
 1

Úvod 
 

V úvodu své diplomové práce bych se chtěla zmínit o tom, co mě vedlo k výběru 

tématu: „Vliv alkoholu na činnost hasičů“, a o čem bude tato práce, kterou završuji své 

magisterské studium. 

 

 Alkohol je v poslední době trend na zahánění strachu, stresu. U řidičů je alkohol 

jednou z hlavních rolí při tragických dopravních nehodách. Další role samozřejmě hraje i 

nepřiměřená rychlost a nezkušenost. U řidičů v dnešní době dochází k měření alkoholu v krvi 

při každé kontrole Policie ČR. U příslušníků HZS bychom se setkat s alkoholem neměli, a 

proto je důležité měření alkoholu v krvi i u nich. 

 

V teoretické části jsem se zaměřila statistiky nehodovosti s alkoholem v krvi. 

Zabývala jsem se nehodami v letech 1993 až 2009, a také porovnáním nehodovosti v lednu 

2009 a v lednu 2010. Dále jsem se seznámila  legislativou na požití alkoholu na pracovišti a 

na požití alkoholu za volantem. Také jsem se zabývala technickými prostředky sloužící 

k detekci, jejich servis a nákladovost, a to jak na měření alkoholu v dechu, tak i na měření 

drog v dechu. A v neposlední řadě jsem vyhodnotila užívání alkoholu u řidičů, resp. 

hasičských sborů v Evropě. 

 

V praktické části jsem se orientovala na výzkum. Metodou výzkumu jsem zvolila 

dotazníkového šetření. Dotazníky mi zpracovali příslušníci HZS Ostrava – Zábřeh a HZS 

Havířov. 

 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout kontrolní systém a vybavení HZS krajů pro 

kontrolu ožití alkoholu, psychotropních a omamných látek. 
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1. Statistika užívání alkoholu u řidičů, resp. příslušníků HZS 
 

Alkohol je jednou z hlavních rolí při tragických dopravních nehodách. Dále také hraje 

velkou roli nepřiměřená rychlost a nezkušenost.  

 

Národní strategii bezpečnosti silničního provozu, dále jen strategie, vláda přijala 

usnesením č. 394 ze dne 28. dubna 2004. Tato strategie stanovovala základní nástroje a 

opatření směřující ke zlepšení situace v oblasti bezpečnosti silničního provozu do roku 2010.  

 

V resortním akčním plánu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je dána 

pozornost oblasti řízení vozidel pod vlivem alkoholu.  

  

Evropská unie se snaží nepříznivý stav napravit několika způsoby, a to: 

a) podporou kampaní; 

b) legislativou; 

c) podporou aplikace národní právní úpravy zavádějící zařízení ALCOLOCK; 

d) podporou vyššího provádění namátkových kontrol řidičů. 

 

Co se týče podporové kampaně, jedná se například o kampaň pod názvem „Domluvme 

se!“. Je to především zaměřeno na mladé řidiče a proti jízdě pod vlivem alkoholu. Tento 

projekt každoročně společně organizují, již od roku 2006, oddělení BESIP Ministerstva 

dopravy, Iniciativa zodpovědných pivovarů Českého svazu pivovarů a sladoven a Fórum 

PSR. Základním sloganem kampaně je „Pokud jedete za zábavou autem, domluvte se, kdo 

bude řídit a nebude pít alkohol“.  

 

V rámci legislativy je nejznámější Doporučení Evropské komise z 1. ledna 2001, které 

členským státům doporučuje stanovit nejvyšší dovolenou hladinu alkoholu v krvi na 0,5 

promile a nižší s tím, že u profesionálních a mladých řidičů je doporučován limit 0,2 promile 

a nižší. Mezi další akty v rámci legislativy patří např. Doporučení Evropské komise ze dne 6. 

dubna 2004 k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  
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Zařízení ALCOLOCK neumožní jízdu podnapilému řidiči. Před každou jízdou musí 

řidič dýchnout do zařízení, pokud přístroj detekuje alkohol – zařízení neumožní nastartovat 

vozidlo.  

 

Iniciativa, spočívající ve vyšším provádění namátkových kontrol řidičů policií na 

místě, je velmi aktuální v ČR. Na základě interního pokynu Policie ČR by se měl řidič 

podrobit dechové zkoušce na alkohol  při každé kontrole. 

 

 

1.1 Statistiky nehodovosti s alkoholem v krvi 
 

K dopravním nehodám pod vlivem alkoholu dochází nejčastěji ve dnech volna, 

v nočních a v časných ranních hodinách. Nejvíce ohroženou skupinou jsou právě řidiči 

nezkušení, ale také mladí lidé ve věku do 25 let. Obvykle noční nebo ranní návraty ze zábavy 

končí vážnými dopravními nehodami.  

 
1.1.1 Porovnání nehodovosti v lednu 2009 a v lednu 2010 

 

Z dostupných zdrojů jsem si našla čísla nehodovosti za loňský leden (2009) a za 

letošní leden (2010). Nehodovost je rozdělená na nehody dle toho, zda došlo k usmrcení, 

těžkému nebo lehkému zranění.  

 

Jak je z grafu ihned zřejmé, nejvíce bylo nehod s lehkým zraněním, a to v lednu 

v obou letech. A také jde ihned z grafu vyčíst, že k méně nehodám došlo v lednu 2010. 

V číslech to vychází, že v letošním lednu došlo o 830 nehod méně než v roce předchozím. 
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Graf. 1: Nehodovost leden 2009 a leden 2010 

 

 

Velice zajímavé je si vzít a porovnat, kolik z celkových nehod bylo zapříčiněno 

vlivem alkoholu. A to lze vidět v následujícím grafu č. 2. 

 

Graf 2: Nehodovost leden 2009 a leden 2010 – s alkoholem, bez alkoholu 

 

Zde je také zřejmé, že v roce 2009 došlo k více nehodám zapříčiněným alkoholem. 

V lednu roku 2009 se stalo celkem 2316 nehod a v lednu roku 2010 se stalo celkem 1486 

nehod.  
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Usmrceno při nehodách s alkoholem
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Když se to vezme procentuálně, tak se ovšem dostaneme v lednu 2010 na vyšší 

procento, a to na 19,25 % z celkového počtu nehod v tomto roce. Kdežto v lednu 2009 se 

dostaneme na 18,26 %. Což znamená, že i když se v roce 2009 stalo více nehod, nebylo jich 

tolik zapříčiněno vlivem alkoholu. Ovšem alkohol je v dnešní době oblíben a to především 

proto, že s ním spousta lidí řeší svůj problém, ať už sociální, pracovní či jiný.  

 

Není to samozřejmě dobrý způsob, ale je to způsob dostupný a samozřejmě možný. 

Jedno motto o alkoholu je opravdu zajímavé a myslím si, i hodně pravdivé: 

 

„Alkohol je dobrý tehdy, když potřebujeme něco zapít - ať už je to něco příjemné nebo 

zlé. Když to zapíjíme moc dlouho, tak se ale utopíme.“ 

 

 

1.1.2 Porovnání rok 1993 až 2009 

 

Když si vezmu statistické údaje o počtu usmrcených osob zapříčiněno vlivem alkoholu 

v krvi, dostaneme graf, kdy v počátku (od roku 1993) byly hodnoty dosti vysoké a postupem 

času docházelo k poklesu této hodnoty. Ovšem v posledních dvou letech opět hodnoty rostou  

– viz graf č. 3.  

 

 

Graf 3: Usmrceno při nehodách s alkoholem (1993 až 2009) 
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Podíl počtu usmrcených při nehodách s alkoholem 
z celkového počtu usmrcených osob
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Na grafu je zřejmé, že v loňském roce, roce 2009, bylo při nehodách s alkoholem 

usmrceno 123 osob. To je o 43 osob více než v roce 2008 a o 87 osob více než v roce 2007. 

Tedy během dvou let opravdu velký nárůst. 

 

1.1.3 Usmrcení při nehodách s alkoholem – mezinárodní porovnání v % 

Mezinárodní porovnání v % dle usmrcení při nehodách s alkoholem se naše země, 

Česká Republika, dostává na 5 pozici z celkových 19 zemí. A to s hodnotou 8,1 % 

z celkového počtu usmrcených při nehodách s alkoholem. Na grafu č. 4 je možno vidět 

umístění i jiných států. 

 

 

Graf 4: Podíl počtu usmrcených při nehodách s alkoholem z celkového počtu usmrcených 

osob 
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Podíl řidičů ve věku do 25 let na celkovém počtu dopravních 
nehod zaviněných pod vlivem alkoholu 2009
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1.1.4 Statistiky Policie ČR 

 

Tyto statistiky jednoznačně prokazují, jak je důležitý věk a praxe řidičů. Dle jejich 

statistik mladí lidé, ve věku do 25 let, zaviní v průměru kolem 30 % všech dopravních nehod 

pod vlivem alkoholu. K nejvíce dopravním nehodám mladých řidičů pod vlivem alkoholu 

dochází mimo obec při nepřiměřené rychlosti jízdy. 

 

Jak jsem se již zmínila výše, v roce 2009 bylo celkem 423 nehod zaviněno pod vlivem 

alkoholu. A dle podílu řidičů ve věku do 25 let, bylo z celkového počtu nehod zaviněných pod 

vlivem alkoholu osobou mladší 25 let v roce 2009 asi 97 nehod. Zbylé nehody zapříčinila 

osoba starší 25 let.  

 

Toto vše lze vidět v grafu č.5: Podíl řidičů ve věku do 25 let na celkovém počtu 

dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu 2009, viz níže. 

 

 

Graf 5: Podíl řidičů ve věku do 25 let na celkovém počtu dopravních nehod zaviněných pod 

vlivem alkoholu 2009 

 

Dopravní nehody mladých řidičů, u kterých byl prokázán alkohol, jsou spojeny 

s dalším negativním chováním, jako může být vyšší rychlost jízdy, nesprávný způsob jízdy 

nebo ostatní způsoby nesprávného chování.  
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Samozřejmě nejen mladý řidič, ale i řidič s nedostatečnou praxí je velice nebezpečný. 

A to je třeba mít také na paměti. 

 

 

1.2 Vliv alkoholu na úmrtí nebo zranění při požárech 
 

V součastné době není v České republice sledován vliv alkoholu na počet zraněných 

nebo usmrcených osob při požárech. Tento ukazatel není tedy ani statisticky vyhodnocován. 

 

Ovšem z praktických zkušeností většina z nás ví, že usmrcené osoby se v mnoha 

případech pod vlivem alkoholu nachází.  

 

Další statistiky, které hasičské sbory v České republice nesledují, je vliv alkoholu na 

vznik dopravní nehody.  

 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje si samostatně sleduje přítomnost 

alkoholu v krvi postižených osob v případech úmrtí při požárech. Tento parametr je možné u 

zemřelých osob zjistit pouze na základě provedené pitvy. 

 

Výsledky analýz ukazují, že se skutečně stává, že usmrcené osoby měly v krvi obsažen 

alkohol. A zároveň právě tyto osoby mohou být osobami, které zapříčinily vznik požáru.  

 

 

Porovnání celkového počtu usmrcených osob při požárech v Moravskoslezském kraji 

za období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008 a přítomnost alkoholu v jejich krvi 

  
2004 2005 2006 2007 2008 

Celkem MSK 2004 

až 2008 

Celkem usmrcených osob 12 12 13 20 25 82 

z toho pod vlivem alkoholu 3 4 2 8 12 29 

Podíl (%) 25,0 33,3 15,4 40,0 48,0 35,4 

 

Tab. 1: Údaje o celkovém počtu mrtvých a počtu mrtvých pod vlivem alkoholu 

v Moravskoslezském kraji 
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V tabulce č. 1 můžeme sledovat celkový počet mrtvých a z toho pod vlivem alkoholu a 

to v letech 2004 až 2008 na území Moravskoslezského kraje.  

 

 

Graf 6: Celkem usmrcených osob 

 

Na grafu můžeme vidět, že v roce 2008 došlo v Moravskoslezském kraji při požárech 

k úmrtí 25 osob. Když se srovnají počty usmrcených i z předchozími lety, můžeme zde vidět 

stoupající tendenci.  

 

Z těchto 25 usmrcených osob v roce 2008 bylo před svou smrtí pod vlivem alkoholu 

12 osob, tedy téměř 50 %. Průměrná hodnota podílů počtu mrtvých pod vlivem alkoholu za 

srovnávané časové období činí 35 %.  

 

U devíti osob z těchto dvanácti bylo při pitvě zjištěno vysoké promile alkoholu, a to od 

1,67 - 4,42 ‰ (z toho se jednalo 1x o sebevraždu a 2x o bezdomovce), u dalších 3 případů 

byla prokázána přítomnost alkoholu do 1 ‰. Množství alkoholu v krvi má vliv na správnou 

reakci osoby při vzniku mimořádné události, ovlivňuje jeho motorické schopnosti, orientaci 

v prostředí atd. 

 

Usmrcené osoby při požárech, které jsou před svou smrtí pod vlivem alkoholu, jsou 

zpravidla bezdomovci nebo osoby bez sociálního zázemí, které holdují alkoholu každodenně.  

Z výše uvedených odstavců je patrné, že alkohol ovlivňuje, jak příčinu vzniku požáru (nárůst 

nedbalostního jednání), tak významnou mírou přispívá k počtu mrtvých při požárech.  
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2. Legislativní rámec kontroly řidičů a příslušníků HZS na požití 

alkoholu, psychotropních a omamných látek 
 

Legislativní rámec, ohledně požití alkoholu, psychotropních a omamných látek, nám 

ukládá zákoník práce a také zákon 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami 

způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a další škála 

zákonů, vyhlášek či nařízení vlády. 

 

Zákoník práce ukládá „nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat psychotropní a 

omamné látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo ně“ a „nevstupovat 

pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele“. Požívání alkoholu považuje zákoník práce 

za hrubé porušení kázně a je většinou následován okamžitým propuštěním zaměstnance. 

 

Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami nám přesně vymezuje, co je vlastně 

alkoholický nápoj.  

 

„Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo. Alkoholickým nápojem se 

rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového 

procenta alkoholu“ – zákon č. 379/2005 Sb. 

 

2.1 Požití alkoholu na pracovišti 
 

2.1.1 Zákaz pití alkoholu na pracovišti i mimo pracovní dobu 

 

Na pracovišti i mimo pracovní dobu je zakázáno požívat alkoholické nápoje. Ovšem 

mnoho zaměstnanců i vedoucích si nesprávně vykládá a domnívá se, že jakmile skončí 

pracovní doba, lze na pracovišti oslavovat apod. Ovšem veškeré oslavy, které se konají na 

pracovištích i mimo pracovní dobu je v rozporu se zákoníkem práce. Je to závažné porušení 

povinností se všemi možnými následky.  
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Ve vlastním zájmu by vedoucí zaměstnanci měli takovéto pořádání oslav na 

pracovištích po pracovní době zakázat a dodržovat tento zákaz, případně kontrolovat. 

 

Alkoholický nápoj je pojem, který pracovněprávní předpisy nevymezují, a proto je 

třeba použít zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů. V tomto zákoně najdeme přesnou definici tohoto pojmu. Jedná se o § 2 písm. g) 

uvedeno, že je "alkoholickým nápojem lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí 

též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta 

alkoholu". Rozhodující pro posouzení, zda se jedná o alkoholický nápoj, je tedy výše 

objemového procenta alkoholu. 

 

Závažnost porušení povinností není závislé na množství požitého alkoholu, ale pouze 

na posouzení intenzity – závažnosti.  

 

2.1.2 Výjimky ze zákazu  

 

V zákoníku práce jsou uvedeny výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů, 

upravuje to § 106 odst. 4 písm. e).  

 

Nevztahuje se na: 

• zaměstnance v horkých provozech, pokud požívají pivo se sníženým obsahem 

alkoholu;  

• zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo 

je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. nám definuje horké provozy, a také nám stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci – viz hlava II., zejména § 8. Tento paragram nám upravuje 

bližší podmínky pro poskytování ochranných nápojů.  

 

Takovéto provozy jsou např. v hutích, sklárnách, slévárnách; také na těchto 

pracovištích však platí zákaz požívat alkoholické nápoje v jiných případech, např. při různých 

oslavách atd.  Z vyhlášky č. 335/1997 Sb., z § 11 písm. m) nám vyplývá, že pivem se 
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sníženým obsahem alkoholu je pivo s obsahem alkoholu nejvýše 1,2 objemových procent (1,0 

hmotnostního procenta).  

 

Zákaz se dále nevztahuje na "zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí 

plnění pracovních úkolů". Jedná se např. o degustátory, tj. ochutnávače při výrobě 

alkoholických nápojů. Omezení zákazu se však vztahuje pouze na tyto činnosti, nikoliv 

například na požívání alkoholických nápojů k jinému účelu. 

 

Zákaz se také nevztahuje na zaměstnance, u nichž je požívání alkoholických nápojů 

obvykle spojeno s plněním pracovních úkolů. Jedná se např. o přípitek při uzavření obchodní 

smlouvy, při účasti na slavnostních recepcích s obchodními partnery, při přijetí zahraniční 

delegace atd. Opět se však nemůže jednat o požívání alkoholických nápojů ve větší míře nebo 

např. při oslavě životního výročí spolupracovníka. Požívání alkoholu není dovoleno ani na 

pracovní cestě. 

 

 

2.1.3 Dechová zkouška na alkohol provedená zaměstnavatelem 

 

Dle zákoníku práce, podle § 106 odst. 4 písm. i) je zaměstnanec povinen podrobit se 

na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo 

jiných omamných či návykových látek. A také podle tohoto paragrafu je zaměstnavatel nebo 

vedoucí zaměstnanec, v případě pochybností o způsobilosti zaměstnance vykonávat práci 

požadovat, aby se zaměstnance podrobil zjištění, zda není pod vlivem.  

 

To, zda je, či není pod vlivem je možno zjistit dechovou zkouškou, tzv. 

detalkoholovou zkouškou. A to například pomocí detekčních trubiček či alkoholtesteru.  

 

Jestliže zaměstnanec dechovou zkoušku odmítne, a to bez jakýchkoliv vážných 

důvodů, porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů. Pokud se to opakuje, nejméně 

třikrát, může být upozorněn na možnost rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu 

soustavného méně závažného porušování povinností nebo může obdržet i výpověď podle § 52 

písm. g) zákoníku práce.  
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Pokud ovšem zaměstnanec uvede vážné důvody, které mu brání podrobit se dechové 

zkoušce, může zaměstnavatel požadovat lékařské vyšetření. Aby se prokázalo, zda 

zaměstnanec je, či není pod vlivem alkoholu. Takovéto vyšetření krve nebo moči nemůže 

provádět zaměstnavatel sám.  

 

 

2.1.4 Požívání alkoholických nápojů není dovoleno ani na pracovní cestě 

 

Zákaz požívat alkoholické nápoje je v zákoníku práce vymezen časově - v pracovní 

době vždy bez ohledu na to, zda je zaměstnanec na pracovišti, nebo není. Zaměstnanec má 

zákaz požívat alkoholické nápoje, například i na pracovní cestě; nemůže tudíž tvrdit, že v té 

době nebyl na pracovišti. 

 

2.1.5 Testy na alkohol a drogy na pracovišti 

 

Jedná se o nový jev ve světě práce. Někteří jej berou jako dobrý a hlavně účinný 

způsob pro potlačení násilí na pracovišti a prevenci nehod nebo narušení výrobní činnosti. Jiní 

ale poukazují na právo na soukromí a na skutečnost, že pomocí testů není možné zjistit, zda 

ke zneužívání skutečně došlo na pracovišti.  

 

Ovšem v odvětvích, kde je bezpečnost rozhodujícím požadavkem, je dle mého velice 

důležité zavést tyto testy. Jedná se především o dopravu, stavebnictví, zdravotnictví a určitě i 

pro členy HZS. Jelikož užití alkoholu nebo jiných omamných látek může mít kritické 

důsledky.  

 

Tyto testy lze brát jako součást péče o bezpečné pracovní prostředí. 

 

 

2.1.6 Větší kontroly a následné ukončení pracovního procesu 

 

Z dostupných zdrojů jsem se dočetla, že v poslední době je trend zahánět strach a stres 

alkoholem. V mnoho firmách nakupují testery na alkohol, aby zjistily, zda opravdu někdo ze 

zaměstnanců nepije alkohol během pracovní doby, mimo pracoviště nebo zda nenastupují do 

práce pod jeho vlivem. 
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Takovýto opilý pracovník může zavinit úraz či neštěstí – jako je havárie v průmyslu 

nebo např. požár, který může dojít až ke krachu firmy. A jelikož je nezaměstnanost opravdu 

velká, zaměstnavatelé si mohou na trhu práce vybírat. Na jedno pracovní místo je odhadem 18 

čekatelů1, jelikož bez práce je stále více lidí. 

 

Ovšem v současné době se mnoho lidí ocitá pod tlakem, který dokážou zvládnout jen 

někteří. Tento tlak je dán a rozvíjen problémy s dětmi, v rodině, v práci nebo také 

nedostatkem peněž či stresem. Ti, co nezvládají stres odbourat hledají úlevu právě v alkoholu. 

Problémy se pak zdají menší, řešení snazší, i když po vystřízlivění je mnohdy situace ještě 

horší.  

 

Ale velké nebezpečí při pití pod tlakem stresu a životních problémů skrývá také to, že 

mezi občasným pijáctvím a alkoholismem je tenká hranice. 

 

To, že spousta lidí šáhne po láhvi alkoholu, je důvod ten, že je dobrá jeho dostupnost a 

také má příznivou cenu. I když díky změnám sazeb spotřebních daní alkohol zdražil, stále je 

jeho cena ve srovnání se zahraničím nízká. 

 

A právě díky tomu, že zaměstnanci přicházejí na pracoviště podnapilí či se opijí 

v pracovní době na pracovišti, přichází o zaměstnání stále více Čechů.  

 

 

2.2 Požití alkoholu za volantem 
 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, nám 

ukládá, že požívání alkoholických nápojů bezprostředně před jízdou a během jízdy je v České 

republice zakázáno. A to ať už jde o jakékoliv množství.  

 

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu je definováno jako trestný čin. Ovšem výše 

pokuty a počet bodů od Policie ČR záleží na výši promile alkoholu v krvi a způsobilosti 

k jízdě.  
                                                 
1 http://www.spcr.cz/statistika/nezamestnanost.htm/ [online]. 26.04.2010 [cit. 2010-04-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.spcr.cz/statistika/nezamestnanost.htm/> 
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V odstavci č. 1 § 201 trestního zákona se uvádí: 

 

„Kdo, byť i z nedbalosti, vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil 

vlivem návykové látky zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo 

zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na 

jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činností.“ 

 

Zákon ovšem neuvádí žádnou číselnou hodnotu obsahu alkoholu v krvi řidiče. 

Posouzení tzv. „stavu vylučujícího způsobilost“ je povinností orgánů činných v trestním 

řízení, což je soud.  

 

Samozřejmě způsobilost řidiče by měl jako první vyhodnotit policista, který provede 

orientační dechovou zkoušku, a následně by se měl opřít o další úkony, např. lékařské 

vyšetření, případné výpovědi svědků, apod. Až poté může rozhodnout o zahájení trestního 

řízení nebo o postoupení přestupku na příslušný dopravní odbor magistrátu nebo obce 

s rozšířenou působností.  

 

2.2.1 Povinnost řidiče podrobit se kontrole 

 

Podle § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů nám v odstavci 1 a 2 říká, že: 

„ (1) Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje 

nebo dalších osob nebo poškodit cizí majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat 

jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním.“ 

„(2) Odbornému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiných návykových látek 

včetně odběru biologického materiálu k jeho stanovení je povinna podrobit se osoba, která se 

požitím těchto látek uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, 

veřejný pořádek nebo majetek, dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému 

újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky.“ 
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Ve 3 odstavci § 16 tohoto zákona je napsáno, že: 

„(3) Osoba uvedená v odstavcích 1 a 2 je povinna podrobit se na výzvu příslušníků 

Policie České republiky, obecní policie, Vojenské policie, Vězeňské služby České republiky, 

zaměstnavatele nebo jejího ošetřujícího lékaře vyšetření, zda není ovlivněna alkoholem nebo 

jinou návykovou látkou.“ 

A následně v 5 odstavci §16 tohoto zákona, je uvedeno, že „v případě odmítnutí osob, 

uvedených v odstavci 1, 2 vyšetření, hledí se na osobu, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo 

jiné návykové látky“. 

Hodně důležitý je podle mě ještě odstavec 8 §16 tohoto zákona, který nám sděluje, že: 

„(8) Vyšetření biologického materiálu hradí v případě, že se prokáže přítomnost 

alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaná osoba. V případě, že se přítomnost alkoholu 

nebo jiné návykové látky neprokáže, náklady nese osoba, která podle odstavce 3 k vyšetření 

vyzvala, s výjimkou případů diferenciální diagnózy hrazené z veřejného zdravotního pojištění 

podle zvláštního právního předpisu.“ 

 

2.2.2 Množství alkoholu v krvi, body a pokuty za řízení pod vlivem alkoholu 

V tabulce č. 2 je vidět, jak se přistupuje k řidiči s různými hodnotami alkoholu v krvi 

při řízení vozidla.  

Množství alkoholu 

v ‰ 
Trestné body Výše pokuty v Kč Doba zákazu řízení 

do 0,3 3 10 000 - 20 000 6 měsíců až 1 rok 

0,3 až 1 6 25 000 - 50 000 1 - 2 roky 

1 a více 
odebrán řidičské 

oprávnění 
2 000 - 5 000 000 1 - 10 let 

Tab. 2: Množství alkoholu v krvi – následné pokuty, zákazy… 

U zjištění promile 1 a vyšší vše záleží na posouzení soudce. Za takové jednání může 

být uložen trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku (podmíněný i nepodmíněný), 
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peněžitý trest (2.000,- Kč až 5.000.000,- Kč), trest zákazu řízení motorových vozidel (na 1 

rok až 10 let), trest obecně prospěšných prací (50 až 400 hodin) nebo propadnutí věci (v 

daném případě automobilu). 

 

2.2.3 Řízení pod vlivem v zahraničí 

 

V zahraničí platí rozdílné povolené hranice a rozdílné postihy za jízdu v opilosti. 

V některých zemích je dána minimální tolerantní hranice alkoholu v krvi u řidičů. Jsou tam 

samozřejmě různá opatření, v případě např. profesionálních řidičů či nových řidičů, atd.  

 

Nový řidič je řidič, který vlastní řidičské oprávnění kratší dobu než 2 roky. Ale 

samozřejmě v různých zemích je to různě nastaveno. 

V případě, že Vám Policie v zahraničí sebere řidičský průkaz, jedná se o velkou 

nepříjemnost. Nebudete mít možnost řídit zpátky a po návratu domů také nemůžete jezdit.  

Zabavený řidičský průkaz je zaslán na odbor dopravy příslušného obecního úřadu 

Vašeho bydliště, který dále Váš přestupek řeší. 

Český řidič přichycený za jízdu pod vlivem alkoholu v zahraničí se doma trestu 

většinou vyhne a řidičák mu je vrácen, ale trest v zahraničí jej však nemine. Může se jednat o 

vysokou finanční pokutu, zákaz řízení v dané zemi, případně zabavení vozidla na místě, soud, 

vězení apod.  

 

2.2.4 Vliv alkoholu na řízení automobilu 

 

Alkohol za volantem působí zrádně. Dodává nám větší sebedůvěru a současně 

extrémně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce v závislosti na koncentraci 

alkoholu v krvi.  

 

V závislosti na množství alkoholu v krvi se nám zhoršuje schopnost řídit. V tabulce  

č. 3 je shrnut přehled účinku alkoholu na řízení. 
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Tab. 3: Přehled účinků alkoholu na řízení 

Alkohol v krvi Projevy ovlivnění ve vztahu k řízení motorového vozidla 

zhoršení schopnosti řídit, tendence riskovat 

nepřiměřená sebedůvěra 

zhoršená schopnost rozeznat pohybující se světla 

horší odhad vzdálenosti 

0,2 až 0,5 

promile 

Nebezpečné je to, že si alkoholem ovlivněný řidič neuvědomuje svůj stav a 

naopak má sklon se přeceňovat. 

viz výše, navíc… 

prodloužený reakční čas - zhoršený postřeh 

přeceňování vlastních schopností 

oči se obtížně přizpůsobují přechodu ze světla do tmy a naopak 

horší vnímání barev - červená 

zhoršená schopnost soustředění 

poruchy rovnováhy - motocyklisté a cyklisté 

0,5 až 0,8 

promile 

zhoršený odhad vzdálenosti 

viz výše, navíc… 

zhoršuje se schopnost vnímat okraje zorného pole - tzv. tunelové vidění – viz obr. 

č.1: Zmenšení zorného pole – tunelové vidění 

další zhoršování soustředění 

ještě více prodloužen reakční čas 

0,8 až 1,2 

promile 

roste bezohlednost při řízení 

viz výše, navíc… 

nadále se zhoršují poruchy soustředění 

roste reakční čas, špatná rovnováha i nekritickost 

často špatná orientace 

I velmi zkušený řidič se v tomto stavu může dopustit hrubých chyb jako je 

zašlápnutí plynu místo brzdy. 

Přes 1,2 promile 

Takový řidič představuje pro sebe i okolí obrovské riziko. 
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Samozřejmě nesmíme zapomenout na období kocoviny, kdy alkohol už z krve 

vymizel, ale i tak se u nás můžou projevit účinky, které ovlivňují naši schopnost řídit. 

 

Při takovéto kocovině, kdy už alkohol z krve vymizel, je stále riziko. Především se 

jedná o vyšší riziko spánku, nevolnosti a dalších tělesných a duševních obtíží, které odvádějí 

pozornost řidiče. A také může nastat krátkodobá ztráta vědomí v důsledku hypoglykémie – 

poklesu krevního cukru. 

 

Na obrázku níže, můžete vidět, jaký vliv má promile alkoholu v krvi na zmenšování 

zorného pole řidiče.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Zmenšení zorného pole – tunelové vidění 

 

Opilý řidič je velkým nebezpečím, ovšem nejen pro sebe, ale i pro okolí. Reakce u 

takovýchto řidičů jsou pomalejší a případná pravděpodobnost nehodovosti je větší, 

v závislosti na hladině alkoholu v krvi. 

 

- od 0,3 do 0,9 promile – 7 x větší 

- od 1,0 do 1,4 promile – 31 x větší 

- nad 1,5 promile – 128 x větší 
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2.2.5 Toleranční hranice alkoholu za volantem 

 

Na internetu jsem se dočetla, že Policie ČR chce tolerovat hranici alkoholu za 

volantem. Tato hranice by měla být 0,24 promile alkoholu v krvi.  

 

Tuto hodnotu dosáhne dospělý muž zhruba za půl hodiny po dopití jednoho 

desetistupňového piva.  

 

Jak již všichni víme, policie musí provádět dechovou zkoušku při každé silniční 

kontrole. A proto se setkávají s více případy, kdy mají řidiči alkohol v krvi. Ovšem 

přestupkové odbory na úřadech nízké překročení zákazu alkoholu odkládají a právě proto 

Policie ČR chce navrhnout již zmiňovanou minimální hranici – 0,24 promile alkoholu v krvi. 

 

V České Republice platí nulový limit alkoholu v krvi. Zákon ovšem Policie ČR měnit 

nechce, ale i tak hledají jiné řešení tohoto problému.  

 

Dostala se ke mně informace, že Policie ČR uvažuje, že by u přístroje na měření 

alkoholu v krvi nastavila hodnotu 0,24 promile jako nulovou hodnotu, což je hodnota 0,0 

promile alkoholu v krvi. Tzn. že kdyby řidič měl do 0,24 promile – na přístroji by se stále 

ukazovala hodnota 0,00 promile. Ale jakmile by měl více než 0,24 promile alkoholu, tak by 

přístroj ukazovat o kolik promile je hranice vyšší. Tedy kdyby měl řidič 0,36 promile 

alkoholu, přístroj by ukázal hodnotu 0,12 promile alkoholu v krvi. A následně by byl řidič 

potrestán, jako by hodnotu 0,36 promile alkoholu nadýchal, tedy pokutou, zabavením 

řidičského oprávnění nebo odcizení svobody, atd. Ovšem toto je jen informace neověřená, ale 

určitě stojí za zmínku. 
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3. Technické prostředky sloužící k detekci, jejich servis a 

nákladovost 
 

Je spousta firem, které se zabývají výrobou a prodejem technických prostředků 

sloužících k detekci. Ovšem jednou z největších firem je firma Dräger, která působí na našem 

trhu více než sto let. V roce 2002 došlo k rozdělení firmy Dräger s.r.o., přičemž vznikly dvě 

nezávislé dceřiné společnosti – Dräger Safety s.r.o. a Dräger Medical s.r.o.  

 

Dräger Safety s.r.o. se zabývá přenosnými detektory plynů i stabilními (stacionárními) 

detekčními systémy. Tyto systémy mají vysoce citlivé senzory, které měří i velmi nízké 

koncentrace nebezpečných plynů a poskytují tak spolehlivou ochranu na různých 

pracovištích.  

 

Dodávají přístroje pro měření alkoholu a drog v dechu, dále trubičky Dräger, přenosné 

přístroje pro měření plynů a spoustu dalších přístrojů.  

 

V oblasti měření alkoholu a drog v dechu vyvíjí firma Dräger již více než 50 let a je 

tak jedním z největších výrobců právě této techniky měření alkoholu v dechu.  

 

 

3.1 Přístroje pro měření alkoholu v dechu 
 

Firma Dräger nabízí přístroje pro měření alkoholu v dechu pro profesionální použití. 

Má velkou škálu takovýchto přístrojů a stále je rozšiřují o další novinky. Základní přístroje 

jsou A6510, A6810, A7510, A9510 a Interlock. Všechny jejich výrobky mají certifikát ČMI 

(Český metrologický institut) a dále mají prohlášení o shodě CE (odpovídají požadavkům 

směrnic a daných norem). 
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3.1.1 Dräger Alcotest 6510 

 

Tento přístroj nabízí široké konfigurační možnosti tak, aby bylo možné splnit 

nejrůznější mezinárodní normy a národní předpisy. U tohoto přístroje je nový typ senzoru, 

který umožňuje hromadné kontroly, kdy je kladen důraz na minimální prodlevu mezi 

jednotlivými zkouškami.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 2: Dräger Alcotest 6510 

 

Technické údaje 

 

Princip měření:   elektrochemický DrägerSensor v 1/4"-provedení, specifický pro  

alkohol  

Měřící rozsah:   0 – 2,5 mg/l (možnost volby jednotky), upozornění na displeji v  

případě překročení měřícího rozsahu  

Dechová zkouška:   standardní = automatický odběr vzorku při dosažení  

požadovaného minima, možnost pasivní zkoušky nebo 

manuálního řízení zkoušky  

Doba náběhu:    cca. 6 s po zapnutí  

Odezva:    cca 3 s ( 0,00 ‰) a cca. 10 s (1,00 ‰) při pokojové teplotě  

Provozní teplota:   -5°C až +50°C  

Vlhkost vzduchu:   10 až 100 % (r.v.) bez kondenzace  

Tlak:     600 až 1400 hPa  

Displej:    grafický displej ( LCD ) s podsvícením 

41 x 24 mm ( 128 x 64 pixelů )  

Optická signalizace:   tříbarevná dioda ( LED )  
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Akustická signalizace:  různé tóny usnadňující rozlišení stavu/činnosti přístroje a  

varovných hlášení  

Paměť:    automatický záznam posledních 10-ti hodnot spolu s  

pořadovým číslem měření  

Napájení:    2 x AA baterie (nebo akumulátory) + stav nabití na displeji.  

Doba provozu:   cca. 1500 měření  

Náustek:    jednotlivě hygienicky balený + zarážka pro hygienické vyjmutí  

náustku z přístroje  

Princip obsluhy:   měřící funkce pomocí 1 tlačítka, pohyb v menu rolováním  

pomocí 2 tlačítek  

Kalibrace:    pomocí „mokrého“ nebo „suchého“ plynu  

Tělo přístroje:   z odolného ABS-plastu v kombinaci s polykarbonátem  

Rozměry:    140 x 72 x 32 mm  

Hmotnost:    195 g včetně baterií  

Konfigurace:    možnost přímého nastavení v menu ( nutný PIN ), není potřeba  

servisní SW  

Normy pro vibrace a náraz:  přístroj splňuje EN 60068-2-6 a EN 60068-2-29  

Značka CE:    přístroj splňuje směrnici 89/336/EHS ( elektromagnetická  

kompatibilita ) 

 

Níže v tabulce jsou uvedeny ceny firmy Dräger Safety s.r.o. pro přístroj Alcotest 6510. 

 

Název 

Cena Kč 

bez 

DPH 

Cena Kč 

s DPH 

Alcotest 6510 15340,00 18408,00 

v plast. kufříku, 3 náustky, baterie, smyčka na ruku     

Náustky pro A6510    

Náustky "Standard" 100 ks 507,00 608,40 

Náustky "Standard" 250 ks 1239,00 1486,80 

Náustky "Standard" 1000 ks 4791,00 5749,20 

Náustky "Standard" se zp. klapkou 100 ks 778,00 933,60 
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Název 

Cena Kč 

bez 

DPH 

Cena Kč 

s DPH 

Náustky "Standard" se zp. klapkou 250 ks 1880,00 2256,00 

Náustky "Standard" se zp. klapkou 1000 ks 7050,00 8460,00 

 

Tab. 4: Ceny přístroje Dräger Alcotest 6510 a jeho příslušenství 

 

 

3.1.2 Dräger Alcotest 6810 

 

Tento přístroj je druhým a zároveň vyšším modelem „šestkové“ typové řady. Vnějším 

provedením, měřící technikou a způsobem obsluhy je shodný s přístrojem Dräger Alcotest 

6510.  

 

Nabízí však více uživatelům, kteří potřebují dokumentovat a statisticky zpracovávat 

výsledky měření: 

- má zabudované hodiny s reálným datem a časem; 

- má integrovanou paměť pro 250 měření; 

- má možnost komunikace s PC prostřednictvím programu AlcoView 

- má funkci bezdrátového přenosu naměřeného výsledku na tiskárnu Alcotestr Pointer 

pro okamžitý tisk protokolu měření v terénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Dräger Alcotest 6810 
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Technické údaje 

 

Princip měření:   elektrochemický DrägerSensor v 1/4"-provedení, specifický pro  

alkohol 

Měřící rozsah:   0 – 2,5 mg/l; 0,00 – 5,00 ‰ (možnost volby jednotky),  

upozornění na displeji, v případě překročení měřícího rozsahu 

Dechová zkouška:   standardní = automatický odběr vzorku při dosažení  

požadovaného minima, možnost pasivní zkoušky nebo 

manuálního řízení zkoušky 

Doba náběhu:    cca. 6 s po zapnutí 

Odezva:    cca 3 s ( 0,00 ‰) a cca. 20 s (0,50 ‰) při pokojové teplotě 

Provozní teplota:   -5°C až +50°C 

Vlhkost vzduchu:   10 až 100 % (r.v.) bez kondenzace 

Tlak:     600 až 1400 hPa 

Displej:    grafický displej (LCD) s podsvícením  

41 x 24 mm (128 x 64 pixelů) 

Optická signalizace:   tříbarevná dioda ( LED ) 

Akustická signalizace:  různé tóny usnadňující rozlišení stavu/činnosti přístroje a  

varovných hlášení 

Paměť:    záznam posledních 250-ti hodnot měření s pořadovým číslem,  

datem a časem 

Napájení:    2 x AA baterie (nebo NiMHy akumulátory) + stav nabití na  

displeji 

Doba provozu:   cca. 1500 měření 

Náustek:    jednotlivě hygienicky balený + zarážka pro hygienické vyjmutí  

náustku z přístroje 

Princip obsluhy:   měřící funkce pomocí 1 tlačítka, pohyb v menu rolováním  

pomocí 2 tlačítek 

Kalibrace:    pomocí „mokrého“ nebo „suchého“ plynu 

Tělo přístroje:   z odolného ABS-plastu v kombinaci s polykarbonátem 

Rozměry:    140 x 72 x 32 mm 

Hmotnost:    195 g včetně baterií 

Konfigurace:    možnost přímého nastavení v menu ( nutný PIN ), příp. pomocí  

SW AlcoView 
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Normy pro vibrace a náraz:  přístroj splňuje EN 60068-2-6 a EN 60068-2-29 

Značka CE:    přístroj splňuje směrnici 89/336/EHS (elektromagnetická  

kompatibilita) 

 

Níže v tabulce jsou uvedeny ceny firmy Dräger Safety s.r.o. pro přístroj Alcotest 6810. 

 

Název 

Cena Kč 

bez 

DPH 

Cena Kč 

s DPH 

Alcotest 6810 - standardní sestava 18951,00 22741,20 

v plastovém kufříku, 3 náustky, baterie, smyčka na 

ruku     

Alcotest 6810 - konfigurace na přání zákazníka 20462,00 24544,40 

v plastovém kufříku, 3 náustky, baterie, smyčka na 

ruku     

Náustky pro A6810    

Náustky "Standard" 100 ks 507,00 608,40 

Náustky "Standard" 250 ks 1239,00 1486,80 

Náustky "Standard" 1000 ks 4791,00 5749,20 

Náustky "Standard" se zp. klapkou 100 ks 778,00 933,60 

Náustky "Standard" se zp. klapkou 250 ks 1880,00 2256,00 

Náustky "Standard" se zp. klapkou 1000 ks 7050,00 8460,00 

Dräger Mobile Printer 14597,00 17516,40 

přenosná termo-tiskárna      

 

Tab. 5: Ceny přístroje Dräger Alcotest 6810 a jeho příslušenství 

 

 

3.1.3 Dräger Alcotest 7510 

 

Jedná se o přenosný přístroj pro měření alkoholu v dechu. Robustní a kompaktní 

konstrukce přístroje s obsáhlými možnostmi konfigurace a s bohatým volitelným 

příslušenstvím.  
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Obr. 4: Dräger Alcotest 7510 

 

Technické údaje 

 

Princip měření:   elektrochemický senzor Dräger ¼“; specifický na alkohol 

Měřicí rozsah:   0,3 mg/l; při překročení měřicího rozsahu je zobrazeno hlášení 

Odběr vzorku standardní:  automaticky na pevný objem výdechu 

pasivní:    bez použití náustku 

manuální:    manuální spuštění odběru vzorku, přístroj umožňuje detekci  

alkoholu v ústech během standardní dechové zkoušky (pokud je 

funkce aktivována) 

Doba přípravy k testu:  cca 6 s od zapnutí (závislá na okolní teplotě) 

Doba vyhodnocení výsledku měření: cca 3 s při 0,0 mg/l; cca 10 s při 0,5 mg/l při pokojové  

teplotě 

Provozní teplota:   -10°C až +50°C; provozuschopnost je monitorována přístrojem 

Displej:    grafický, podsvícený, LCD 

rozlišení 128 x 169 bodů, 35 mm x 45 mm 

LED:     3 LED; červená-žlutá-zelená, pro podporu hlášení displeje 

Zvuková signalizace:   různé tóny pro podporu hlášení displeje a upozornění 

Paměť:    záznam >5 000 testů s datem a časem 

Napájení:    4 alkalické baterie nebo akumulátory AA; signalizace stavu  

baterií cca 1 500 testů / sadu baterií 

Kalibrace:    simulátorem nebo suchým plynem 
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Rozměry:    cca 185 mm x 90 mm x 45 mm 

Hmotnost:    cca 430 g 

Konfigurace přístroje:  konfigurační menu přístroje (požadovaný PIN) konfigurace  

pomocí PC software 

Vibrace a rázy:   odpovídá EN 60068-2-6 a EN 60068-2-29 

Značka CE:    směrnice 89/336/ES (elektromagnetická kompatibilita) 

Datová rozhraní:   IR (přes IR modul) a USB pro připojení k PC, IR pro spojení s  

Dräger Mobile Printer 

 

Níže v tabulce jsou uvedeny ceny firmy Dräger Safety s.r.o. pro přístroj Alcotest 7510. 

 

Název 

Cena Kč 

bez 

DPH 

Cena Kč 

s DPH 

Alcotest 7510 - standardní sestava 32779,00 38106,00 

v plastovém kufříku, 3 náustky, baterie, smyčka na 

ruku     

Náustky pro A7510    

Náustky "Standard" 100 ks 507,00 608,40 

Náustky "Standard" 250 ks 1239,00 1486,80 

Náustky "Standard" 1000 ks 4791,00 5749,20 

Náustky "Standard" se zp. klapkou 100 ks 778,00 933,60 

Náustky "Standard" se zp. klapkou 250 ks 1880,00 2256,00 

Náustky "Standard" se zp. klapkou 1000 ks 7050,00 8460,00 

Náustky "Classic" se zp. klapkou 25 ks 235,00 282,00 

Náustky "Classic" bez zp. klapkou 25 ks 170,00 204,00 

Dräger Mobile Printer 14597,00 17516,40 

přenosná termo-tiskárna      

 

Tab. 6: Ceny přístroje Dräger Alcotest 7510 a jeho příslušenství 
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3.1.4 Dräger Interlock 

 

Za zmínku stojí také přístroj, který je nejnovější příspěvek firmy Dräger Safety a vede 

ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dräger Interlock je detektor alkoholu v dechu 

kombinovaný s imobilizérem. Pokud řidič požil před jízdou alkohol, přístroj mu neumožní 

nastartovat vozidlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Dräger Interlock 

 

Technické údaje 

Princip měření:   elektrochemický senzor 

Požadavky na okolní prostředí: pro provoz: - 40°C až + 85 °C, bez vlivu změn nadmořské  

výšky na výsledek měření 

Drift citlivosti:   typicky 1% měřené hodnoty 

Displej:    grafický displej 

Kalibrační interval:   typicky 6 měsíců 

Rozměry:    měřicí přístroj cca 150 x 70 x 40 mm 

řídící jednotka cca 115 x 105 x 40 mm 

Hmotnost:    měřicí přístroj cca 175 g, řídící jednotka cca 320 g 

Napájecí napětí:   12 V 

Spotřeba energie:   maximální < 2 A, ve stavu připravenosti < 20 mA 

Spínací relé pro startér:  < 16 A kontinuálně, < 40 A špičkově 
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3.2 Přístroje pro měření drog v dechu 
 

Užívání drog je také jeden z problémů, které můžou mít vážné a drahé následky. 

Převážně v práci nebo na silnici. Jak jsem se dozvěděla, v dnešní době dochází více k užívání 

drog na pracovišti nebo za volantem než samotný alkohol. Ale bohužel zatím Policie ČR 

nemá dostatek přístrojů, aby mohla u všech řidičů zjišťovat jak alkohol, tak i drogy v dechu.  

 

Na měření drog společnost Dräger Safety nabízí dva typy výrobků, a to Dräger 

drugChech a Dräger DrugTest 5000.  

 

 

3.2.1 Dräger DrugChech 

 

Dräger DrugChech – jedná se o soupravu pro kvalitativní detekci drog ve slinách. 

Dräger DruhChech je určen pro kvalitativní důkaz přítomnosti až 6-ti tříd omamných látek 

v jednom vzorku slin a to nám zjistí již po 10-ti minutách.  

 

V tabulce můžete vidět látky, které dokáže Dräger DruhChech detekovat.  

 

  Droga 

COC kokain 

OPI opiát 

AMP amfetamin 

MET metampfetamin 

PCP fencyclidin 

THC tetrahydrocanabinol

 

Tab. 7: Přehled detekovatelných látek u přístroje Dräger DrugChech 

 

Velmi důležitá je především průkaznost přítomnosti ∆9Tetrahydrocanabinolu, což je 

psychoaktivní součást hašiše, marihuany a hašišového oleje. 
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Obr. 6: Dräger DrugChech 

 

3.2.2 Dräger DrugTest 5000 

 

Jedná se o systém, který se skládá ze dvou hlavních součástí: Testovací souprava 

DrägerDrugTest 5000 a analyzátor Dräger DrugTest 5000.  

 

Tento systém slouží pro přesnou a rychlou analýzu vzorků slin na zjištění přítomnosti 

drog. Látky, které dokáže identifikovat jsou amfetaminy, metamfetaminy, opiáty, kokain, 

benzodiazepiny a kanabionidy.  

 

U tohoto systému je výhoda, že systém uchovává naměřené data. 

 

Technická údaje 

 

Napájecí napětí:  12 V DC 

Napájecí proud:  typicky 3 A 

Rozměry (š x v x h):  200 mm x 250 mm x 220 mm 

Hmotnost:   4,5 kg 

Teplota   provoz:   +5°C až +40°C 

    skladování a transport: -20°C až +60°C 

Vlhkost:   5 až 95 % r.v., nekondenzující 

Rozhraní   optické IRDA (pro tiskárnu, PS/2, USB 

Doba trvání jednoho měření: 5 až 10 minut (podle typu testu) 

Kapacita paměti:  500 záznamů 
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Obr. 7: Dräger DrugTest 5000 

 

 

3.3 Servis 
 

Důležitou součástí u přístrojů je i jejich následný servis. U všech svých výrobků firma 

Dräger Safety zajišťuje servis. Ceny jednotlivých prací jsou uvedeny níže v tabulce.  

 

 

Název 
Cena Kč 

bez DPH 

Cena Kč 

s DPH 

Kalibrace Alcotest 7410  (1ks) 860,00 1032,00 

Kalibrace Alcotest 7410  (2-4 ks) 795,00 954,00 

Kalibrace Alcotest 7410  (5-9 ks) 660,00 792,00 

Kalibrace Alcotest 7410  (10 a více ks) 480,00 576,00 

Ověření ČMI Alcotest  (1-3 ks) 2160,00 2592,00 

Ověření ČMI Alcotest  (4 a více ks) 1660,00 1992,00 

Oprava Alcotest/příslušenství (1 hod) 890,00 1068,00 

 

Tab. 8: Ceny za servis 
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4. Vyhodnocení užívání alkoholu u řidičů a hasičských sborů 

v Evropě 
 

V Evropě je spousta zemí, ovšem z mých dostupných zdrojů jsem ke 41 zemí Evropy 

zjistila minimální hranice a následné pokuty, výjimky atd. Tudíž u 41 zemí vím, jaká 

dovolená minimální hranice alkoholu v krvi je povolená, a také jsem zjistila případné omezení 

pro minimální hranice alkoholu v krvi. 

 

4.1 Státy s hranicí 0,0 promile alkoholu v krvi 
 

Samozřejmě jsou státy, ve kterých minimální hranice povolená není, tudíž mají 

minimální hranici 0,0 promile alkoholu v krvi. A i takto to má Česká republika. 

 

V tabulce č. 9 můžete vidět země, ve kterých je stejná hranice jako u nás v České 

Republice, tzn. 0,0 promile alkoholu v krvi.  

 

Země 
Povolená hranice 

v ‰ 

Albánie 0,0 

Bělorusko 0,0 

Česká Republika 0,0 

Egypt 0,0 

Estonsko 0,0 

Indie 0,0 

Maďarsko 0,0 

Rumunsko 0,0 

Rusko 0,0 

Slovensko 0,0 

Turecko 0,0 

Ukrajina 0,0 

 

Tab. 9: Státy s nulovou hranicí 
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A i když je u všech těchto zemí hranice 0,0 promile alkoholu v krvi, každá země má 

své stanovené pokuty.  

 

Pokuty v řízení pod vlivem alkoholu v České republice jsou shrnuty v tab. č. 2: 

Množství alkoholu v krvi – následné pokuty, zákazy… v bodě 2.2.2 Množství alkoholu v krvi, 

body a pokuty za řízení pod vlivem alkoholu mé diplomové práce. 

 

V Bělorusku mohou být postihy za lehčí přestupy od Policie na místě. Za alkohol při 

řízení vozidla jsou pokuty ve výši 12 až 48 USD, což je asi 10 až 40 EUR a může také dojít 

k zadržení řidičského oprávnění. 

 

Velice zajímavé je to v zemi Maďarsko. Zde také není dovolená hranice alkoholu při 

řízení vozidla. Mají to zde i přesto rozděleno hranicí 0,8 promile alkoholu v krvi. Do hranice 

0,08 % je pokuta, nad 0,08 % je již soudní řízení. Co se týče pokuty je od hodnoty 480 EUR.  

 

V Turecku je hranice 0,00 %, ovšem pro řidiče osobních automobilů bez karavanu 

nebo přívěsu je limit 0,05 %. Na Slovensku je pokuta za řízení pod vlivem alkoholu od 310 

EUR, v Rumunsku od 100 EUR. 

 

 

4.2 Státy s hranicí 0,2 (0,3) promile alkoholu v krvi 
 

V tabulce č. 10 můžete vidět státy s hranicí 0,2 příp. 0,3 promile alkoholu v krvi.  

 

Země 

Povolená 

hranice v ‰

Bosna a Hercegovina 0,3 

Norsko 0,2 

Polsko 0,2 

Srbsko 0,3 

Švédsko 0,2 

 

Tab. 10: Státy s hranicí 0,2 (0,3) promile alkoholu v krvi 
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Státy s hranicí 0,02 % jsou Norsko, Polsko a Švédsko. Opět u těchto zemí jsou určitá 

opatření, výjimky. 

 

V Norsku je hranice 0,2 promile alkoholu v krvi, ale je zde výjimka a to, že pro 

obsluhu motorových lodí je hranice 0,8 promile alkoholu v krvi. 

 

Ve Švédsku je stejná hranice jako v Norsku či Polsku, 0,2 promile alkoholu v krvi. 

Když ovšem řidič bude mít nad 1,0 promile alkoholu v krvi, hrozí mu vězení až na jeden 

měsíc a navíc odebrání řidičského oprávnění na 1 až 12 měsíců.  

 

Náš blízký soused, Polsko, nemá žádné další omezení, tedy jen hranici 0,2 promile 

alkoholu v krvi a pokuta se pohybuje ve výši od 145 EUR. 

 

A dále jsou v tabulce dva státy s hranicí 0,3 promile alkoholu v krvi, a to jsou Bosna a 

Hercegovina a Srbsko.  

 

Srbsko má sice hranici 0,3 promile alkoholu v krvi, ale pro profesionální řidiče a pro 

nové řidiče je hranici 0,0 promile alkoholu v krvi.  

 

 

4.3 Státy s hranicí 0,5 (0,4) promile alkoholu v krvi 
 

Nejvíce z mých dostupných informací je států s hranicí 0,5 promile alkoholu v krvi.  

 

V každé zemi mají většinou různá omezení, např. pro řidiče s krátkou řidičskou praxí, 

či věkem řidiče. Dále jsou také omezení pro profesionální řidiče, resp. příslušníky HZS.  

 

V tabulce č.11 Státy s hranicí 0,5 (0,4) promile alkoholu v krvi můžeme vidět soupis 

států právě s touto hranicí.  
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Země 

Povolení 

hranice v ‰ 

Belgie 0,5 

Bulharsko 0,5 

Černá hora 0,5 

Dánsko 0,5 

Finsko 0,5 

Francie 0,5 

Chorvatsko 0,5 

Island 0,5 

Itálie 0,5 

Kanada 0,5 

Litva 0,4 

Lotyšsko 0,5 

Lucembursko 0,5 

Makedonie 0,5 

Německo 0,5 

Nizozemsko 0,5 

Portugalsko 0,5 

Rakousko 0,49 

Řecko 0,5 

Slovinsko 0,5 

Španělsko 0,5 

Švýcarsko 0,5 

 

Tab. 11: Státy s hranicí 0,5 (0,4) promile alkoholu v krvi 

 

V Belgii může být provedená zkouška na alkohol v krvi u každého účastníka dopravní 

nehody (včetně chodce). Je-li test pozitivní, řidiči je zakázáno na 3 hodiny řídit a na tuto dobu 

je mu odebrán řidičský průkaz. Co se týče pokut za alkohol v krvi je to 137,5 EUR nebo 

záloha 247,5 EUR, v případě šetření policií 137,5 až 2750 EUR. Pokud řidič nezaplatí 

okamžitě pokutu, je pokuta navýšená. Je-li hranice alkoholu v krvi 0,8 promile a více, je 

řidičský průkaz okamžitě odebrán na 6 hodin nebo možnost odebrání řidičského oprávnění na 
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1 měsíc, pokuta placená na místě činní 400 EUR. V případě šetření policií může být pokuta 

od 1 000 do 11 000 EUR nebo odebrání řidičského oprávnění od 8 dnů do 5 let nebo uvěznění 

od 15 dnů do 6 měsíců. 

 

V Dánsku, pokud je hranice alkoholu v rozmezí od 0,051 do 0,08 %, tak bude řidiči 

udělena pokuta. Pokud hranice alkoholu v krvi je vyšší než 0,08 %, bude řidiči dočasně 

odebrán řidičský průkaz. Při překročení hranice 0,12 % u řidiče, hrozí řidiči vězení a zabavení 

řidičského průkazu na dobu minimálně 12 měsíců.  

  

V případě řidičů ve Francií a překročení limitu 0,5 promile alkoholu v krvi je pokuta 

od 135 EUR. Ve Francií mají výjimku pro řidiče autobusů a autokarů, pro které platí hranice 

max. 0,2 promile alkoholu v krvi. 

 

V Chorvatsku mají omezení pro řidiče do 24 let, pro které platí nulový limit. 

V případě, že dojde k dopravní nehodě a přítomnost alkoholu v krvi řidiče přesáhne 1,5 

promile, řidiči hrozí pokuta ve výši zhruba od 17 000 až  do výše 52 000 Kč nebo může být 

odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.  

 

V Itálii je, v případě překročení limitu, pokuta od 542 do 6527 EUR a v krajním 

případě může být řidič odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání až 6-ti měsíců. 

 

Stejně jako v Chorvatsku má Německo omezení pro mladé řidiče (nulový limit), ale 

zde je mladý řidič považován do 21 let.   

 

Další země, kde je omezen limit alkoholu v krvi v závislosti na věku řidiče či na délce 

řízení jsou Nizozemí, Rakousko, Řecko. V Nizozemí je hranice 0,2 promile alkoholu v krvi u 

nových řidičů, a to jsou řidiči, kteří řídí kratší dobu než 5 let. Dále tedy Rakousko, kde nový 

řidič je ten, které nemá řidičské oprávnění déle než 2 roky a pro něj platí limit 0,1 promile 

alkoholu v krvi. V Řecku i ve Slovinsku je za nového řidiče považován řidič s řidičským 

oprávněním s kratší dobou než 2 roky. Ale v Řecku mají pro ně hranici 0,2 promile alkoholu 

v krvi, kdežto ve Slovinsku je pro nové řidiče hranice 0,0 promile alkoholu v krvi.  

 

V Rakousku v případě hodnoty 0,05 až 0,08 % v krvi bude řidič pokutován a když je 

hranice 0,08 % nebo vyšší, tak řidiči bude obrán řidičák a bude také pokutován.  
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Španělsko má nižší hranici, a to 0,3 promile alkoholu v krvi u řidičů vozidla s více než 

8 cestujícími mimo řidiče, vozidla převážející neb.náklad, nákladní vozidla nad 3,5 t, vozidla 

pro přepravu školních dětí, vozidla určená pro zvláštní přepravu, vozidla veřejné dopravy a 

asistenčních služeb, vozidla, jejichž řidič má řidičský průkaz kratší dobu než 2 roky. 
 

Omezení pro profesionální řidiče je v Lucembursku – na hranici 0,2 promile alkoholu 

v krvi, dále v Černé Hoře na 0,0 promile alkoholu v krvi a v Makedonii také na hranici 0,0 

promile alkoholu v krvi. Dále také v Řecku je omezení pro profesionální řidiče a to na hranicí 

0,2 promile alkoholu v krvi, stejně jako v Lucembursku. Slovinsko má také výjimku pro 

profesionální řidiče a to na hranici 0,0 promile alkoholu v krvi.  

 

 

4.4 Státy s hranicí 0,8 promile alkoholu v krvi 
 

Níže je tabulka č. 12, ve které je soupis států, které mají minimální hodnotu alkoholu 

v krvi 0,08 %. 

 

Země 

Povolení hranice v 

‰ 

Jordánsko 0,8 

Velká Británie a Sev. Irsko 0,8 

 

Tab 12: Státy s hranicí 0,8 promile alkoholu v krvi 

 

V této hranici bylo kdyby si Lucembursko, s hranicí 0,8 promile alkoholu v krvi, ale 

již hranici snížili na 0,5 promile, pro profesionální řidiče na 0,2 promile alkoholu v krvi. 

 

 

4.5 Shrnutí hranic alkoholu v krvi  
 

V grafu č. 7 můžeme vidět souhrn – grafické znázornění dle hranice alkoholu v krvi. 

Celkový počet států je 41, z toho 52 % činí země s hranicí 0,5 promile alkoholu v krvi. Na 

druhém místě, tedy s 29 %, jsou země s nulovou hranicí. Zbylých 19 % jsou státy, které mají 
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Počet států v závislosti na povolené hranici alkoholu v krvi

29%
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0,08

hranice 0,2; 0,3; 0,4 a 0,8 promile alkoholu v krvi. Tedy opravdu nejvíce je států s hranicí 0,5, 

ale u těchto států jsou různá omezení, např. věkem či délkou řízení nebo pro profesionální 

řidiče, jak jsem zmínila výše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Počet států v závislosti na povolené hranici alkoholu v krvi 

 

 

4.6 Můj názor na minimální hranici alkoholu v krvi 
 

Můj osobní názor na minimální hranici alkoholu v krvi je, že by se opravdu minimální 

hranice povolit neměla. Jakmile se totiž jednou hranice zvedne na určité minimum, může se 

zvyšovat postupně pořád.  

 

Dle mého názoru řidiči zatím nejsou tak odpovědní, že by se mohla hranice alkoholu 

povolit. Když  si vezmeme třeba maximální povolené rychlosti. I když je v obci povolená 

hranice 50 km/h, tak řidiči jezdí většinou 60 km/h (v tom lepším případě), ale skoro nikdo 

nejede 50 km/h. A i teď, kdy je hranice 0,0 promile alkoholu v krvi, tak je spousta řidičů, kteří 

s alkoholem v krvi jezdí i navzdory tomuto. A kdyby se povolila minimální hranice, jezdilo 

by ještě více řidičů pod vlivem alkoholu, což si myslím, není správné. Proto jsem také proti 

zavedení minimální hranice alkoholu v krvi u řidičů.  
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Když se to vezme na profesionální řidiče nebo příslušníky HZS, tak zde je, si myslím, 

nulová hranice „skoro“ nutností. Jelikož člověk si přeci nemůže dovolit jít pod vlivem 

alkoholu do takovéto práce, kde je na něm při nehodě či požáru závislý např. něčí život. 

Příslušníci HZS v některých případech nastupují do boje s požárem v dýchací technice a pod 

vlivem alkoholu, i když třeba jen zbytkovém alkoholu, je dle mého názoru složitější.  
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5. Návrh kontrolního systému a vybavení HZS krajů pro kontrolu 

požití alkoholu, psychotropních a omamných látek 
 

Ke zpracování mé praktické části, jsem vytvořila dotazník a nechala jej vypracovat 

příslušníky HZS Ostrava – Zábřeh a příslušníky HZS Havířov. Dotazník můžete vidět 

v příloze č. 1: Dotazník na téma „Alkohol“. 

 

Metodu dotazníkového šetření jsem si zvolila, protože si myslím, že pro respondenty 

je mnohem lepší odpovídat písemně  na položené otázky než ústně nebo než praktickou 

zkouškou alkoholu v krvi.  

 

Respondenty jsem upozornila, že dotazník je anonymní a že výsledky jsou určeny jen 

ke zpracování mé diplomové práce, na téma: „Vliv alkoholu na činnost hasičů“.  

 

Celkem se ke mně vrátilo 87 vyplněných dotazníků od příslušníků HZS.  

 

5.1 Vyhodnocení dotazníků 
 

Dotazník obsahuje 8 položek, poslední, osmá položka je volná otázka na vlastní 

vyjádření ke zbytkovému alkoholu.  

 

Otázka č. 1: 

Tato otázka byla na rozdělení do věkových kategorií, u kterých byl předpoklad, že 

nejvíce respondentů bude ve věkové kategorii 31 až 40 let. 

 

Z grafu níže lze vyčíst, že se má hypotéza potvrdila, tedy že opravdu nejvíce 

respondentů, příslušníků HZS je ve věku 31 – 40, celkem 44 %. Hned za nimi jsou příslušníci 

HZS s věkem do 30 let, 38 %.  

 

Tomuto se není důvod divit, jelikož příslušníci HZS musejí splňovat fyzické testy a 

řady příslušníků HZS jsou neustále obohacovány o studenty, kteří mívají praxi u HZS nebo již 

mají zdárně ukončenou výuku na Fakultě bezpečnostního inženýrství. 
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Graf 8: Věkové kategorie 

 

Otázka č. 2:  

Druhá otázka byla zaměřena na zjištění, zda by se podrobil zkoušce na alkohol v krvi 

(ráno před směnou), i kdyby si nebyl jistý, zda by byla hodnota 0,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Kdybyste si nebyl jistý, zda by byla hodnota 0,00 po zkoušce na alkohol v krvi 

(ráno před směnou), podrobil byste se i přesto této zkoušce? 
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Požil jste před směnou alkohol a věděl jste, že již alkohol 
neodbouráte, tzn. že budete mít tzv. zbytkový alkohol?

19

68

ano
ne

 

Z grafu je zřejmé, že většina by se této zkoušce nepodrobila, a to celkem 63% 

z dotázaných respondentů. Ovšem jak většina ví, když by se nepodrobil zkoušce na alkohol, 

hrozila by mu výpověď z pracovního poměru.  

 

Myslím si, že tato otázka mohla být obohacená o písemnou odpověď, v případě 

odpovědi „ne“, abychom zjistili příčiny. Ale dle mého názoru by se většina nepodrobila 

z toho důvodu, že by věděla, že ještě nějaký alkohol v krvi má. Ovšem realita by byla zcela 

jiná, musel by se podrobit, jinak by opravdu hrozila výpověď z pracovního poměru. 

 

 

Otázka č. 3:  

Požil jste před směnou alkohol (pivo, tvrdý alkohol, víno), a věděl jste, že již alkohol 

neodbouráte, to znamená, že budete mít tzv. zbytkový alkohol? 

 

 

Graf 10: Požil jste před směnou alkohol a věděl jste, že již alkohol neodbouráte, tzn. 

že budete mít tzv. zbytkový alkohol? 

 

Má hypotéza byla, že všichni řeknou ne, ovšem realita byla trochu jiná. Jak lze v grafu 

vidět, 68 respondentů odpovědělo dle mé hypotézy, ale 19 respondentů řeklo odpověď „ano“. 

Procentuálně to znamená, že 78 % alkohol před směnou nepožilo, ovšem 22 % možný 

zbytkový alkohol mělo.  
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Je Vám známo, že v některých zemích EU je dovolená min. 
hranice 0,2 promile alkoholu v krvi i u hasičů?

6

81

ano
ne

I když 28 % z celkových 87 dotázaných odpovědělo, že by zbytkový alkohol mohlo 

mít, myslím si, že se jedná o opravdu malou část a většina z nich si jen mohla myslet, že 

zbytkový alkohol ještě v těle má, ale realita mohla být jiná. 

 

Otázka č. 4: 

Je Vám známo, že v některých zemí EU je dovolená min. hranice 0,2 promile alkoholu 

v krvi i u hasičů? 

 

Na tuto otázku jsem spíše čekala kladnou odpověď, ovšem z grafu lze vidět, že většina 

tuto informaci nevěděla.  

 

 

Graf 11: Je Vám známo, že v některých zemích EU je dovolená min. hranice 0,2 

promile alkoholu v krvi i u hasičů? 

 

Procentuálně tuto informaci nevědělo 93 %, což je opravdu hodně. U této otázky jsem 

předpovídala, že tak polovina bude o minimální hranici 0,2 promile alkoholu v krvi i u hasičů 

vědět, ovšem skutečnost je zcela jiná. Již dotazovaní respondenti tuto informaci mají. 
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Souhlasíte se stanovením min. povolené hranice promile 
alkoholu v krvi také v ČR?

29

58

ano
ne

Otázka č. 5:  

Souhlasíte se stanovením min. povolené hranice promile alkoholu v krvi také v ČR? 

Pokud ano, jaká hranice? 

 

Na otázku, zda souhlasí se stanovením min. povolené hranice promile alkoholu v krvi 

také v ČR většina respondentů odpověděla „ne“, celkem 67 %. Ovšem zbylých 23 % bylo pro 

zavedení min. povolené hranice promile alkoholu v krvi.  

 

Graf 12: Souhlasíte se stanovením min. povolené hranice promile alkoholu v krvi také 

v ČR? 

 

Na otázku, jakou minimální hranici promile alkoholu v krvi by tolerovali, byly 

odpovědi různé. Nejvíce respondentů odpovídalo, že by volilo hranici 0,2 promile alkoholu 

v krvi. Domnívám se, že tato odpověď byla trochu manipulující, jelikož mnoho vycházelo 

z předchozí otázky, kde tato min. hranice byla napsaná jako příklad. Ovšem je také možné, že 

tuto hranici volili, protože po vypití jednoho desetistupňového piva, zhruba do půl hodiny, 

máme 0,24 promile alkoholu v krvi. 

 

Ovšem byly i návrhy na jiné hranice, většinou pohybující se kolem 0,2 promile 

alkoholu v krvi. Jaké hranice se volili je možno vidět na grafu 13: Zvolené min. promile 

alkoholu v krvi,viz níže. 
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Byl byste ochoten podrobit se dechové zkoušce na alkohol 
před každou směnou?

 

Graf 13: Zvolené min. promile alkoholu v krvi 

 

Otázka č. 6: 

Byl byste ochoten podrobit se dechové zkoušce na alkohol před každou směnou? 

 

U této otázky jsem předpovídala, že většina odpoví „ano“. A tak se i stalo, celkem 79 % 

odpovědělo kladně.  

 

 

Graf 14: Byl byste ochoten podrobit se dechové zkoušce na alkohol před každou směnou? 
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Myslíte si, že je správné, aby se příslušníci HZS podrobili 
dechové zkoušce vždy před nástupem na směnu?

Otázka č. 7: 

Myslíte si, že je správné, aby se příslušníci HZS podrobili dechové zkoušce vždy před 

nástupem na směnu? 

 

Z grafu je zřejmé, že většina není pro zavedení dechové zkoušky vždy před nástupem na 

směnu, a to celkem 61 % z celkových dotázaných.  

 

Graf 15: Myslíte si, že je správné, aby se příslušníci HZS podrobili dechové zkoušce vždy 

před nástupem na směnu? 

 

 

S dosažených výsledků jsem dospěla k těmto závěrům: 

 

- se zbytkový alkoholem jde do práce zhruba 22 % 

- o min. hranici v zemích EU u hasičů nevědělo 93 % 

- min. hranici v ČR by stanovilo 23 %, a to hranicí 0,2 promile alkoholu v krvi 

- 79 % by se podrobila testu na alkoholu před každou směnou 

- ovšem 61 % si nemyslí, že je správné testovat před každou směnou alkohol v krvi 

 

Volnou otázkou byla otázka č. 8, kterou vyhodnocuji samostatně.  

 

Někteří respondenti na tuto otázku neodpovídalo vůbec, někteří jen odpověděli 

nepřípustné či neměl by být a ostatní měli svůj osobní názor.  
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Zbytkový alkohol - odpovědi
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Celkem na tuto otázku odpovědělo 42 respondentů, což je 48 %, tedy skoro polovina 

dotázaných. Z toho 17 respondentů odpovědělo nepřípustné či neměl by být. 

 

Další hodně opakovanou možností bylo dovolit min. hranici, a to buď 0,2 nebo 0,3 

promile alkoholu v krvi, takto odpovědělo 6 respondentů. 

 

Nepovolit žádnou hranici, do práce alkohol nepatří a podobné názory mělo 12 

respondentů. Různé jiné názory mělo 7 lidí. Tyto odpovědi jsou vypsány níže. 

 

 V tabulce zbytkový alkohol – odpovědi lze vidět tyto odpovědi a počet těchto 

odpovědí. Procentuálně to lze vidět v grafu pod tabulkou. 

 

odpověď počet 
nepřípustné 8 
neměl by být 9 
min. hranice 0,2 (0,3) promile alkoholu v 
krvi 6 
hranice 0,00, do práce alkohol nepatří 12 
ostatní 7 

 

Tab.13: Zbytkový alkohol – odpovědi 

 

Graf 16: Zbytkový alkohol – odpovědi 
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Sedm ostatních odpovědí jsem nechala, tak jak byly napsány, jsou velice zajímavé. 

 

„Jednou se to může stát každému a mohlo by to být tolerováno s přísným napomenutím na 

druhou stranu alkohltester si může koupit každý a naučit se kolik toho může vypít, aby ráno 

nenadýchal.“ 

 

„Každý by měl znát přibližný čas, za jaký je schopen vystřízlivět a řídit se tím, vždy si 

ponechat dostatečnou rezervu.“ 
 

„Když si dám k obědu jedno pivo, tak tím způsobím rozhodně méně škody, než utrápený, 

přetrénovaný sportovec.“ 

 

„Minimální hranice je fyziol. záležitost, standardní únava (nevyspání, sport,) přinese mnohdy 

horší důsledky.“ 

 

„Před každou směnou dýchat - nedůvěra, nátlak.“ 

 

„Každý by měl před směnou vědět, že druhý den slouží.“. 

 

„Vzít si dovolenou nebo nepít.“ 

 

Tyto názory jsou opravdu z praxe a myslím si, že stojí za to je zmínit.  

 

 

5.2 Návrh kontrolního systému a vybavení HZS krajů  
 

Na vybavení bych tedy použila výrobky od společnosti Dräger Safety, s.r.o., jelikož je 

to velká firma a hlavně je to firma z dlouhodobou praxí a s bohatými zkušenostmi. Jejich 

výrobky, které jsem popisovala v bodě 3: Technické prostředky sloužící k detekci, jejich 

servis a nákladovost, jsou osvědčené, mají příslušné certifikáty a zkoušky a s jejich výrobky 

pracuje i Policie ČR. 
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Jelikož je třeba uchovávat naměřené hodnoty, pro případnou kontrolu, navrhovala 

bych zakoupit spolu s přístrojem na měření alkoholu v dechu také tiskárnu, aby se mohly 

naměřené hodnoty vytisknout a archivovat.   

 

V tabulce níže, můžete vidět navrhnutý přístroj pro měření alkoholu v dechu i 

s tiskárnou.  

 

Název 
Cena Kč 

bez DPH 

Cena Kč 

s DPH 

Alcotest 6810 - standardní sestava 18951,00 22741,20 

v plastovém kufříku, 3 náustky, baterie, smyčka na 

ruku     

Dräger Mobile Printer 14597,00 17516,40 

přenosná termo-tiskárna      

CELKEM 33.548,00 40.257,60 

 

Tab. 14: Navrhnutý přístroj s tiskárnou 

 

Navrhla jsem tedy přístroj Alcotest 6810 – standardní sestava spolu s tiskárnou Dräger 

Mobile Printer, což je přenosná termo-tiskárna. Celkově by zakoupení tohoto přístroje 

s tiskárnou vyšlo na 33.548,- Kč bez DPH, a 40.258,- Kč s DPH. 

 

Tento typ přístroje navrhuji proto, že má možnost uchovávat záznam posledních 250-ti 

hodnot měření s pořadovým číslem, datem a časem. A dále jeho doba provozu je až 1500 

měření a doba náběhu je pouze 6 sekund. 

 

K měření je třeba dále náustek, pro každého, kdo bude měřen. Dle mé informace je na 

HZS v Ostravě – Zábřehu na jedné směně v průměru 25 lidí. Z cen náustků, (Tab. 5: Ceny 

přístroje Dräger Alcotest 6810 a jeho příslušenství), jsem rozpočítala, že při zakoupení 

největšího množství, tj. 1000 ks á 5749,20 Kč, by jeden náustek vyšel na 5,80 Kč. 
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Kdyby se každý den podrobil zkoušce každý, tedy v průměru 25 lidí, ceny by byly 

následující, viz tab. č. 15. 

 

Počet osob 25

Cena náustku 5,80 Kč 

Náklady na den 145 Kč
Náklady na týden 1015 Kč
Náklady na měsíc 4350 Kč
Náklady na rok 52925 Kč

 

Tab. 15: Celkové náklady při denním měření 

 

V tabulce č. 15: Celkové náklady při denním měření, je možno vidět rozpočítání na 

jednotlivé dny, týdny, měsíce, rok, s tím, že týden beru 7 dní, měsíc beru 30 dní a rok beru 

365 dní. Celkově by to tedy stanici vyšlo na 52.925,- Kč za rok, cena je včetně DPH. 

 

Z dotazníku vyšlo, že před každou směnou by se zkoušce podrobila většina (79%), 

ovšem hned v další otázce při vyhodnocení vyšlo, že 61 % si nemyslí, že je to správné.  

 

Dle mého názoru by to většina mohla brát jako nátlak či nedůvěru. Možná by nebylo 

špatné zavést to podobně jako u výrobků.  

 

U výrobků ve výrobě se hodnotí vždy např. 20-tý výrobek. V případě problému 

s výrobky se vrací zpět k 20-tému výrobku a hodnotí se, proč došlo k problému.  

 

Myslím si, že by bylo dobré každý den měřit, ovšem jen část lidí. Tedy náhodně by se 

vybralo 3 až 5 příslušníků a ti by se museli podrobit zkoušce alkoholu v dechu. Jelikož by to 

bylo náhodné, nikdo by netušil, kdy se dostaví řada na něj.  

 

Celkové náklady, při zkoušce u 5-ti příslušníků, by se tím snížili na pětinu nákladů, 

tedy na 10.585,- Kč včetně DPH. V tabulce č. 16: Celkové náklady při měření u 5-ti 

příslušníků můžete opět vidět rozpočítání na dny, týdny, měsíce a za rok.  
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Opět jsem týden brala 7 dní, měsíc jako 30 dní a rok jako 365 dní. 

 

Počet osob 
5

Cena náustku 
5,80 Kč

Náklady na den 
29 Kč

Náklady na týden 
203 Kč

Náklady na měsíc 
870 Kč

Náklady na rok 
10585 Kč

 

Tab. 16: Celkové náklady při měření u 5-ti příslušníků 

 

Dále je ještě důležité určit, kdo by za takovéto měření zodpovídal. Myslím si, že by to 

měl být velitel jednotky. Zná svůj tým lidí a od něj by to určitě vzali ostatní příslušníci lépe 

než od cizí osoby, která by „jen“ přišla a změřila hodnoty u příslušníků.  

 

Další otázkou však zůstává, zda by se měla povolit nějaká minimální hranice. Můj 

názor je, že příslušníci by si alkohol v krvi neměli dovolit, mají těžké povolání a je potřeba, 

aby svou práci vykonávali výborně. V některých situacích musí použít dýchací techniku a 

alkohol v krvi by určitě nepřispěl k lepšímu výkonu příslušníka. Zachraňují životy i majetek a 

při sebemenším zaváhání může nastat velký problém. 

 

Samozřejmě i drogy v dechu jsou velkým problémem, ovšem nemyslím si, že by 

někdo z příslušníků měl s tímto problém. U měření drog bych navrhovala měření pouze 

v případě, kdyby se zdálo, že příslušník je pod vlivem drog.  

 

Na měření bych doporučila Dräger DrugChech – jedná se o soupravu pro kvalitativní 

detekci drog ve slinách. Dräger DruhChech je určen pro kvalitativní důkaz přítomnosti až 6-ti 

tříd omamných látek v jednom vzorku slin a to nám zjistí již po 10-ti minutách. 
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Takže závěrem, navrhla bych pro měření alkoholu v dechu:  

 

- přístroj Dräger Alcotest 6810  

- přenosnou tiskárnou Dräger Mobile Pointer 

- měření u náhodně vybraných 3 až 5-ti příslušníků  

- odpovídal by za to velitel jednotky 

 

U měření drog v dechu bych navrhovala: 

 

- měření jen v případě podezření 
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Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout kontrolní systém a vybavení HZS krajů pro 

kontrolu ožití alkoholu, psychotropních a omamných látek. 

 

Tato diplomová práce je pohledem autora, tedy mnou, na danou problematiku. 

V prvních kapitolách jsem se zabývala statistikou nehodovosti s alkoholem v krvi a vliv 

alkoholu na úmrtí nebo zranění při požárech. V dalším bodě jsem řešila legislativu na požití 

alkoholu na pracovišti a na požití alkoholu za volantem. U požití alkoholu na pracovišti jsem 

také zmínila dechovou zkoušku na alkohol provedenou zaměstnavatelem, testy na alkohol i 

drogy na pracovišti. Důležitým bodem této diplomové práce bylo popsání přístrojů od 

společnosti Dräger Safety s.r.o. na měření alkoholu a drog v dechu. Samozřejmě i jejich 

nákladovost a servis. Dalším důležitým bodem bylo vyhodnocení užívání alkoholu u hasičský 

sborů v Evropě, minimální hranice promile alkoholu v krvi v Evropských zemích, pokuty a 

případné výjimky. V závěru své diplomové práce jsem zpracovala dotazníky, většinou 

graficky a navrhla jsem kontrolní systém a vybavení HZS krajů pro kontrolu požití alkoholu, 

psychotropních a omamných látek.  

 

Náklady, které by bylo potřeba pro vybavení kontrolního systému je možno vidět 

v tabulce č. 14: Navrhnutý přístroj s tiskárnou a v tabulce č. 16: Celkové náklady při měření u 

5-ti příslušníků. 

 

Návrh na měření alkoholu v dechu je následující. Zakoupit přístroj Dräger Alcotest 

6810 spolu s přenosnou tiskárnou Dräger Mobile Printer. Měření u náhodně vybraných 3 až 5-

ti příslušníků a odpovídal by za to velitel jednotky. 

 

Co se týče měření drog v dechu, zde bych navrhla měření jen, v případě podezření na 

požití drog či jiných omamných, psychotropních látek. 

 

 

  
 


