
NEGATIVNÍ DŮSLEDKY 
DROG ZA VOLANTEM

NEHODY POD VLIVEM DROG, PŘÍPADNĚ V KOMBINACI S ALKOHOLEM,  
JSOU NEMILOSRDNÝMI ZABIJÁKY:

ROK POČET NEHOD POČET OBĚTÍ PRŮMĚRNÁ ZÁVAŽNOST DN ZÁVAŽNOST DN S DROGAMI 

2010 165 15 10,6 91

2011 165 10  9,4 60,6

2012 173 9  8,4 52

2013 244 14  6,9 57,4

2014 260 6  7,3 23,1

2015 357 12  7,1 33,6
Pozn.: Závažnost dopravních nehod = počet usmrcených/1 000 nehod vyšetřovaných PČR

ALKOHOL
Významně častěji řidiči muži, především 
se jedná o jedince ve středním (35 – 49 let) 
a vyšším věku 50+.

MEDIKAMENTY
Benzodiazepiny; opiáty
Jsou doménou především žen řidiček, 
a to ve věku 50+, nejméně se vyskytují 
u věkové skupiny 18 – 24 let.

KOMBINACE ALKOHOLU A DROG
Nejčastější u jedinců ve věku 25 – 34 let, 
naopak nejméně rozšířené u věkové skupiny 
50+. Většinou se jedná o řidiče muže.

KOMBINACE DROG

Nejčastěji drogy kombinují  
řidiči muži ve věku do 50 let.

ZAKÁZANÉ DROGY
Amfetaminy
Především řidiči ve věku do 35 let.  
Zda se jedná především o muže či ženy,  
se liší stát od státu.

Kokain
Téměř výhradně se jedná o řidiče muže. 
V naprosté většině jedinci ve věku 25 – 34 let, 
v menší míře ve věku nad 50 let.

Konopí
V naprosté většině užívají  
mladí řidiči z řad mužů.

Opiáty
V naprosté většině se jedná  
o řidiče muže ve věku 35 – 49 let.

NAKOLIK JE ŘÍZENÍ POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK NEBEZPEČNÉ?
  Až 3× větší riziko vzniku nehody s vážným či smrtelným zraněním hrozí v případě hladiny alkoholu v krvi do výše 
0,5 promile a rovněž tak po požití marihuany
  2 – 10× nebezpečnější jsou řidiči, kteří za volant usednou s hladinou alkoholu ve výši 0,5 – 0,8 promile, po aplikaci 
kokainu či opiátů
  Riziko se zvyšuje 5 – 30× při hladině alkoholu 0,8 – 1,2 promile, po požití amfetaminů či kombinaci různých drog
  Nejnebezpečnější je hladina alkoholu ve výši nad 1,2 promile či alkohol v kombinaci s drogami. Riziko vzniku nehody 
s těžkým zraněním či smrtí se zvyšuje 20 – 200×.

NEGATIVNÍ EFEKT NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA VÝKON ŘIDIČE

LÁTKA VLIV NA CHOVÁNÍ ŘIDIČE NEGATIVNÍ DOPAD NA ŘIDIČSKÉ SCHOPNOSTI

Konopí
 euforie
 uvolnění
 ospalost

↘  negativní dopad zejména na schopnost reagovat

↘  koordinaci pohybů

↘  paměť

Stimulanty Nepřiměřené sebevědomí

Amfetaminy
Extáze
Kokain

 pocit zvýšené energie 
 pocit zvýšené bdělosti

↗  vysoká rychlost jízdy

↗  agresivní styl řízení

↗  zvýšená ochota riskovat

↘  snížená schopnost ovládat vozidlo

Medikamenty Zhoršení kvality

Benzodiazepiny
Antidepresiva
Opiáty

 pocit ospalosti  
 pocit nepřítomnosti duchem  
 pocit nervozity

↘  koordinace pohybů

↘  vyhodnocování dopravních situací a reakcí na ně

↘  ovládání vozidla

Zpracoval Tým silniční bezpečnosti
www.tymbezpecnosti.cz

NÁVYKOVÉ LÁTKY A JEJICH UŽIVATELÉ


