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

se národních statistik dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a 

jejich následků, především z oblasti osob usmrcených.  

 

1.1 Národní databáze 
Pro potřeby tohoto dokumentu byly použity jako zdroj dat statistiky dopravní 

nehodovosti a jejich následků Ředitelství služby dopravní policie Policejního 

prezídia České republiky (ŘSDP PP ČR). 

 

1.2 Evropská databáze 

ETSC 

Evropská rada pro bezpečnost dopravy je neziskovou organizací se sídlem v 

Bruselu, která usiluje o snižování počtu usmrcených a zraněných osob v dopravě 

v rámci celé Evropy. 

 

V každém grafu je uvedena informace o zdroji vstupních dat. 
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2. Základní fakta 
Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na dopravní nehody a jejich 

následky na pozemních komunikacích v České republice. 

Základní poznatky statistických ukazatelů v roce 2013: 

- v roce 2013 bylo evidováno 4 686 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 6,1% z 

celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 52 osob (tj. 8,97% z celkového počtu) a dalších 

2 306 osob bylo zraněno 

- v porovnání s rokem 2012 je počet těchto nehod nižší o 288, počet usmrcených je vyšší o 7 

osob a počet zraněných je nižší o 219 osob 

- v posledním roce činil pokles (oproti roku 1993) usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu 

75 %. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených osob v důsledku vlivu 

alkoholu o 48 % 

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

alkoholu 10,3 %, což znamená, že téměř každá 10. usmrcená osoba byla usmrcena 

v důsledku vlivu alkoholu 

- po předchozích 3 letech, kdy byl zaznamenán pokles podílu alkoholu na usmrcených 

osobách, došlo v roce 2013 k nárůstu na 9 % 

- v loňském roce došlo ke zvýšení míry závažnosti nehod v důsledku alkoholu (11,1 

usmrcených na 1 000 nehod), zatímco u ostatních nehod došlo ke snížení (6,7 usmrcených 

na 1 000 nehod), vyjma roku 2007 vykazují nehody v důsledku vlivu alkoholu VŽDY vyšší 

míru závažnosti!!! 

- dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v oblasti alkoholu a jiných 

omamných látek byl v roce 2013 splněn, neboť bylo usmrceno 62 osob (stanovený 

předpoklad naplněn z 58 %) a těžce zraněno 253 osob (stanovený předpoklad naplněn 

z 81 %) 

- z pohledu dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek je velmi 

NEGATIVNÍ, že 57 % těchto dopravních nehod spáchali osoby pod vlivem alkoholu nad 1,5 

‰!!! 

- nejvíce (31) usmrcených při dopravních nehodách v důsledku vlivu alkoholu a omamných 

látek v roce 2013 mají „na svědomí“ osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší, meziročně se 

jedná o nárůst usmrcených o 12 osob! 

- nejvíce (9) osob bylo usmrceno v důsledku vlivu alkoholu ve Středočeském a Ústeckém 

kraji, naopak žádná osoba nebyla v tomto důsledku usmrcena v Karlovarském kraji 

- celorepublikový podíl usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu na všech usmrcených 

osobách tvořil 9,0 %, v Libereckém kraji byl tento podíl 20,0 %, tzn. 2,2x vyšší! 
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VRAŽEDNÝ KOKTEJL, jinak nelze nazvat závažnost kombinace alkoholu a omamných látek. V průměru 

připadalo v roce 2013 na 1 000 dopravních nehod 11,1 usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu 

nebo omamných látek. V případě, že je viník dopravní nehody pod vlivem kombinace alkoholu a 

omamných látek, připadá na 1 000 dopravních nehod 129 usmrcených osob!!! Druhou nejvyšší 

závažnost vykazují dopravní nehody v důsledku vlivu omamných látek (47 usmrcených na 1 000 

dopravních nehod). 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále.  
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3. Míra rizika v závislosti na hladině alkoholu 
Jak zvyšuje hladina alkoholu v krvi řidiče míru rizika je naprosto zřejmé z následujícího grafu. 
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4. Povolená hranice ‰ alkoholu v Evropě 
V České republice je neustále omíláno téma „alkoholu za volantem“, resp. prolomit či neprolomit 

nulovou hranici? V zahraničí nám v drtivé většině případů naši nulovou hranici závidí. Kromě nás má 

nulovou hranici zavedenou Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Naopak nejbenevolentnější vůči 

„alkoholu za volantem“ je legislativa Malty a Spojeného království. 

Země 
Povolená hranice ‰ alkoholu u jednotlivých typů řidičů 

Noví Profesionální Ostatní 

Rakousko 0,1 0,1 0,5 

Belgie 0,5 0,5 0,5 

Bulharsko 0,5 0,5 0,5 

Kypr * 0,2 0,2 0,5 

Česká Republika 0,0 0,0 0,0 

Dánsko 0,5 0,5 0,5 

Estonsko 0,2 0,2 0,2 

Finsko 0,5 0,5 0,5 

Francie * 0,5 0,5 0,5 

Německo 0,0 0,0 0,5 

Řecko 0,2 0,2 0,5 

Maďarsko 0,0 0,0 0,0 

Irsko 0,2 0,2 0,5 

Itálie 0,0 0,0 0,5 

Litva 0,2 0,5 0,5 

Lotyšsko 0,2 0,2 0,4 

Lucembursko 0,1 0,1 0,5 

Malta 0,8 0,8 0,8 

Holandsko 0,2 0,2 0,5 

Polsko 0,2 0,2 0,2 

Portugalsko 0,5 0,5 0,5 

Rumunsko 0,0 0,0 0,0 

Slovensko 0,0 0,0 0,0 

Slovinsko 0,0 0,0 0,2 

Španělsko 0,3 0,3 0,5 

Švédsko 0,2 0,2 0,2 

Spojené království 0,8 0,8 0,8 

Zdroj vstupních dat: ETSC, aktualizace: duben 2012, Kypr u nových a profesionálních řidičů tento limit 

plánuje, ve Francii je u profesionálních řidičů autobusů limit 0,2 ‰. 
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5. Alkohol a omamné látky 
V roce 2013 bylo evidováno 4 686 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 6,1% z celkového 

počtu), při kterých bylo usmrceno 52 osob (tj. 8,97% z celkového počtu) a dalších 2 306 osob bylo 

zraněno. V porovnání s rokem 2012 je počet těchto nehod nižší o 288, počet usmrcených je vyšší o 

7 osob a počet zraněných je nižší o 219 osob.  

Nejvyšší podíl těchto nehod byl na území Zlínského a Karlovarského kraje (10,9%, resp. 9,8%). Nejvíce 

usmrcených při těchto nehodách bylo na území krajů Středočeského, Královehradeckého a 

Moravskoslezského (9, resp. 9, resp. 7 osob). Nejvyšší podíl usmrcených osob při těchto nehodách je 

v Libereckém kraji – 20%. Žádnou usmrcenou osobu při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu 

nevykazuje Karlovarský kraj. 

U nehod, kde kontrola na přítomnost drog u řidiče motorového vozidla byla pozitivní, eviduje policie 

213, při kterých bylo 10 osob usmrceno a dalších 102 osob bylo zraněno. Počty usmrcených jsou vyšší 

o 7 osob a počet zraněných o 31 osob. 

Nejvyšší podíl zaviněných nehod, kdy viník byl pod vlivem alkoholu je u cyklistů, kteří pod vlivem 

alkoholu zavinili 30,2% z celkového počtu jimi zaviněných nehod, následují řidiči mopedů (23,7%), 

chodci (15,9%) apod. 

5.1 Zjištění alkoholu u řidičů motorových vozidel 
Vývoj v oblasti zjištění alkoholu u řidičů motorových vozidel a dopravních nehod pod vlivem alkoholu 

je zřejmý z následujícího grafu. 
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5.2 Vývoj usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu 
Alkohol za volant nepatří. To platí v České republice od nepaměti, všichni o tom ví, ale alkohol (resp. 

osoby pod jeho vlivem) na silnicích stále zabíjí! V období let 1993 až 2013 bylo v důsledku vlivu 

alkoholu usmrceno 2 438 osob, nejvíce (234) v roce 1994, naopak nejméně (36) v roce 2007. Je velká 

škoda, že sestupný trend z let 2004 až 2007 nebyl v letech 2008 a 2009 zachován. V roce 2013 bylo 

v důsledku vlivu alkoholu usmrceno 52 osob, tzn. o 7 osob více než v předchozím roce. 
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5.3 Podíl následků dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu 
Nejméně osob bylo vlivem alkoholu usmrceno v ČR v roce 2007 (o 83 % méně oproti roku 1993), 

nejvíce pak v roce 1994. V posledním roce činil pokles (oproti roku 1993) usmrcených osob 

v důsledku vlivu alkoholu 75 %. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených osob 

v důsledku vlivu alkoholu o 48 %. 
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Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2013 činil podíl usmrcených vlivem alkoholu 

10,3 %, což znamená, že téměř každá 10. usmrcená osoba byla usmrcena v důsledku vlivu alkoholu.  

V roce 1994 byl podíl nejvyšší (16 %), naopak v roce 2007 nejnižší (3 %). Po předchozích 3 letech, kdy 

byl zaznamenán pokles podílu alkoholu na usmrcených osobách, došlo v roce 2013 k nárůstu na 

9 %. 
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5.4 Závažnost nehod v důsledku vlivu alkoholu  
Za posledních 10 let je evidovaná nejvyšší míra závažnosti nehod v důsledku vlivu alkoholu v roce 

2009 (21,5 usmrcených na 1 000 nehod), naopak nejnižší v roce 2007 (4,8 usmrcených na 1 000 

nehod). V loňském roce došlo ke zvýšení míry závažnosti nehod v důsledku alkoholu (11,1 

usmrcených na 1 000 nehod), zatímco u ostatních nehod došlo ke snížení (6,7 usmrcených na 1 000 

nehod)! Vyjma roku 2007 vykazují nehody v důsledku vlivu alkoholu VŽDY vyšší míru závažnosti!!! 

 

Pozn. V roce 2009 došlo k výraznému snížení počtu dopravních nehod, které bylo způsobeno zejména 

přijetím legislativních opatření (došlo ke zvýšení finančního limitu, kdy je nutno hlásit dopravní 

nehodu Policii ČR).   
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5.5 Alkohol a jiné omamné látky 

– dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 

V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 83 osob a těžce zraněno 226 osob. Předpoklad pro 

rok 2013 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 107 osob a těžce zraněno 312 osob. Nakonec 

bylo usmrceno 62 osob (stanovený předpoklad naplněn z 58 %) a těžce zraněno 253 osob 

(stanovený předpoklad naplněn z 81 %). 
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5.6 Viníci dopravních nehod pod vlivem alkoholu a omamných látek (2012) 
Z celkového počtu 4 974 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu připadá na řidiče osobních 

automobilů 3 582 nehod (- 336 nehod), na cyklisty 727 nehod (+ 88 nehod), na chodce 206 nehod (+ 

16 nehod), na řidiče nákladních automobilů sólo 198 nehod (- 13 nehod), na řidiče motocyklů 108 

nehod (- 10 nehod), na řidiče nákladních automobilů s návěsem 43 nehod (+ 6 nehod), na řidiče 

mopedů 24 nehod, na řidiče osobních automobilů s přívěsem 14 nehod (-1 nehoda), na řidiče 

traktorů 14 nehod (+ 2 nehody), na řidiče malých motocyklů 14 nehod (- 7 nehod) atd. 
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V drtivé většině případů byly v roce 2012 osoby usmrceny v případě, že byl pod vlivem alkoholu řidič 

motorového vozidla (96 % případů). 
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5.7 Míra vlivu alkoholu a omamných látek, závažnost 
Z pohledu dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek je velmi NEGATIVNÍ, že 

57 % těchto dopravních nehod spáchali osoby pod vlivem alkoholu nad 1,5 ‰!!! V souvislosti 

s výše uvedeným lze konstatovat, že u těchto osob je míra rizika 22krát vyšší než u střízlivé osoby! 

Drogy, resp. omamné látky se na dopravních nehodách s podílem alkoholu a omamných látek 

podílely cca 5 %. 
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Nejvíce (31) usmrcených při dopravních nehodách v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek 

v roce 2013 mají „na svědomí“ osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší, meziročně se jedná o 

nárůst usmrcených o 12 osob! 

VRAŽEDNÝ KOKTEJL, jinak nelze nazvat závažnost kombinace alkoholu a omamných látek. V průměru 

připadalo v roce 2013 na 1 000 dopravních nehod 11,1 usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu 

nebo omamných látek. V případě, že je viník dopravní nehody pod vlivem kombinace alkoholu a 

omamných látek, připadá na 1 000 dopravních nehod 129 usmrcených osob!!! Druhou nejvyšší 

závažnost vykazují dopravní nehody v důsledku vlivu omamných látek (47 usmrcených na 1 000 

dopravních nehod). 
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5.8 Krajské srovnání 
Nejvíce (9) osob bylo usmrceno v důsledku vlivu alkoholu ve Středočeském a Ústeckém kraji, 

naopak žádná osoba nebyla v tomto důsledku usmrcena v Karlovarském kraji. Celorepublikový podíl 

usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu na všech usmrcených osobách tvořil 9,0 %, 

v Libereckém kraji byl tento podíl 20,0 %, tzn. 2,2x vyšší! Těchto nadprůměrných hodnot dosáhly 

v roce 2013 Středočeský, Plzeňský, Ústecký, Moravskoslezský a Pardubický kraj. 
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5.9 Srovnání se Slovenskem 
V tabulce jsou uvedeny absolutní hodnoty počtu usmrcených osob (v případě, že byl na dopravní 

nehodě, resp. jejich následcích, prokázán vliv alkoholu) v Česku a na Slovensku od roku 1994 

(hodnoty z roku 1993 nebyly na Slovensku k dispozici) do roku 2013, dále pak přepočet těchto 

hodnot na 1 milion obyvatel a tzv. relativní hodnoty, jejichž vývoj je vztažen k roku 1998. 

 

V průměru bylo usmrceno ročně v příčinné souvislosti alkoholu v uvedeném období v Česku 111 

osob, na Slovensku pak osob 46. Nejnižší počet usmrcených osob byl evidován v Česku v roce 2007 

(36), na Slovensku to bylo v roce 2009 a 2013 (20). Nejvyšší počet usmrcených osob (234) byl v Česku 

v roce 1994, na Slovensku to bylo rok poté, tzn. v roce 1995 (74 osob). Největší rozdíl mezi oběma 

zeměmi byl evidován v roce 1994 (168 usmrcených osob v neprospěch Česka). Rok 1994 z pohledu 

alkoholu jako příčiny dopravních nehod se smrtelnými následky v Česku nelze označit jinak než 

jako katastrofický!!! V roce 2012 došlo v Česku k významnému snížení počtu usmrcených osob, 

v uplynulém roce však došlo k opětovnému nárůstu (o 7 osob). 

Rok

Česko Slovensko ČR-SR Česko Slovensko ČR-SR Česko Slovensko ČR-SR

1994 234 66 168 22,7 12,4 10,3 0% 0% 0%

1995 193 74 119 18,7 13,8 4,8 -18% 12% -30%

1996 179 60 119 17,3 11,2 6,1 -24% -9% -14%

1997 170 63 107 16,5 11,7 4,8 -27% -5% -23%

1998 167 68 99 16,2 12,6 3,6 -29% 3% -32%

1999 138 66 72 13,4 12,2 1,2 -41% 0% -41%

2000 109 43 66 10,6 8,0 2,6 -53% -35% -19%

2001 101 50 51 9,8 9,3 0,6 -57% -24% -33%

2002 136 56 80 13,3 10,4 2,9 -42% -15% -27%

2003 111 54 57 10,9 10,0 0,8 -53% -18% -34%

2004 59 41 18 5,8 7,6 -1,8 -75% -38% -37%

2005 59 37 22 5,8 6,9 -1,1 -75% -44% -31%

2006 42 49 -7 4,1 9,1 -5,0 -82% -26% -56%

2007 36 30 6 3,5 5,6 -2,1 -85% -55% -30%

2008 80 24 56 7,7 4,4 3,3 -66% -64% -2%

2009 123 20 103 11,8 3,7 8,1 -47% -70% 22%

2010 103 26 77 9,8 4,8 5,0 -56% -61% 5%

2011 89 37 52 8,5 6,8 1,6 -62% -44% -18%

2012 45 32 13 4,3 5,9 -1,6 -81% -52% -29%

2013 52 20 32 4,9 3,7 1,3 -78% -70% -8%

Průměr 111 46 66 10,8 8,5 2,3 -55% -32% -23%

Usmrcené osoby - vliv alkoholu
Absolutně Relativně (vůči roku 1994)Přepočet na 1 mil. obyvatel

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


Alkohol, léky a narkotika 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

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

20 

 

Při přepočtu absolutních hodnot na 1 milion obyvatel je zřejmé, s ohledem na průměrné roční 

hodnoty, že v průměru je ročně usmrceno o 2,3 osoby v Česku více než na Slovensku. Průměrně je 

v Česku usmrceno 10,8 osob na 1 milion obyvatel ročně, zatímco na Slovensku je to 8,5 osob 

v případech, kdy je prokázán vliv alkoholu na příčině dopravní nehody. 

Nejvyšší pokles relativních hodnot vůči roku 1998 evidujeme v Česku v roce 2007 (- 85 %), na 

Slovensku je to – 70 % v letech 2009 a 2013. Průměrný relativní vývoj v oblasti usmrcených osob 

v Česku činí -55 % (to je však dáno tragickými výchozími hodnotami z roku 1994), na Slovensku -32 

%. 

V grafu jsou uvedeny relativní hodnoty a hodnoty absolutní, které jsou přepočteny na 1 milion 

obyvatel. 

 

Z relativních hodnot v grafu je zřejmý vývoj vůči roku 1998. 
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6. Léky a narkotika (2012) 

6.1 Vývoj dopravních nehod 

6.1.2 Absolutní 

V období let 1993 až 2012 došlo k 1 443 nehodám zaviněných řidiči pod vlivem léků a narkotik, 

nejvíce (181) v roce 2012, naopak nejméně (17) v roce 1993. V roce 2012 bylo zaviněno řidiči pod 

vlivem léků a narkotik téměř 11x více nehod než v roce 1993 a o 15 nehod více oproti předchozímu 

roku. Prakticky od roku 2004 (vyjma roku 2011) dochází každý rok k nárůstu počtu těchto nehod!!! 

 

Pozn. do roku 2009 bylo členění krajů v databázi PPČR rozděleno do 8 krajů, data za období 2010-

2012 jsou přepočítána na původní členění.  
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6.1.3 Relativní 

Na celkovém počtu nehod v období 1993 – 2012 činil podíl nehod zaviněných řidiči pod vlivem léků 

a narkotik 0,064 %. V roce 2010 byl podíl nejvyšší (0,233 %), naopak v roce 1993 nejnižší (0,011 %). V 

roce 2009 došlo ke změně legislativy ve smyslu zvýšení finanční škody při nutnosti hlásit dopravní 

nehodu, což mělo za následek snížení celkového počtu nehod a tím je i uvedený podíl od tohoto roku 

vyšší – nicméně počet nehod zaviněných řidiči pod vlivem léků a narkotik v tomto období roste (viz 

předchozí graf). 
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6.2 Krajské srovnání 

6.2.1 Období 2010 – 2012 

V období 2010 – 2012 bylo nejvíce (79) nehod zaviněných řidiči pod vlivem léků a narkotik v Hl. m. 

Praha, naopak nejméně (13) ve Zlínském kraji. Krajský průměr nehod zaviněných řidiči pod vlivem 

léků a narkotik činil v uvedeném období 37 nehod/kraj, v Hl. m. Praze 2,1x více těchto nehod 

oproti průměru. Nadprůměrných hodnot dosáhly v období 2010 – 2012 kromě Hl. m. Prahy také 

Středočeský, Plzeňský, Jihomoravský Moravskoslezský a Ústecký kraj. 
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6.2.2 Rok 2012 

Celkový podíl všech nehod v roce 2012 činil Čechy : Morava 73 % : 27 %. Podíl nehod zaviněných 

řidiči pod vlivem léků a narkotik je v uvedeném roce vyšší u nehod v Čechách 76 % : 24 %. 
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V roce 2012 bylo nejvíce (26) nehod zaviněných řidiči pod vlivem léků a narkotik v Plzeňském kraji 

(14 %), naopak nejméně (3) v Olomouckém kraji (2 %).  

Velmi zajímavý je podíl na všech nehodách. Vysoce nadprůměrný podíl nehod zaviněných řidiči pod 

vlivem léků a narkotik je evidován v Plzeňském kraji (0,75 %, tzn. že přibližně každá 133. nehoda 

v kraji byla s uvedeným zaviněním) a v Karlovarském kraji (0,64 %, tzn. že přibližně každá 156. 

nehoda v kraji byla s uvedeným zaviněním). 
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6.2.3 Detailní přehled 

Následující grafy popisují období 2010 – 2012 v jednotlivých krajích a neobsahují detailní komentáře. 

Hl. m. Praha 

 

  

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


Alkohol, léky a narkotika 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

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

27 

Středočeský kraj 

 

Jihočeský kraj 
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Plzeňský kraj 

 

Ústecký kraj 
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Královéhradecký kraj 

 

Jihomoravský kraj 
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Moravskoslezský kraj 

 

Olomoucký kraj 
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Zlínský kraj 

 

Kraj Vysočina 
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Pardubický kraj 

 

Liberecký kraj 
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Karlovarský kraj 
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