním řízení 

– odnětí svobody až do tří let. Zákaz činnosti v pokutě správního řízení na 1 až dva 

roky, v trestním řízení až na 10 let. Tento přestupek nelze řešit blokově pokutou.  

6.1 Úmrtnost na silnicích – faktory determinující úmrtnost 

Úmrtnost determinuje mnoho důležitých faktorů, mezi faktory, kterým se 

dostává spíše nižší pozornosti jsou malá auta, nedostatek řidičských zkušeností, špatné 

dopravní komunikace, nedostatečný servis vozů, stará auta, špatné počasí a sjeté 

pneumatiky. Mezi faktory, kterým se dostává nejvíce pozornosti patří alkohol, mládež a 

rychlost (Peltzman, 1975 str.685). Do rozhodování řidičů riskovat vstupuje pojištění a 

důchod, případná analýza řidičových nákladů připadajících na nehodu je proto 

komplikovaná, jelikož důležité části těchto nákladů jsou obvykle pojištěny (Peltzman, 

1975).19 

                                                           
19

 Peltzman, S. The Effects of Automobile Safety Regulation, The Journal of Political Economy, str. 684. 
University of Chicago, 1975. 
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Bodový systém v ČR reguluje všechny hlavní Peltzmanem specifikované 

faktory determinující úmrtnost. 

7 Dopravně - preventivní kampaně 

Stát vynakládá miliony ze svého rozpočtu na dopravní kampaně, i když z jejich 

vyhodnocení tuší, že dopad na cílovou skupinu je mizivý. V ideálním případě by měli 

účastníci silničního provozu získat znalosti potřebné k bezpečnému cestování 

prostřednictvím formálního vzdělávání v autoškole a také vlastními zkušenostmi (k 

problematice dopravní výchovy a auto školství. Nicméně nedostatečná znalost 

dopravních předpisů, dopravního značení, vozidel a dalších prvků provozu je jedním z 

faktorů, přispívajících nebezpečnému chování a dopravním nehodám. Role nedostatku 

informací jako rizikového faktoru není zcela objasněna. Některé typy chování 

významně zvyšují riziko nehody a zranění. Patří mezi ně zejména překračování 

rychlostních limitů, jízda pod vlivem alkoholu, jízda na červenou a nepoužívání 

bezpečnostních pásů ve vozidle. Policejní dohled a sankce nemohou vždy zabránit 

takovému chování. Proto je nutné doplňovat dohled a sankce poskytováním informací 

pro účastníky silničního provozu. 

Cílem informačních kampaní pro účastníky silničního provozu je snížení 

dopravních nehod propagací bezpečného chování v provozu tím, že poskytnou 

účastníkům silničního provozu lepší znalosti a nakloní jejich postoje k preferování 

takového chování. Dalším cílem je zlepšení porozumění restriktivním opatřením, která 

jsou zaváděna pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.(Czsro.cz, 2011)20 

7.1 Reklamní kampaň Nemyslíš, zaplatíš 

Tato reklamní kampaň byla vytvořena za účelem odstrašujících čísel, která 

signalizují vysokou nehodovost a úmrtnost na našich silnicích. Zjevnou příčinou 

takovéto situace je agresivní chování na silnicích, nedodržování pravidel, zejména 

vysoká rychlost při řízení vozidla na pozemních komunikacích, velice nebezpečný 

manévr zvaný předjíždění, a to zejména v situaci, kdy je to riskantní, a v neposlední 

řadě hlavně požívání alkoholu či jiných návykových látek před nebo v průběhu jízdy.  
                                                           
20Rehnová, S., Skládaná, V. (červen 2006). Bezpečnostní informační kampaně pro účastníky silničního 

provozu. Dostupné z www: http://www.czrso.cz/index.php?id=351  online [28.6.2011] 
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Tato kampaň stála asi 150 milionů korun a dotoval ji stát, jelikož zvítězila ve 

výběrovém řízení řízené ministerstvem dopravy. Kampaň byla poprvé spuštěna 1.října 

2008, kdy se na obrazovkách ukázal první reklamní spot. Postupem času se jich 

objevovalo na obrazovkách více a přibývalo i mnoho reklam v tisku, rozhlase, na 

letáčcích. 

7.1.1  Cíl kampaně 

Dlouhodobý cíl Ministerstva dopravy ČR: 

• V roce 2010 snížit počet dopravních nehod a z nich vyplývajících usmrcených 

osob na polovinu roku 2002 (počet usmrcených v roce 2002 byl 1314 osob).  

• Vytvořit základ pro změnu chování účastníků silničního provozu - donutit lidi k 

uvědomění si rizik a zodpovědnosti nejen za svůj život, ale i za životy ostatních 

účastníků silničního provozu. 

• Vyvolat okamžité reakce na kampaň - vyvolání zájmu, diskusí a udržení 

pozornosti u problematiky bezpečnosti silničního provozu. (Effie.cz 2011).21 

7.1.2 Cílová skupina 

Primární cílová skupina jsou řidiči ve věku 18-60 let a rodiny s dětmi do 14 let. 

Detailní segmentace cílové skupiny je následující:  

 

• řidiči osobních automobilů ve věku 18-25 let: 40%  

(Zaměření na rychlost, agresivitu a alkohol.)  

 

• motocyklisté: 20%  

(Zaměření na rychlost.)  

 

• chodci a cyklisté: 10%  

(Zaměření na reflexní viditelnost chodců a cyklistů.)  

 

• děti: 10%  

(Zaměření na zádržné systémy.)  
                                                           
21

 Effie.cz (20.6.2011). Nemyslíš zaplatíš. Dostupné z www:  
http://www.effie.cz/cz/results/campaign.php?cmpid=153  online [20.6.2011] 
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• profesionální řidiči: 10%  

• ostatní řidiči ve věku nad 25 let: 10%.  

 

Procentní ohodnocení důležitosti jednotlivých cílových skupin pramení ze 

statistik nehodovosti. (Effie.cz 2011)22 

Kampaň je sestavená tak, aby působila děsivě. Hlavně reklamní spoty, které běží 

v televizi, jsou velice výrazně zpracované. Například matka chovající mrtvé dítě je 

působivý příběh, který snad každého řidiče citově zasáhne a ovlivní jeho chování za 

volantem. Výsledkem by měla být bezpečná jízda bez zbytečného riskování a 

nedodržování pravidel. 

Obrázek 2 Nemyslíš zaplatíš - logo 

 

Zdroj: Vimeo.com23 

 

                                                           
22

 Effie.cz (20.6.2011). Nemyslíš zaplatíš. Dostupné z www: 
http://www.effie.cz/cz/results/campaign.php?cmpid=153  online [20.6.2011 

23 Vimeo.com (20.6.2011) . Nemyslíš zaplatíš. Dostupné z www: http://vimeo.com/user3509208 online 
[20.6.2011] 
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7.2 Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu 

V příloze uvádím statistiky, kde jsou vedeny nehody, které byly Policii ČR 

nahlášeny. Účastníci dopravní nehody jsou povini nehodu nahlásit dopravní policii, 

dojde-li ke zranění nebo usmrcení, nebo ke škodě na majetku třetí osoby, nebo při škodě 

na některém z vozidel (včetně nákladu) převyšující do 31.12. 2000 1 000,- Kč, od 1.1. 

2001 20 000,- Kč, od 1.7. 2006 50 000,- Kč a od 1.1. 2009 100 000,- Kč. 

Za usmrcenou osobu se považuje osoba, která zemřela na místě nehody, při 

převozu do nemocnice nebo nejpozději do 30 dnů. Údaje o osobách následně zemřelých 

budou k dispozici až ve 3. měsíci následujícího roku. (Tyto údaje jsou v souladu s 

doporučením Evropské hospodářské komise OSN a jsou vykazovány ve většině zemí 

EU). 

Těžké zranění, lehké zranění - klasifikaci těžkého a lehkého zranění určuje 

lékař. (Policie.cz, 2011).24  

                                                           
24

 Policie.cz (25.6.2011). Statistiky nehodovosti. Dostupné z www: 
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx  online [25.6.2011] 
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8 Praktická část 
 

Praktická část bakalářské práce se bude zabývat výzkumem, ve kterém se snaží 

zjistit, jestli má vzdělání vliv na řízení pod vlivem alkoholu.  Výzkum je proveden 

kvantitativní formou a to dotazníkem. Tato metoda umožní zmapovat danou situaci. V 

praktické části je uvedeno 15 grafů, které se daly vyhodnotit z otázek. Otázky jsou tedy 

zpracovány formou analýzy textu.  

Metody výzkumu 

Výzkum byl realizován formou osobně zpracovaného dotazníku, kde jsou 

uvedeny otázky uzavřené i otevřené. Dotazník obsahuje celkem 17 otázek, na které 

respondenti anonymně odpovídají. Výzkum je prováděn na vysokých školách v různých 

městech a na učilištích ve Světlé nad Sázavou a v Humpolci. Již předem jsem si 

stanovila, jak budou výsledky vyhodnocovány a jak s nimi budu pracovat.  

Dotazník se v prvních otázkách zabývá věkem, pohlavím, školou. Další část se 

zabývá řízením pod vlivem alkoholu, množstvím vypitého alkoholu, jízdy pod vlivem 

alkoholu. Poslední část se zaměřuje na znalost možných sankcí a na názory 

dotazovaných. Dotazník je přiložen v příloze.   

Metody zpracování a analýzy dat 

Po vyplnění dotazníků stanoveným počtem respondentů jsem začala výsledky 

zpracovávat. V prázdném dotazníku jsem začala sčítat počet respondentů, kteří na 

každou otázku odpovídali. Například u otázky č. 2 jsem ručně vypsala a spočítala ze 

všech dotazníků počet respondentů, kteří byli muži a ženy. Takto jsem postupovala u 

všech uzavřených otázek. U otevřených otázek jsem si vypisovala všechny možnosti a k 

nim pak přiřadila spočítané odpovědi a dohromady sečetla počet respondentů u každé 

otázky. Tuto pracnější metodu jsem si zvolila proto, protože jsem měla mnoho 

dotazníků vyplněných ručně a mnoho dotazníků vyplněných přes internet.  
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Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvořili studenti vysokých škol a studenti nástavbového 

studia a učilišť. Výzkumný vzorek lidí není omezen věkem, na školy nastupuje každý v 

jiném věku. Celkový počet respondentů byl 240, z toho 120 z vysokých škol a 120 z 

učilišť. Přičemž 51 studentů z vysokých škol a 65 studentů z učilišť odpovědělo, že 

řídilo automobil pod vlivem alkoholu. Výzkum také ukazuje, že v řízení pod vlivem 

alkoholu převažují muži (129 respondentů), ženy (111 respondentů), což není o mnoho 

méně.   

8.1 Výsledky 

 

Vysvětlivky k výzkumu: 

VŠ = Vysoká škola 

SOU = Střední odborné učiliště 

ZČU = Západočeská univerzita v Plzni 

VŠE = Vysoká škola ekonomická v Praze 

ŘP = řidičský průkaz  
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Graf 1 Kolik Vám je let? 

První otázka, která mě zajímala, byl věk respondentů. Na tuto otázku odpověděli 

všichni respondenti, kteří odevzdali dotazník. Nejvíce studentů bylo ve věku 18 let (58), 

potom dvacetiletí studenti (41), 22 let (38). Nejmenší položka je věk 17 (6), kde ještě 

studenti nemohou vlastnit řidičské oprávnění.   

 

 

Graf 2 Pohlaví 

U pohlaví odpovědělo z 240 dotazovaných 111 žen a 129 mužů.  
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Graf 3 Jakou školu studujete? 

Ze všech dotazníků, které jsem nasbírala, jsem určila hranici 120 respondentů z vysoké 

školy a 120 respondentů z učiliště. Více dotazníků se mi vrátilo od vysokoškolských 

studentů.  

 

Graf 4 Uveďte název a obor VŠ, učiliště. 

Nejvíce respondentů je ze SOU Světlá nad Sázavou (79), následující respondenti 

z ostatních vysokých škol (49), dále SOU Humpolec (41), pak se umístila VŠE 

s počtem 30 respondentů, Masarykova univerzita 23 respondentů a na posledním místě 

je ZČU v Plzni (18).  
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Graf 5 Jaký ročník studujete? 

Graf ukazuje, že nejvíce respondentů je ze třetího ročníku školy. U vysoké školy je to 

38 respondentů, u učiliště 41 respondentů. U pátého ročníku je na grafu patrné, že na 

učilištích a nástavbách tento ročník neexistuje. Nástavbové studium, probíhá pouze 1. a 

2. rok, což vysvětlují čísla v tabulce. 

 

Graf 6 Jak často řídíte automobil? 
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Na tuto otázku zodpověděli všichni respondenti. Nejvyšší položkou, jak je možno vidět 

na grafu u respondentů z vysoké školy, je řízení automobilu spíše zřídka (51). 

Překvapilo mě zde, že mnoho respondentů řídí automobil denně. U učilišť je to 45 

respondentů.  

 

Graf 7 Řídil/a jste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu? 

U otázky č. 7 jsem se dotazovala na hlavní otázku, která se týká řízení automobilu pod 

vlivem alkoholu. Ti, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, dále již dotazník 

nevyplňovali a poté jsem už pracovala pouze s respondenty, kteří odpověděli na tuto 

otázku kladně. Z VŠ to bylo 51 respondentů, z učiliště 65 respondentů, tedy o 14 

respondentů více než u VŠ.  
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Graf 8 Kdy jste naposledy řídil/a pod vlivem? 

Na otázce č. 8 je zarážející, že mnoho respondentů řídilo pod vlivem alkoholu 

v posledním týdnu nejvíce. Rozdíl mezi VŠ a učilištěm je pouze 5 respondentů.   
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Graf 9 Řídí automobil vaši kamarádi pod vlivem alkoholu? 

Na otázce č. 9 je viditelně patrné, že mnoho přátel respondentů, kteří sami řídí pod 

vlivem alkoholu automobil, je na tom stejně a řídí pod vlivem. Je zde opět převaha 

učilišť a od VŠ se liší výsledek pouze o 4 respondenty. Sama jsem očekávala, že na tuto 

otázku odpoví nejvíce respondentů odpovědí neutrální, proto mě výsledky překvapily. 

Hypotéza – mým názorem je to, že mnozí studenti vidí sami, že jejich přátelé řídí pod 

vlivem alkoholu, tak proč by nemohli oni. Hůře je na tom učiliště, kde je studentů, 

řídících pod vlivem více.  
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Graf 10 Řídil/a jste pod vlivem zbytkového alkoholu, či po požití ještě ten den? 

Na zbytkový alkohol jsem se ptala záměrně. Tato kapitola má své místo v teoretické 

části a mým názorem je to, že se možná mnoho řidičů spoléhá na to, že po vyspání mu 

hladina alkoholu výrazně klesne. Zarazilo mě tedy, že nejvíce respondentů odpovědělo, 

že ano, což znamená, že si jsou vědomí zbytkového alkoholu, a přesto jsou schopni 

usednout za volant. Ve výsledku se VŠ studenti a učni liší pouze 6ti respondenty. Téměř 

na stejný počet vyšlo, že nikdy neřídili pod vlivem zbytkového alkoholu (VŠ – 13, SOU 

- 12).  
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Graf 11 Vezl/a jste někoho ? 

 

 

 

Otázka č. 11 byla zaměřena na to, jestli jsou respondenti pod vlivem alkoholu, kteří 

usednou za volant, schopni vézt další osoby. Převahuje zde odpověď záporná a to 

překvapivě u učňů (33) respondentů, u VŠ 29 respondentů. Alarmující jsou však 

výsledky odpovědí kladných. U SOU je to 32 respondentů z celkových 65 respondentů, 

řídících pod vlivem alkoholu, u VŠ je to téměř půlka (22) z celkového počtu 51 

respondentů řídících pod vlivem. Z grafu vyplývá, jak nezodpovědní řidiči jsou, že na 

sebe berou tak vysokou zodpovědnost. Na druhou stranu jsou i velice nezodpovědní 

lidé, kteří si usednou do automobilu s vědomím, že je řidič pod vlivem alkoholu, a že je 

velké riziko, že se něco stane. Hypotéza – mým názorem je to, že možná s tímto 

výsledkem může souviset to, že s alkoholem stoupá sebevědomí. Proto jsou pak řidiči 

„vyhecovaní“ ostatními, aby jeli. Vysoké sebevědomí dá řidiči odvahu a domněnku, že 

se přece nic nemůže stát. Ve většině případů je to bohužel jinak.  
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Graf 12 Co jste požil/a za alkoholický nápoj? 

U otázky č. 12 jsem dala nakonec i možnost se rozepsat. Avšak většina respondentů 

dala přednost jednoduššímu vyjádření. Našlo se ale i pár respondentů, kteří mi vypsali 

mnoho zajímavých kombinací alkoholu (Např. ¾ láhve vodky, 4 piva, 2 Morgany 

s kolou .. ). Největší počet ukázalo SOU (34) kombinovaných nápojů. Další největší 

sloupec v grafu poukazuje na to, že 19 respondentů, dává přednost konzumaci piva. U 

VŠ je konzumace piva také vysoká, liší se od SOU počtem 4 respondentů, ale vyšší je 

zde konzumace vína (12).  

 

 

Otázka číslo 13 – množství vypitého alkoholu – vypište jednotlivě. 

U této otázky měli respondenti vypsat jednotlivé množství požitého alkoholu. Když 

výsledky výzkumu u této otázky shrnu, v průměru to vychází cca 5, 7, zaokrouhleno na 

6 piv/osoba, v průměru 2,9 zaokrouhleno 3 destiláty/osoba, 1,8 zaokrouhleno na 

2míchané nápoje/osoba.  
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Graf 13 Měl/a jsi z tohoto činu nějaké následky? 

Graf č. 13 se vztahuje k otázce č. 14, uvedené v dotazníku. Zde je patrné, že převážná 

většina respondentů neměla z tohoto činu žádné následky. Poprvé se setkávám s 0 ve 

výsledcích. U učilišť mělo 0 respondentů z řízení pod vlivem alkoholu újmu na zdraví. 

Dále mě velice překvapilo, že rovný počet 2 a 2 respondentům z VŠ a SOU, byl odebrán 

řidičský průkaz. 

 

Graf 14 Pokud jsi dojel/a bez následků do cíle, cítili jste se provinile - špatné svědomí ? 
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Graf č. 14 se vztahuje k otázce č. 15, uvedené v dotazníku. U této otázky jsou alarmující 

odpovědi respondentů učilišť. Špatné svědomí z tohoto činu nemělo 48 respondentů. 

Oproti tomu je na grafu vidět, že většina řidičů z VŠ měla špatné svědomí (29).  

 

Otázka číslo 16: Pokud by se opět naskytla příležitost, řídili byste znovu ? 

Jednalo se o otevřenou otázku. Respondenti zde měli možnost napsat svůj názor. U 

vysokoškolských studentů převažovala otázka „ne“, avšak u SOU jsem se setkala se 

zajímavými odpověďmi. V menšině případů  byla odpověď „ne“, potom převládal 

názor, že „prostě chce řídit pod vlivem“. Mnoha respondentům přináší tento způsob 

adrenalin a naprostá většina respondentů uvedla jako příklad, že se musí nějak dostat 

domů. Uvádím zde příklady odpovědí na tuto otázku: „Tak domů do postele se snad 

musím dostat, ne?“ „Když jsem opilej, jezdím líp, než střízlivej.“ „Přece nebudu chodit 

pěšky!“ „Je to bezva.“ 

Graf 15 Jste si vědom/a jaké sankce z tohoto porušení zákona vyplývají? 

Graf č. 15 se vztahuje k otázce č. 17, uvedené v dotazníku. Zde je ve výsledku 

zajímavé, že studenti na učilištích jsou více informovaní o sankcích než studenti VŠ. U 

této otázky bych čekala, že bude vědět každý respondent, co z tohoto činu může být za 

postih.  
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9 Diskuse 
Již v tématu jsem si stanovila otázku zda-li má vzdělání vliv na řízení pod 

vlivem alkoholu. Odpověď na tuto otázku si ponechám odpověď až na závěr diskuse a 

podrobněji se nyní zaměřím na ostatní otázky a jejich výsledky.  

V dotazníku je převážná většina mužského pohlaví (129). Možná by se dalo 

říci, že muži jsou častějšími řidiči než ženy, ale zase takový markantní rozdíl na 

výzkumu není patrný. Žen bylo 111. Ve výsledku z tohoto množství respondentů řídilo 

pod vlivem alkoholu dohromady (muži i ženy/SOU i VŠ) 116 respondentů, což je téměř 

polovina ze všech dotazovaných 240 respondentů.   

Dotazník byl sestaven tak, aby se na jednotlivé otázky co nejsnadněji 

odpovídalo. První otázky se zaměřují na informace o respondentech - věk, pohlaví. Poté 

se uvádí informace o škole, kterou studují zbytek dotazníku zaměřen na alkohol za 

volantem. Otevřené otázky zde byly tři, z nichž jedna byla zaměřená na název oboru ve 

škole, kterou respondenti studují. Zbývající dvě se zaměřovaly na alkohol a řízení. 

Tímto jsem se dostlala k odpovědím na stěžejní otázku, kterou jsem si stanovila na 

začátku tohoto výzkumu. „Má vzdělání vliv na řízení pod vlivem alkoholu?“ Podle 

mého názoru a načtených dat z výzkumu, by se dalo říci, že se má hypotéza potvrdila. 

Většina respondentů ze SOU řídila pod vlivem alkoholu a to častěji, než-li studenti VŠ. 

Výrazně mě zejména zarazily odpovědi respondentů na již zmíněné otevřené otázky. U 

množství vypitého alkoholu jsem se opravdu zarazila a přemýšlela nad tím, jestli 

nepřehánějí. U 18 letého respondenta je 5 piv a 3/4 láhve Tequily opravdu zarážející, ne 

– li alarmující odpověď. Po tomto uvedeném množství je usednutí za volant téměř 

nemožné. Zřejmě zde dochází k neuvědomění si tohoto činu nebo touha po adrenalinu. 

Na otázku, kdyby měli ještě někdy možnost řídit pod vlivem znovu, když ano, tak proč, 

převažovala nejvíce odpověď ano, neboť je to jejich způsob dopravy domů.  

Při zpracování těchto výsledků se nabízí otázka, jak by vypadalo porovnání 

dotazovaných z velkých měst, kde studenti mají k dispozici MHD (městskou 

hromadnou dopravu), a z měst či vesnic, kde tato možnost dopravy chybí.  

Převážně o víkendu má mládež z vesnic a malých měst problém související 

s dopravením se domů ze zábav či jiných společenských akcí. Způsoby dopravy jsou 

pak pro ně omezené; na taxi nemají dost peněz, rodiče nejsou ochotni pro ně dojet, a 
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proto zvolí nebezpečný způsob, což je řízení pod vlivem alkoholu. U vysokoškoláků 

ovšem tento nelichotivý výsledek nemá omluvu. MHD mohou využít, proč tedy tolik 

riskují? 

Myslím si, že graf 7 by se mohl změnit ve prospěch učňů, pokud by se 

porovnávaly výsledky učňů ve velkých městech s výsledky vysokoškoláků.  

Samozřejmě je zde nutné počítat se zkreslením výsledků. Respondenti mohli 

spěchat při vyplňování dotazníků, dále je možné, že otázku příliš nepochopili a 

bezmyšlenkovitě zaškrtli, dalším faktorem mohl být strach z toho, že podle písma 

přítomní učitelé poznají, kdo to psal. I frajeřina před spolužáky mohla ovlivnit některé 

odpovědi, např. ve 13 otázce (množství vypitého alkoholu).  

Výzkumů na toto téma jsem mnoho nenašla, dovolila bych si říci, že žádný. 

Podobných výzkumů, souvisejících s mou prací, na téma řízení a alkohol jsem však pár 

našla. Zaujal mě například výzkum nazvaný Užívání alkoholu u studentů vysokých 

škol, který byl prováděn hlavně v USA. Výsledky studií u této populace se shodují, že 

prevalence užívání a problémů s ním spojených je vyšší u této populace než ve stejné 

věkové kategorii u nestudujících. U studentů je to nejužívanější psychoaktivní látka. U 

nás v ČR se stanovilo rizikové chování ve vztahu k alkoholu na 25 %, v již zmíněné 

USA 40 – 45 %. Mezi následky, které s sebou rizikové užívání alkoholu nese, patří 

podle tohoto výzkumu, kromě ostatních jako například úraz, násilí, sebevraždy .. i řízení 

vozidla pod vlivem alkoholu. A tato hypotéza se potvrdila i mnou prováděným 

výzkumem, který ve výsledcích poukazuje na zvýšený výskyt studentů řídících pod 

vlivem alkoholu.  
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10 Závěr 
Tato práce zmapovala podrobněji situaci v tématu řízení pod vlivem alkoholu u 

studentů v České republice. Z výzkumu vyplynulo, že labilnější na řízení pod vlivem 

alkoholu jsou studenti učilišť a nástavbového studia. Z celkového počtu 120 

respondentů jich řídí pod vlivem více než polovina (přesněji 65 studentů). Tato hodnota 

nás spíše navádí k věnování bližší pozornosti této problematice. Určitě je to velice 

alarmující výsledek, který ukazuje na nebezpečí na silnicích způsobené neohleduplností 

některých studentů. Zejména studenti vysokých škol, kteří mohou jezdit v noci MHD by 

měli popřemýšlet, než usednou za volant. Je to však již zmiňované frajerství? Nebo si 

sami sobě chtějí dokázat, že jsou „nesmrtelní“? To jsou otázky, které vedou 

k zamyšlení. U studentů nástavbového studia či učilišť by se však mohlo opravdu jednat 

o to, že nemají možnost MHD, ale musejí se domů dostat z různých akcí jinak. To by 

mohl být hlavní problém, který je nutí přemýšlet jinak. Z výzkumu opravdu vyplývá, že 

studenti nástavby či učilišť řídí automobil pod vlivem alkoholu více.  

Z mého hlediska se mi velice líbí nápady jednotlivých kampaní, snažících se 

upozornit řidiče na nebezpečí jízdy motorovým vozidlem pod vlivem alkoholu. 

Vzhledem k častým odpovědím v dotazníku chybí dostatečné a přehledné informace o 

následcích jízdy na silnicích pod vlivem alkoholu. Myslím si, že by měl být jak na 

vysokých školách, tak na učilištích zaveden nějaký projekt zaměřující se na vzdělávání 

v oblasti bezpečné jízdy motorovým vozidlem.  

Rozhodně podrobnější zkoumání tohoto problému v jednotlivých krajích České 

republiky by zaznamenalo možné výkyvy například v sociálně slabších krajích oproti 

ekonomicky vyspělejším, nebo například u chudších rodin studenta vysoké školy a 

studenta ekonomicky zajištěnější rodiny. Takovýto výzkum by byl jistě náročný, avšak 

mohl by přinést zajímavé výsledky, které by se daly porovnat s již interpretovanými 

výsledky v této práci.  

Určitě považuji tuto bakalářskou práci za výzkum pro svoji případnou další 

práci.  
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15 Přílohy 
Příloha 1 Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu 

  

Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu 

celkem 

zaviněné 
řidičem 

motorového 
vozidla 

zaviněné 
chodcem 

zaviněné 
cyklistou 

zaviněné 
jinou 

osobou 

usmrceno         
do 24 
hod. 

usmrceno        
od 24 
hod.            
do 30 
dnů

2)
 

Počet 
těžce 

zraněných 
osob do 
24 hod.

3)
 

Počet 
lehce 

zraněných 
osob do 
24 hod.

3)
 

  

Road traffic accidents involving one or more persons under the influence of alcohol 

total 
caused by 

driver 
caused by 
pedestrian 

caused 
by 

cyclist 

caused 
by other 
person 

killed 
within 24 

hours 

died, 
after 24 
hours 

and not 
later than 
30 days

2)
 

Injured 
persons 

severely
3) 

(within 24 
hours) 

Injured 
persons 
lightly

3) 

(within 24 
hours) 

  13=14+15+16+17 14 15 16 17 18 19 20 21 

  

2000 Q 1 1 723 1 567 104 51 1 26 4 146 645 

  Q 2 2 242 1 950 75 212 5 25 4 218 1 063 

  Q 3 2 541 2 247 72 219 3 28 5 264 1 199 

  Q 4 2 382 2 131 123 126 2 30 4 196 963 

2001 Q 1 1 600 1 464 79 55 2 21 0 142 626 

  Q 2 2 450 2 208 71 166 5 29 5 212 1 109 

  Q 3 2 757 2 448 84 222 3 31 2 262 1 291 

  Q 4 2 384 2 177 105 99 3 20 4 185 907 

2002 Q 1 1 783 1 636 76 70 1 26 5 125 717 

  Q 2 2 527 2 240 51 233 3 33 5 245 1 195 

  Q 3 2 806 2 455 69 280 2 35 8 270 1 336 

  Q 4 2 436 2 235 100 95 6 42 4 194 1 002 

2003 Q 1 1 861 1 728 81 52 0 22 5 139 695 

  Q 2 2 626 2 321 47 251 7 31 3 244 1 253 

  Q 3 2 613 2 298 54 258 3 46 4 232 1 223 

  Q 4 1 976 1 840 70 63 3 12 4 111 689 

2004 Q 1 1 588 1 482 71 35 0 5 4 56 549 

  Q 2 2 257 2 053 46 156 2 20 3 138 924 

  Q 3 2 346 2 076 35 232 3 21 1 134 972 

  Q 4 2 254 2 110 63 76 5 13 1 104 797 

2005 Q 1 1 602 1 517 48 36 1 8 3 59 537 

  Q 2 2 230 1 994 35 196 5 12 7 121 886 

  Q 3 2 423 2 161 33 226 3 23 2 131 1 026 

  Q 4 1 937 1 815 53 68 1 16 0 77 656 

2006 Q 1 1 306 1 246 26 31 3 9 1 49 375 

  Q 2 1 982 1 748 40 191 3 13 3 112 796 

  Q 3 1 661 1 411 38 206 6 9 0 74 687 

  Q 4 1 858 1713 67 75 3 11 2 79 709 

2007 Q 1 1 468 1 365 45 57 1 5 1 65 446 

  Q 2 2 000 1 782 41 174 3 15 2 103 776 

  Q 3 2 088 1 864 48 173 3 5 1 102 852 

  Q 4 1 910 1 789 62 58 1 11 1 73 596 

2008 Q 1 1 616 1 498 64 51 3 17 3 66 539 

  Q 2 1 921 1 752 29 139 1 18 0 120 734 

  Q 3 1 867 1 646 37 179 5 28 1 115 744 

  Q 4 1 848 1 706 73 66 3 17 1 68 586 

2009 Q 1 1 218 1 123 59 34 2 27 0 57 417 

  Q 2 1 492 1 280 36 175 1 33 0 118 660 
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  Q 3 1 631 1 338 41 250 2 41 3 127 717 

  Q 4 1 384 1 251 67 63 3 22 1 74 488 

2010 Q 1 858 772 54 31 1 15 1 34 289 

  Q 2 1 396 1 149 44 197 6 31 1 113 632 

  Q 3 1 529 1 245 47 234 3 41 3 100 643 

  Q 4 1 232 1 105 56 69 2 15 1 68 412 

2011 Q 1 939 834 49 55 1 9   47 361 

  Q 2               

  Q 3               

  Q 4                   

  

1982 4 657 3 849 538 255 15 132 26 632 2 102 

1983 5 110 4 151 644 299 16 127 34 614 2 284 

1984 4 810 3 927 556 309 18 136 16 553 2 200 

1985 4 514 3 663 536 296 19 112 21 534 2 014 

1986 4 164 3 313 544 285 22 91 17 447 1 887 

1987 4 185 3 338 551 281 15 94 25 462 1 901 

1988 4 373 3 379 583 389 22 104 22 484 2 107 

1989 4 362 3 487 523 333 19 115 16 478 2 072 

1990 6 196 5 153 622 398 23 180 20 715 3 251 

1991 7 229 6 195 568 448 18 185 23 917 3 758 

1992 8 871 7 628 668 544 31 214 38 1 080 4 719 

1993 8 792 7 693 602 468 29 212 33 1 057 4 418 

1994 9 829 8 651 609 554 15 234 34 1 231 4 937 

1995 9 654 8 500 614 522 18 193 31 1 191 4 807 

1996 9 661 8 519 601 524 17 179 28 1 112 4 586 

1997 9 771 8 670 526 567 8 170 35 1 176 4 574 

1998 9 322 8 359 434 521 8 167 21 1 025 4 250 

1999 9 120 8 126 422 560 12 138 22 932 4 000 

2000 8 888 7 895 374 608 11 109 17 824 3 870 

2001 9 191 8 297 339 542 13 101 11 801 3 933 

2002 9 552 8 566 296 678 12 136 22 834 4 250 

2003 9 076 8 187 252 624 13 111 16 726 3 860 

2004 8 445 7 721 215 499 10 59 9 432 3 242 

2005 8 192 7 487 169 526 10 59 12 388 3 105 

2006 6 807 6 118 171 503 15 42 6 314 2 567 

2007 7 466 6 800 196 462 8 36 5 343 2 670 

2008 7 252 6 602 203 435 12 80 5 369 2 603 

2009 5 725 4 992 203 522 8 123 4 376 2 282 

2010 5 015 4 271 201 531 12 102 6 315 1 976 

Zdroj: Policejní presidium 
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Příloha 2 Kampaň Domluvme se ! 

Kampaň zaměřená na mladé řidiče a proti jízdě pod vlivem alkoholu. Koncept 

kampaně vychází z obdobných kampaní v zahraničí (Designated Driver, EUROBOB, 

Captaine de Soireé). Projekt DOMLUVME SE! společně každoročně organizují již od 

roku 2006 oddělení BESIP Ministerstva dopravy, Iniciativa zodpovědných pivovaru 

Českého svazu pivovarů a sladoven a FÓRUM PSR. Základním sloganem 

propagovaným i frontmany skupin Divokej Bill, Tři sestry, Chinaski a Wanastowi 

Vjecy je „Pokud jedete za zábavou autem, domluvte se kdo bude řídit a nebude pít 

alkohol“.25 

 

Obrázek 3 Reklamní kampaň Domluvme se ! - logo 

 

Zdroj: iBesip.cz 

 

Obrázek 4 Reklamní kampaň Domluvme se ! 

 

Zdroj iBesip.cz 

                                                           
25

 iBesip.cz (30.6.2011). Domluvme se!. Dostupné z www: http://www.ibesip.cz/Prezentace-
kampani/Domluvme-se/area221 online [30.6.2011] 
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Příloha 3 Kampaň The Action 

Klíčový multimediální preventivní projekt zaměřené na mladé účastníky 

silničního provozu. The Action zprostředkuje studentům středních škol, tedy mladým 

začínajícím řidičům, emotivní zážitek reálných dopadů dopravní nehody. Zde 

nehovoříme o nabouraných vozidlech, pomačkaných blatnících. Zde mluvíme o trvalé 

invaliditě a mnohdy i smrti mladých lidí, kteří přecenili své schopnosti nebo se chovali 

nezodpovědně. Pravdivé příběhy hasičů, záchranářů, policistů a samotných obětí 

dopravních nehod doplněné tancem, hudbou a videoklipy. Projekt je organizovaná od 

roku 2004 a při 317 reprízách se s ním seznámilo téměř 130 tisíc studentů ze všech 

krajů České republiky Na rok 2010 je plánováno 87 repríz ve 29 městech.26 

Obrázek 5 Reklamní kampaň The Action 

 

Zdroj iBesip.cz 

                                                           
26

 iBesip.cz (30.6.2011). The Action. Dostupné z www: http://www.ibesip.cz/Kampane-projekty/The-
Action  online [30.6.2011] 
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Příloha 4 Kampaň BESIP Team 

BESIP Team je ojedinělý a specifický projekt Ministerstva dopravy - BESIP, 

který si klade za cíl preventivně působit v oblasti bezpečnosti silničního provozu mezi 

potenciálními a přímými účastníky silničního provozu. Jednotlivé akce BESIP Teamu 

se odehrávají takzvaně "přímo na ulici". Projekt BESIP Team se počínaje rokem 2009 

vždy zastaví minimálně v 50 a maximálně v 62 místech České republiky. Jednotlivé 

lokality budou voleny tak, aby se v každém kraji uskutečnily minimálně 3 akce. V 

roce 2009 se uskuteční 62 akcí BESIP Teamu.27 

 

Obrázek 6 Kampaň BESIP Team 

 

Zdroj iBesip.cz 

                                                           
27

 iBesip.cz (30.6.2011). BESIP Team. Dostupné z www: http://www.ibesip.cz/Kampane-
projekty/BESIP-Team   online [30.6.2011] 
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Příloha 5: Použitý dotazník 

Návrh anonymního dotazníku k tématu bakalářské práce: 
Problematika řízení pod vlivem alkoholu u studentů v České 

republice 

(Vyplňují pouze studenti mající řidičské oprávnění skupiny min B) 

BAKALÁŘSKÉ   STUDIUM 

Veronika Coufalová 

3. ročník Adiktologie 

Vedoucí práce:  PhDr. Šucha Matúš Ph.D. 

*   Správnou odpověď zakroužkujte. 

** Rozepisovací otázku vypište do uvedeného řádku. 

 

1. Kolik Vám je let:  _______ 

2. Pohlaví:          muž  x  žena 

3. Jakou školu studujete ?      Vysoká škola  x  Učiliště, 
nástavba 

4. Uveďte název a obor VŠ, učiliště  
______________________________________ 

5. V jakém ročníku jste: ______ 

6. Jak často řídíte automobil:   spíše často  x  spíše zřídka  x  denně  x vůbec  

7. Řídil/a jste někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu? (Zda-li je vaše 
odpověď ne - dále již neodpovídejte, děkuji)     ano  x  ne 

8. Kdy naposledy jste řídil/a pod vlivem:  

v posledním týdnu  x  v posledním měsíci  x  v posledním roce  x  déle 
________ 

9. Řídí automobil vaši kamarádi pod vlivem alkoholu: nevím  x  ne  x  ano 
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10. Řídil/a jste pod vlivem zbytkového alkoholu, či po požití ještě ten den?  

ano  x  ne  x   nevím  

11. Vezl jste někoho:       ano  x  ne  

12. Co jste požil/a za alkoholický nápoj:  

pivo  x  víno  x  destilát  x  míchaný nápoj  x  kombinace něčeho 
z uvedených_____________________________________________________ 

13. Množství vypitého alkoholu – vypište jednotlivě: 

________________________________________________________________ 

14. Měli jste z tohoto činu nějaké následky: (více možností správně) 

pokuta  x   odebrání ŘP  x  autonehoda  x  ujma na zdraví (vlastní nebo cizí) 
________________________________________________________________ 

15. Pokud jste dojeli bez následků do cíle, cítili jste se provinile - špatné svědomí: 

ano  x  ne 

16. Pokud by se opět naskytla příležitost. Řídili byste znovu - pokud ano, proč: 

________________________________________________________________ 

17. Jste si vědom/a jaké sankce z tohoto porušení zákona vyplývají: 

ano  x  ne  x  nevím 

 


