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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: 

- velmi negativní je meziroční bilance počtu usmrcených v důsledku vlivu drog (12 

usmrcených, tj. + 8) a počet těžce zraněných v důsledku vlivu alkoholu a drog (8 těžce 

zraněných, tj. + 6 osob). 

- v roce 2015 bylo evidováno 4 544 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 5 % z 

celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 62 osob (tj. 9,4 % z celkového počtu) a dalších 2 

267 osob bylo zraněno. 

- v porovnání s rokem 2014 je počet těchto nehod nižší o 93, nižší je také počet usmrcených 

(- 1) a zraněných (- 99) 

- nejvyšší podíl usmrcených osob při těchto nehodách je v hl. m. Praze (24 %) a dále v 

Plzeňském (17,95 %) a Pardubickém kraji (17,39 %) 

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

vlivem alkoholu zavinili 29,4 % z celkového počtu jimi zaviněných nehod, následují řidiči 

mopedů (15,1 %), chodci (15 %), řidiči malých motocyklů (12,3 %) apod. 

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 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 (pouhá 3 %). V uplynulém 

roce došlo k poklesu podílu na 9 % 

- v loňském roce došlo ke stagnaci míry závažnosti nehod v důsledku alkoholu (13,6 

usmrcených na 1 000 nehod), zatímco u ostatních nehod byla závažnost poloviční (6,8 

usmrcených na 1 000 nehod) 

- vyjma roku 2007 vykazují nehody v důsledku vlivu alkoholu VŽDY vyšší míru závažnosti!!! 

- v drtivé většině případů byly v roce 2015 osoby usmrceny v případě, že byl pod vlivem 

alkoholu řidič motorového vozidla (92 % případů), 6 % usmrcených vinou řidiče 

nemotorového vozidla a v 1 případě byl vinen chodec 

- předpoklad pro rok 2016 počítá s tím, že nebude usmrceno více než 96 osob a těžce 

zraněno 272 osob 

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

NEGATIVNÍ, že 58 % těchto dopravních nehod způsobily osoby pod vlivem alkoholu nad 1,5 

‰!!! 

- nejvíce (32) usmrcených při dopravních nehodách v důsledku vlivu alkoholu a omamných 

látek v roce 2015 mají „na svědomí“ osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší. 

- nejvyšší meziroční nárůst (+ 6 usmrcených osob) je evidován u osob pod vlivem drog, tyto 

dopravní nehody spolu s nehodami zaviněnými řidiči pod vlivem alkoholu do 0,24 ‰ (40 

usmrcených na 1 000 dopravních nehod).  

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 

http://www.ibesip.cz/
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2.1 Stručný přehled vývoje od roku 2010 
V tabulce jsou uvedeny základní statistické ukazatele. 

Meziroční srovnání je vztaženo k období v uplynulých 2 letech. Velmi negativní je meziroční bilance 

počtu usmrcených v důsledku vlivu drog (12 usmrcených, tj. + 8) a počet těžce zraněných 

v důsledku vlivu alkoholu a drog (8 těžce zraněných, tj. + 6 osob). 

  

rok viník nehody pod vlivem počet DN usmrceno těžce zraněno lehce zraněno odhad hmotné škody

alkohol 5,001 101 311 1,967 293,330,900 Kč

2010 alkohol a drogy 14 1 4 9 938,500 Kč

drogy 151 14 22 78 9,906,600 Kč

alkohol 5,226 87 372 2,316 278,175,200 Kč

2011 alkohol a drogy 16 2 6 7 602,000 Kč

drogy 149 8 20 68 15,046,000 Kč

alkohol 4,955 39 311 2,196 239,633,800 Kč

2012 alkohol a drogy 19 6 6 12 1,108,500 Kč

drogy 154 3 9 62 9,007,800 Kč

alkohol 4,655 48 235 2,059 235,962,600 Kč

2013 alkohol a drogy 31 4 2 10 646,700 Kč

drogy 213 10 16 86 12,400,500 Kč

alkohol 4,597 61 279 2,070 234,653,300 Kč

2014 alkohol a drogy 40 2 2 15 2,321,700 Kč

drogy 220 4 15 106 14,070,500 Kč

alkohol 4,488 62 243 62 230,479,400 Kč

2015 alkohol a drogy 56 0 8 0 3,057,300 Kč

drogy 301 12 9 12 17,070,000 Kč

alkohol -109 1 -36 -2,008 -4,173,900 Kč

alkohol a drogy 16 -2 6 -15 735,600 Kč

drogy 81 8 -6 -94 2,999,500 Kč

alkohol -2% 2% -13% -97% -2%

alkohol a drogy 40% -100% 300% -100% 32%

drogy 37% 200% -40% -89% 21%

meziročně

http://www.ibesip.cz/
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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. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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4. Povolená hranice ‰ alkoholu v Evropě 
V České republice je v pravidelných intervalech propíráno téma „alkoholu za volantem“, resp. 

prolomit či neprolomit nulovou hranici? V zahraničí nám v drtivé většině případů naši nulovou hranici 

závidí. Kromě České republiky má nulovou hranici u všech skupin řidičů zavedenou Maďarsko, 

Rumunsko a Slovensko. Dalších 6 států má zavedenou nulovou hranici u nových a profesionálních 

řidičů. Naopak nejbenevolentnější vůči „alkoholu za volantem“ je legislativa Malty a Spojeného 

království. 

Země 
Povolená hranice ‰ alkoholu u jednotlivých typů řidičů 

Noví Profesionální Ostatní 

Česká Republika 0.0 0.0 0.0 

Maďarsko 0.0 0.0 0.0 

Rumunsko 0.0 0.0 0.0 

Slovensko 0.0 0.0 0.0 

Slovinsko 0.0 0.0 0.2 

Kypr 0.2 0.2 0.2 

Estonsko 0.2 0.2 0.2 

Polsko 0.2 0.2 0.2 

Švédsko 0.2 0.2 0.2 

Lotyšsko 0.0 0.0 0.4 

Chorvatsko 0.0 0.0 0.5 

Německo 0.0 0.0 0.5 

Itálie 0.0 0.0 0.5 

Švýcarsko 0.0 0.0 0.5 

Rakousko 0.1 0.1 0.5 

Belgie 0.2 0.2 0.5 

Bulharsko 0.5 0.5 0.5 

Dánsko 0.5 0.5 0.5 

Finsko 0.5 0.5 0.5 

Francie * 0.2 0.5 0.5 

Řecko 0.2 0.2 0.5 

Irsko 0.2 0.2 0.5 

Litva 0.2 0.5 0.5 

Lucembursko 0.2 0.2 0.5 

Holandsko 0.2 0.5 0.5 

Portugalsko 0.2 0.2 0.5 

Španělsko 0.3 0.3 0.5 

Malta 0.8 0.8 0.8 

Spojené království 0.8 0.8 0.8 

Zdroj vstupních dat: ETSC, aktualizace: květen 2016, ve Francii je u profesionálních řidičů autobusů 

limit 0,2 ‰. 

http://www.ibesip.cz/


Alkohol, léky a narkotika 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

facebook.com/ibesip      twitter.com/ibesip      youtube.com/ibesip      instagram.com/ibesip       www.ibesip.cz 

8 

 

 

5. Alkohol a omamné látky 
V roce 2015 bylo evidováno 4 544 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 5 % z celkového 

počtu), při kterých bylo usmrceno 62 osob (tj. 9,4 % z celkového počtu) a dalších 2 267 osob bylo 

zraněno. V porovnání s rokem 2014 je počet těchto nehod nižší o 93, nižší je také počet 

usmrcených (- 1) a zraněných (- 99). 

Nejvyšší podíl těchto nehod byl na území Plzeňského a Jihočeského kraje (9,95 % resp. 9,12 %), 

nejmenší podíl na území hl. m. Prahy a Ústeckého kraje (2,11 % resp. 3,42 %). Nejvíce usmrcených při 

těchto nehodách bylo na území krajů Pardubického (8 osob), Plzeňského (7 osob), hl. m. Prahy 

a Olomouckého (shodně 6 osob). Nejvyšší podíl usmrcených osob při těchto nehodách je v hl. m. 

Praze (24 %) a dále v Plzeňském (17,95 %) a Pardubickém kraji (17,39 %). 

Případů, kdy kontrola na přítomnost návykových látek u řidiče vozidla byla pozitivní, evidovala policie 

301 (nárůst o 41 nehod), přitom bylo 12 osob usmrceno (nárůst o 6 usmrcených) a dalších 157 osob 

bylo zraněno (nárůst o 19 osob). 

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

alkoholu zavinili 29,4 % z celkového počtu jimi zaviněných nehod, následují řidiči mopedů (15,1 %), 

chodci (15 %), řidiči malých motocyklů (12,3 %) apod. 

  

http://www.ibesip.cz/
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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. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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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 vědí, ale alkohol 

(resp. osoby pod jeho vlivem) na silnicích stále zabíjí! V období let 1993 až 2015 bylo v důsledku 

vlivu alkoholu usmrceno 2 563 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 následujících letech zachován. V roce 2015 

bylo v důsledku vlivu alkoholu usmrceno 62 osob, tzn. o 1 osobu méně než v předchozím roce. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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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 71 %. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených osob 

v důsledku vlivu alkoholu o 50 %. 

 

  

http://www.ibesip.cz/
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Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 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 (pouhá 3 %). V uplynulém roce 

došlo k poklesu podílu na 9 %. 
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5.4 Závažnost nehod v důsledku vlivu alkoholu  
Za posledních 12 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 stagnaci míry závažnosti nehod v důsledku alkoholu (13,6 

usmrcených na 1 000 nehod), zatímco u ostatních nehod byla závažnost poloviční (6,8 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).   

http://www.ibesip.cz/
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5.5 Viníci dopravních nehod pod vlivem alkoholu 
Meziročně došlo k poklesu počtu dopravních nehod, kdy byl viník pod vlivem alkoholu. Zvýšený počet 

je zaznamenán u kategorie „ostatní“. 

 

 

  

Viník nehody ALKOHOL rok 2015 Počet nehod

Řidič osobního automobilu 3,210 -2 0%

Cyklista 738 -48 -6%

Chodec 184 -9 -5%

Řidič nákladního automobilu sólo 175 -19 -10%

Řidič motocyklu 110 -17 -13%

Řidič nákladního automobilu s návěsem 43 -14 -25%

Ostatní 84 16 24%

Celkem 4,544 -93 -2%

Meziroční rozdíl

http://www.ibesip.cz/
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V drtivé většině případů byly v roce 2015 osoby usmrceny v případě, že byl pod vlivem alkoholu řidič 

motorového vozidla (92 % případů), 6 % usmrcených vinou řidiče nemotorového vozidla a v 1 případě 

byl vinen chodec. 
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5.6 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 

2016 počítá s tím, že nebude usmrceno více než 96 osob a těžce zraněno 272 osob. 
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5.6.1 Dlouhodobý vývoj 

+ historicky nejméně usmrcených (0 za 4 až 6) + meziroční pokles počtu těžce zraněných 
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5.6.2 Aktuální vývoj ve vztahu k NSBSP 

V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 11 osob (stanovený předpoklad dodržen) a 87 osob 

bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen). 
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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 

58 % těchto dopravních nehod způsobily 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 7 %. 
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Nejvíce (32) usmrcených při dopravních nehodách v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek 

v roce 2015 mají „na svědomí“ osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší. 

Nejvyšší meziroční nárůst (+ 6 usmrcených osob) je evidován u osob pod vlivem drog, tyto dopravní 

nehody spolu s nehodami zaviněnými řidiči pod vlivem alkoholu do 0,24 ‰ (40 usmrcených na 1 000 

dopravních nehod). V uvedeném kontextu je diskuse o případném prolomení „nulové tolerance“ 

absolutně nepřípustná! 
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5.8 Krajské srovnání 
Nejvíce (8) osob bylo usmrceno v důsledku vlivu alkoholu v Pardubickém kraji, nejméně pak 

v Královéhradeckém kraji, na Vysočině a v Libereckém kraji (shodně 2). Celorepublikový podíl 

usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu na všech usmrcených osobách tvořil 9,4 %, ve hl. m. 

Praze byl tento podíl 24 %, tzn. 2,4x vyšší! Nadprůměrných hodnot dosáhlo v uplynulém roce 6 

krajů. 
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5.9 Časové srovnání roku 2015 

5.9.1 Měsíce 

Následující grafy obsahují měsíční srovnání uplynulého roku v oblasti nehod, usmrcených a závažnosti 

u nehod v důsledku vlivu alkoholu. 

5.9.1.1 Počet nehod 

Nejvíce nehod (656) bylo evidováno v měsíci listopadu, naopak nejméně (271) v měsíci lednu. 
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5.9.1.2 Počet usmrcených 

Nejvíce usmrcených (10) bylo evidováno v měsících únoru, červenci a září., naopak v prosinci nikdo 

v důsledku vlivu alkoholu nebyl usmrcen. 

 

  

http://www.ibesip.cz/


Alkohol, léky a narkotika 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

facebook.com/ibesip      twitter.com/ibesip      youtube.com/ibesip      instagram.com/ibesip       www.ibesip.cz 

24 

5.9.1.3 Závažnost nehod 

Nejvyšší závažnost (36 usmrcených na 1 000 dopravních nehod) je evidováno v měsíci únoru. 
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5.9.2 Dny v týdnu 

Následující grafy obsahují srovnání dnu v týdnu uplynulého roku v oblasti nehod, usmrcených a 

závažnosti u nehod v důsledku vlivu alkoholu. 

5.9.2.1 Počet nehod 

Nejvíce nehod (1 106) bylo evidováno v uplynulém roce v sobotu, naopak nejméně (475) v pondělí. 
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5.9.2.2 Počet usmrcených 

Nejvíce usmrcených (14) bylo v uplynulém roce evidováno v neděli, naopak nejméně (4) v úterý. 
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5.9.2.3 Závažnost nehod 

Nejvyšší závažnost (21 usmrcených na 1 000 dopravních nehod) byla v uplynulém roce evidována ve 

čtvrtek, naopak nejnižší (9) v sobotu. 
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6. Léky a narkotika 

6.1 Vývoj dopravních nehod 

6.1.2 Absolutní 

V období let 1993 až 2015 došlo k 2 220 nehodám zaviněných řidiči pod vlivem léků a narkotik, 

nejvíce (283) v roce 2015, naopak nejméně (17) v roce 1993. V roce 2015 bylo zaviněno řidiči pod 

vlivem léků a narkotik přibližně 17x více nehod než v roce 1993 a o 23 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 – 2015 činil podíl nehod zaviněných řidiči pod vlivem léků 

a narkotik 0,094 %. V roce 2015 byl podíl nejvyšší (0,304 %), 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 – 2015 

V období 2010 – 2015 bylo nejvíce (158) nehod zaviněných řidiči pod vlivem léků a narkotik ve 

Středočeském kraji, Jihomoravském kraji a Hl. m. Praha, naopak nejméně (36) na Vysočině. Krajský 

průměr nehod zaviněných řidiči pod vlivem léků a narkotik činil v uvedeném období 93 nehod/kraj. 

Nadprůměrných hodnot dosáhly v období 2010 – 2015 kromě uvedených také Moravskoslezský, 

Plzeňský a Ústecký kraj. V roce 2015 bylo nejvíce (42) nehod zaviněných řidiči pod vlivem léků 

a narkotik ve Středočeském kraji. 
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6.2.2 Rok 2015 

Celkový podíl všech nehod v roce 2015 činil Čechy : Morava 74 % : 26 %. Podíl nehod zaviněných 

řidiči pod vlivem léků a narkotik je v uvedeném roce vyšší u nehod v Čechách 68 % : 32 %. 
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V roce 2015 bylo nejvíce (42) nehod zaviněných řidiči pod vlivem léků a narkotik ve Středočeském 

kraji (15 %). 

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

vlivem léků a narkotik je evidován v Plzeňském kraji (0,87 %, tzn. že přibližně každá 115. nehoda 

v kraji byla s uvedeným zaviněním). 
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6.2.3 Detailní přehled 

Následující grafy popisují období 2010 – 2015 v jednotlivých krajích a neobsahují komentáře. 

Hl. m. Praha 
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Středočeský kraj 

 

Jihočeský kraj 
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Plzeňský kraj 

 

Ústecký kraj 

 

http://www.ibesip.cz/


Alkohol, léky a narkotika 

Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů 

BESIP – Ministerstvo dopravy 

 

facebook.com/ibesip      twitter.com/ibesip      youtube.com/ibesip      instagram.com/ibesip       www.ibesip.cz 

36 

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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