
  

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VLIV ALKOHOLU NA ČINNOST HASIČŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:         Lucie Křístková 
Vedoucí diplomové práce:                    plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. 
Studijní obor: 3908R006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 
Datum zadání diplomové práce:         17. října 2009 
Termín odevzdání diplomové práce:      30. dubna 2010
   



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracovala samostatně.“  

 

…………………………….. 

V Ostravě 30.4.2010                                                                                   Lucie Křístková 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Děkuji svému konzultantovi  plk. Ing. Vladimíru Vlčkovi, Ph.D., za pomoc a 

poskytnutí rad při zpracovávání mé diplomové práce. Dále také děkuji panu Ing. Davidu 

Staňkovi ze společnosti Dräger Safety s.r.o. za poskytnutí podkladů pro zpracování mé 

diplomové práce. A samozřejmě také příslušníkům HZS Ostrava – Zábřeh a HZS Havířov za 

vyplnění dotazníků.“ 



  

Anotace 
Křístková, L.: Vliv alkoholu na činnost hasičů, Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU, 2010. 

 

Diplomová práce se zabývá alkoholem, jak u řidičů, tak i příslušníků HZS.  

V úvodní kapitole jsou statistiky nehodovosti v závislosti na alkoholu za volantem a také vliv 

alkoholu na úmrtí či zranění při požárech. Následující kapitola je zaměřená na legislativní 

rámec kontroly řidičů, ale také alkoholu na pracovišti.  

V dalším, velice důležitém bodě, je popis technických prostředků soužící k detekci, jejich 

servis a nákladovost. Technické prostředky jsou, jak na zjišťování alkoholu v dechu, tak i na 

zjišťování drog v dechu. V následujícím bodě je vyhodnocení užívání alkoholu u řidičů a 

hasičských sborů v Evropě. Jsou zde vypsány státy, jejich minimální dovolené hranice 

alkoholu v krvi a případné pokuty a zajímavosti.  

V závěrečné kapitole je vyhodnocen dotazník a je zde navržen kontrolní systém a vybavení 

HZS krajů pro kontrolu požití alkoholu, psychotropním a omamných látek. Dotazníky byly 

vyplněny příslušníky HZS a jsou zpracovány graficky.  

 

 

Annotation 
Křístková, L.: Effect of alcohol on the Activity of Firefighters, Diploma Thesis, Ostrava: 

VSB – Technical University of Ostrava, 2010. 

 

The diploma thesis deals with alcohol concerning both drivers and members of the fire rescue 

service.  

The introductory chapter presents statistics of the accident rate in relation to DUI as well as 

the impact of alcohol on death or injury during fires. The following chapter focuses on the 

legal framework for checking drivers as well as alcohol abuse at work.  

Another very important point is the description of technical means used for the detection, their 

service and costs. There are technical means for detecting alcohol in breath as well as drugs in 

breath. The following part includes evaluation of the use of alcohol by drivers and fire 

brigades in Europe. It describes the countries, the permitted tolerance for alcohol in blood and 

potential fines and interesting facts.  

The final chapter includes an evaluation of the survey and proposes a control system and 

equipment of regional fire rescue services for detecting the use of alcohol, psychotropic and 



  

narcotic substances. The questionnaires were completed by fire rescue system members and 

processed graphically.  
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Příloha č. 1: Dotazník na téma: „Alkohol“ 

 

 

 



  

 

 



  

Příloha č. 2: Názory na minimální hranici alkoholu za volantem 
 

U nás v České republice je hranice 0,0 promile alkoholu v krvi. Otázka „Zda by se 

měla tolerovat minimální hranice alkoholu za volantem (považuje-li se praktikování 

dechových zkoušek za účelné)“ byla položena některým občanům v Ústeckém kraji a také 

dopravnímu expertovi p. Stanislavu Humlovi. Jejich názory jsou zajímavé, ovšem také 

odlišné. 

 

Pro zavedení minimální hranice alkoholu jsou např. Vladimír Bártl (vrchní ředitel 

dopravně silničního úseku Ministerstva dopravy ČR), Jiří Novák (radní a zastupitel Mostu),  

Alena Dernerová (lékařka, zastupitelka Mostu),  a jejich názory jsou následující: 

 

Vladimír Bártl, vrchní ředitel dopravně silničního úseku Ministerstva dopravy ČR, 

zastupitel Mostu (ODS) řekl, cituji: „Můj osobní názor je ten, že měla. Domnívám se, že jako 

národ se neustále podceňujeme a výroky typu, když se povolí jedno pivo, povolí se pět, vcelku 

neuznávám. Já našim lidem věřím, pokud by se tedy minimální hranice uznala, tak je vcelku 

jasná. Na druhou stranu její překročení by v případě havárií mělo být trestáno ještě 

přísnějšími sankcemi, než je nyní. Co se týče stávajícího zavedení dechových zkoušek, je to 

přístup ke kontrolám, který je mi cizí a považovat každého řidiče za provinilce si nemyslím, že 

je vhodné. Mě tento způsob neoslovuje a kritizuji jej.“ 

  

Pán Jiří Novák, radní a zastupitel Mostu má takovýto názor, cituji: „Podle mého 

názoru by se mělo tolerovat malé množství alkoholu, dnes se mluví o hranici 0,2 promile. Ve 

vyspělých státech je to i výše, 0,5 promile a i více. Jsem pro. Je fakt, že v současné době to 

tímto způsobem i probíhá a pokud takovou minimální hranici policisté řidičům naměří, 

předávají to obecním úřadům, které takovéto případy odkládají. Myslím si, že to zbytečně stojí 

dost peněz. Dechové zkoušky ale považuji za rozumné, protože nehod je pořád hodně a tento 

způsob může pomoci.“ 

 

Alena Dernerová, lékařka, zastupitelka Mostu řekla, cituji: „Myslím si, že by se malá 

hranice tolerovat měla, protože nikoho neohrozí. Každý z nás máme jiné odbourávání 

alkoholu. Zbytkový alkohol může u někoho přetrvávat velmi dlouhou dobu, a přitom není 

vůbec ničím omámen, může pracovat a nic se neděje, z tohoto důvodu si myslím, že takto 



  

nízká hranice by se měla tolerovat. Vítám však dechové zkoušky, alespoň po nějakou dobu. 

Může to být memento pro řidiče, kteří jsou neukáznění a je jich velká řada, co usednou 

s alkoholem za volant a neohrožují tak jen sami sebe, ale hlavně ty druhé. Takže tyto dechové 

zkoušky nejsou na škodu. Možná po nějaké zkušební době a podle vývoje statistik by bylo 

možné zvolnit.“ 

 

Ovšem lidí s názorem opačným jsou např. Jiří Paroubek (předseda ČSSD, poslanec za 

Ústecký kraj), Petr Benda (radní Ústeckého kraje), Jiří Šlégr (radní a zastupitel Litvínova),  

Pavel Kouda (zastupitel Mostu, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje),  Bronislav Schwarz 

(ředitel Městské policie Most), Pavel Praženica (šéf Dopravního inspektorátu Most), Jan 

Pechou (BESIP Ústecký kraj) a také proti je dopravní expert Stanislav Huml.  

 

Jiří Paroubek, předseda ČSSD, poslanec za Ústecký kraj sdělil, cituji: „Neměla. 

Hranice dohadování by se jen posunula. Mnoho lidí nedokáže být ukázněných. Co se týče 

pravidelného „foukání do balónku“, osobně s tím nemám problém, je to krok správným 

směrem, protože alkoholu za volantem neubývá. Toto by mohl být impuls pro řidiče, kteří si 

neodepřou alkohol a poté řídí, aby si své hazardování se životy jiných rozmysleli.“ 

 

Petr Benda, radní Ústeckého kraje (ČSSD) řekl, cituji: „Alkohol za volantem by se 

neměl tolerovat žádný, a to proto, že pak snadno vytváří prostředí pro dokazování, jestli to 

bylo tak nebo nějak jinak. Každý alkohol vstřebává a vnímá jinak. U někoho způsobí jedno 

pivo nějakou hladinu a nějakou reakci, někdo jiný na to reaguje zase úplně jinak. Jsou to 

fyziologické schopnosti lidského organismu. Osobně si myslím, že jediné rozumné řešení je 

nula, a tím jsou vyloučeny jakékoliv další pochybnosti a nesrovnalosti a vše ostatní, co by 

s tím bylo spojené.“ 

 

Jiří Šlégr, radní a zastupitel Litvínova (ČSSD) sdělil, cituji: „Myslím si, že když člověk 

řídí, neměl by pít alkohol, a to žádné množství. Jsem zastáncem nuly, protože pokud pak dojde 

k havárii či vážné dopravní nehodě, je to obrovská škoda. Alkohol za volant vůbec nepatří. 

Člověk by měl jezdit s čistou myslí.“ 

 

Pavel Kouda, zastupitel Mostu, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje (ČSSD) řekl, 

cituji: „Okolo hranice 0,20 promile existuje sice spousta rozdílných názorů, nicméně já bych 

nepovoloval ani takovou míru alkoholu. Je to číslo, které není konkrétní. I když je možné, že 



  

takovou hodnotu přístroj změří. Je ale otázkou, jak přesně definovat, zda jde lidově řečeno o 

líznutí si rumu, nebo jen technickou odchylku. Jednoznačně jsem pro to, aby se nepovolila 

žádná hranice alkoholu za volantem.“ 

 

Názor Bronislav Schwarz, ředitel Městské policie Most je následující, cituji: „Myslím, 

že člověk, který požil alkohol, to o sobě ví a neměl by vůbec jet. Alkohol způsobuje největší 

dopravní nehody, nejvíce smrťáků. Já jsem to zažil a vyšetřoval smrt sedmi lidí, kteří se takto 

zabili, takže já alkohol neuznávám, toleranci už vůbec ne. Myslím si, že řidič, který požil 

alkohol a sedne za volant, je největší sobec a „dobytek“, protože může zabít nejen sebe, ale 

i ostatní lidi a v mnoha případech nevinné. Co se týče dechových zkoušek, není to povinnost 

každého policisty, v rámci prevence je to dobře, že se provádějí, protože ti, co si dali jedno 

dvě piva, tak je to odradí.“ 

 

Velice zajímavý je názor Pavla Praženica, šéfa Dopravního inspektorátu Most, kteří 

řekl, cituji: „Jsem zastáncem stávající legislativy. Prolomení nulové tolerance by mělo 

negativní dopad na nehodovost a její následky. Přineslo by nárůst nehod a také snížení obav 

řidičů z požití alkoholu před jízdou.“  

 

Jan Pechout, BESIP Ústecký kraj řekl, cituji: „Já osobně bych nepovolil požívání 

alkoholu řidičem před jízdou a během jízdy. Myslím, že naši řidiči ZATÍM nejsou tak 

odpovědní, aby byla nějaká hranice povolena. V některých zemích je povolen limit 0,8 

promile, ale i ty se snaží jít postupně na 0,5 promile a výhledově na nulu, jako je u nás. Povolí 

se jedno pivo, dáme si tři… je to stejné jako s povolenými rychlostmi: je tu „padesátka“, jezdí 

se sedmdesát, na „130“ jezdíme „150“ a víc, zatímco v zahraničí jsou rychlostní limity tvrdě 

dodržovány. Rádi slyšíme a čteme, že v zahraničí je nějaký limit alkoholu povolen. Ovšem už 

asi nevíme, že při dopravní nehodě je to silně přitěžující okolnost. Hranice 0,24 promile je 

tolerance měřicích přístrojů a biologická hladina alkoholu průměrného člověka, kterou máme 

téměř všichni. Takže to můžeme nadýchat, i když jsme si žádné pivo či panáka před jízdou 

nedali.“ 

 

Co na toleranci minimální hranice alkoholu u řidičů říká dopravní expert Stanislav 

Huml, bývalý šéf středočeské policie, cituji: „Tolerovat by se nemělo žádné množství 

alkoholu za volantem. Absolutní nula je to nejlepší řešení. Hranice je pak těžce měřitelná 

a lidé by si měli srovnat v hlavě, že buď řídí, nebo pijí. Piloti letadel mají například zákaz 



  

požívat jakýkoliv alkoholický nápoj dvanáct hodin před startem a v podstatě také jen sedí 

a mačkají tlačítka. Myslím, že tak je to správně. Pravidelné dechové zkoušky jsou podle mého 

názoru v pořádku. Pouze bych vytkl malý nedostatek v případě, kdy trvají policisté na tom, že 

pokud člověk nadýchá 0,1 promile alkoholu, jde o pozitivní dechovou zkoušku. Jsem názoru, 

že je negativní, protože technická tolerance přístroje je kolem nula celá patnácti až nula 

dvaceti promile alkoholu. I když člověk nepije, je přístroj schopný vygenerovat takové číslo. 

Jedna věc je ale právní povolení alkoholu a druhá odchylka přístroje. Z právního hlediska 

jsem tedy pro nulu a současný zákon proto není třeba měnit. Je však potřeba, aby policie 

vysvětlila svým lidem, že 0,15 až 0,2 promile je technická tolerance.“ 

 

 

 

 


