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Souhrn 

Vliv nealkoholových psychotropních látek na bezpečnost dopravy je v celosvětovém 

měřítku stále závažnějším problémem. Forenzně psychiatrické posuzování vlivu těchto návy
kových látek na způsobilost k řízení motorového vozidla je přitom mnohem složitější, než je to
mu u posuzování vlivu alkoholu. Uplatňuje se tu jednak mnohem větší variabilita v působení 
těchto látek na psychické funkce, způsob jejich eliminace, který znemožňuje zpětný výpočet 
hladiny návykové látky v době deliktu , větší pravděpodobnost vzniku psychotického stavu a 
mnoho jiných skutečností. 

Autoři se tu zamýšlejí především nad vlivem tzv. "ilegálních" návykových psychotropních 
látek a doporučují nulovou hladinu těchto látek jakožto kriterium k bezpečnému řízení moto
rového vozidla. 

K I í č o v á s lov a : nealkoholová návyková psychotropní látka - ilegální droga - bez
pečnost dopravy, řízení motorového vozidla - forenzně psychiatrické 
posuzování 

Předneseno na 24. slovensko-české soudně psychiatrické konferenci Bystrá-Liptovský Ján 
17. 10.-20. 10. 2001 
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J. Pokora, V. Šťastný: FORENSIC EXPERTISE OF THE 
INFLUENCE OF ADDICTlVE PSYCHOTTROPIC SUBSTANCES 
ON POSSIBILITY OF DRIVING A CAR 

Summary 

lntluence of psychotropic drugs on trafik safety is a great problem at present. 
Forensic expertise of their intluence on the ability to drive a car is much more complicated 

than in alcohol.Elimination of these compounds does not make us possible calculation of the 
drug blood level at time of accident,their intluence on psychic functions is much more variable 
than in alcohol and we can see here toxic psychoses more often than at alcohol,too.Authors 
concl ude that zel'O blood level of "illicit drugs" is essential condition of ability to drive a car. 

Ke y wo r d s: Non alcoholic psychotropic substance - illicit drug - trafik safety, car dri
ving - psychiatrie forensic expertise 

Úuod 

Nealkoholové návykové látky za volantem jsou v celosvětovém měřítku stále vět
ším problémem, ať už se jedná o medikamenty ze skupiny psychofarmak nebo "ile
gální" drogy v užším slova smyslu. Názorně to ilustruje několik příkladů z různých 
koutů světa. 

Ve Flandrech (Belgie) bylo od června 1994 do června 1995 provedeno toxikolo
gické vyšetř'ení u všech řidičů, kteří o víkendu utrpěli zranění při autonehodě. 

U 211 testovaných řidičů byl ve 47,9 % případů pozitivní screeningový test na alko
hol nebo drogy. 6,6 % vzorků bylo pozitivních na drogy, 5,7 % na drogy i alkohol. Au
toh uzavírají, že testování řidičů na požití alkoholu či drog je dosud zcela nedosta
tečné (Schepens a kol. , 1998). 

V Dánsku provedli namátkové toxikologické vyšetření u řidičů, kteří porušili 
dánský silniční zákon z 1'.1993. Ze 317 analyzovaných vzorků bylo 256 pozitivních 
s celkem 531 nálezy.Ve 112 případech byla identifikována pouze jedna látka, 
u zbytku více psychotropních látek. Nejčastěji byly detekovány benzodiazepiny (239 
případů), dále morfin (52), methadon (42), kanabinoidy (32) a amfetaminy (28) 
(Worm a kol., 1998). 

O rapidním vzestupu problematiky návykových látek za volantem svědčí finská 
studie, ve které byly porovnány vzorky odebrané v průběhu jednoho týdne v r. 1979 
(298 vzorků) a v r . 1993 (332 vzorků). Látky kvalifikované jakožto rizikové pro sil
niční dopravu byly v r . 1979 identifikovány v 7 % vzorků, a v r . 1993 ve 26,8 % vzor
ků! Nejčastěji byly detekovány benzodiazepiny (6 % případů v 1'.1979 a 22,9 % pří
padů v r . 1993). Ilegální drogy byly detekovány ve 4 % případů v r. 1993 (Lillesunde 
a kol., 1996). 

V Munsterské oblasti v letech 1980-1989 byla celkem ve 367 případech odebrána 
řidičům moč či krev pro podezření na řízení pod vlivem návykové látky. 72 % 
vzorků bylo pozitivních, přičemž byly nejčastěji prokázány benzodiazepiny, barbi
turáty a opiáty, a to často v hladinách svědčících pro předávkování. Nejčastěji bylo 
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toto vyšetření pozitivní ve věkové skupině 20-29 let (Kohler- Schmidt a Beschorner, 
1993). 

Definice problému, rozbor a diskuse 

Tyto citace byly vybrány z několika desítek článků na toto téma a svědčí o tom, 
že téma, kterým se budeme ve svém referátu zabývat, je nanejvýš aktuá lní a důle
žité. K sepsání čl ánku na toto aktuální a ožehavé téma nás inspiroval jeden zna
lecký posudek, vypracovaný na řidiče (nar. 1978), který nedal přednost v jízdě a za
vinil dopravní nehodu. V důsledku nehody vzniklo lehké zranění a hmotná škoda ve 
výši přibližně 100.000,- Kč. Řidič byl obviněn z trestního činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky podle § 201 písm. d tr. zák. vzhledem k tomu, že u něj byl v krvi 
i moči identifikován metamfetamin. 

Toxikologickou ana lýzou byl identifikován metamfetamin, a to v krvi 0,08 mg/l 
a v moči 62,2 mg/l , jak to vyplynulo ze znaleckého posudku z oboru toxikologie. Ve 
věc i byla dne 4. 8. 2000 vypracována státním zástupcem obžaloba. Samosoudce však 
věc dne 28. 8. 2000 vrátil státnímu zástupci k došetření, neboť trestního či nu ohro
žení pod vlivem návykové látky se dopustí ten, kdo vykonává ve stavu vylučujícím 
způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou či nnost, 
při které by mohl ohrozit zdraví nebo životy lidí nebo způsobit značnou škodu na 
majetku. V dosavadní soudní praxi se při ovlivnění alkoholem považuje za stav, 
který vylučuje takovou způsobi l ost, hladina alkoholu v krvi nad 1 promile alkoholu. 
J ak to vyplývá z příslušných komentářů a judikátů , ani nadprůměrně disponovaný 
řidič není schopen v takovém stavu motorové vozidlo ovládat. U nealkoholových 
návykových látek však taková hranice stanovena nebyla a ve znaleckém posudku 
z oboru toxikologie bylo m.j. uvedeno, že droga m ohla ovlivnit jeho schopnost řízení 
motorového vozidla. Tento závěr považoval samosoudce za nedostačující a doporuči l 

přibrat dva soudní znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, kteří se k dané 
problematice vyjádří s tím, že pokud znalci nedospějí k bezpečnému závěru , že 
způsobilost obviněného k řízení motorových vozidel byla vyloučena, ale pouze vy
loučena být mohla , nemůže být obvviněného stavěn před soud pro trestní čin ohro
žení pod vlivem návykové látky podle § 201 písm. dl tr. zákona. 

Hladina metamfetaminu byla v době spáchání inkriminovaného trestního činu 
spíše ve spodním rozmezí hodnot, se kterými se u osob zneužívajících pervitin setká
váme. Ani z výpovědi obviněného při psychiatrické exploraci, ani ze svědeckých 
výpovědí zahrnutých ve spisovém materiálu neplyne, že by obviněný byl ve stavu fo
renzně relevantni intoxikace, (t.j . intoxikace takového stupně, která by měla vliv na 
redukci či vymizení ovládacích či rozpoznávacích schopností) nebo že by se dokonce 
jednalo o závažnou duševní poruchu typu toxické psychózy, takže znalci hodnotili 
jeho ovládací i rozpoznávací schopnosti jakožto zachované v plné míře. 

Vyjádření ke způsobilosti řídit motorové vozidlo je mnohem komplikovaněj ší. 
Bezpečné řízení motorového vozidla vyžaduje řádově vyšší úroveň integrace psy
chických (resp. psychomotorických) funkcí než schopnost rozpoznat nebezpečnost 
Spáchaného trestního činu a své jednání ovládat. 
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I když - jak bylo výše uvedeno - byla naměřená hladina metamfetaminu v krvi 
i moči obviněného poměrně nízká, je nezbytně nutno zohlednit následující skuteč
nosti : 

11 Po aplikci metamfetaminu jakoukoli cestou dochází nejdříve k několikahodi
nové eufori i (v žargonu toxikomanů "hihg", "pecka", "šleha", aj.), která je vystřídána 
postupným odezníváním intoxikace (v žargonu toxikomanů "dojezd") s nepříjemnými 
psychickými příznaky jako úzkost, nesoustředivost, pocity strachu, ohroženi apod. 
Tyto fenomeny sice většinou neovlivňují úroveň rozpoznávacích či ovládacích schop
ností (Pokora a Novotná, 1999), zato mohou velmi podstatně ovlivnit schopnost řídit 
motorové vozidlo až do stavu naprosté nezpůsobilosti (zejména symptomy jako ne
sou středivost a pocit ohrožení). Zpětně je však velmi obtížné až zcela nemožné tyto 
stavy objektivně prokázat, neboť chování postižené osoby nejeví žádné nápadnosti či 
bizardnosti jak je tomu u osob trpících toxickou psychózou nebo u osob ve stavu 
závažné intoxikace návykovou látkou. 

21 I malé dávky metamfetaminu, při kterých ještě nejsou patrny žádné změny 
chování a nelze vyexplorovat žádné psychopatologické fenomeny, ovlivňují velmi 
podstatně způsobilost k řízení motorových vozidel ve smysl zvýšeného sebevědomí, 
snížené autokritičnosti a zvýšení pravděpodobnosti agresivniho chováni . V pokusech 
s malými dávkami metamfetaminu na zdravých řidičích-dobrovolnicích bylo m.j . 
zjištěno, že řidič má subjektivní pocit, že je odpočatý, soustředěný a že jede bez
chybně, zatímco zevní pozorovatel zaznamená mnoho chybných výkonů, kterých by 
se jinak nedopustil. 

Typickým účinkem látek amfetaminového typu typu je akcelerace psychomoto
rických funkcí na úkor jejich kvality a dále to, že řidič je nekritický, necitlivý ke 
skutečnostem jako únava, bolest (nevyspalý řidič pod vlivem metamfetaminu se cítí 
subjektivně odpočatý a ve vynikající kondici , objektivně je však na jeho výkonu úna
va zřetelně patrná). 

31 Oproti posuzování vlivu alkoholu na schopnost řídit motorové vozidlo musíme 
u nealkoholových návykových látek respektovat určité specifity: 

aI U působeni nealkoholových návykových látek je efekt definované hladiny 
návykové látky mnohem variabilnější a hůře predikovatelný než u alkoholu. 

To je způsobeno 
aa/ fenomenem nárůstu tolerance (t.j . zvyšovánim dávek, které toxikoman snese, 

a popřípadě i potřebuje) 
bbl většími intraindividuálními i interindividuálními rozdíly v působení návy

kové látky (droga, kupř . metamfetamin působí jinak při první dávce a jinak po 
půlročním pravidelném užívání vzhledem k nárůstu tolerance, možnému výskytu 
prchavých psychotických prožitků až toxických psychóz v pravém slova smyslu, výše 
zmíněným "dojezdům" apod.) 

bl Extinkční křivka u alkoholu je přibližně lineární s poměrně malými intraindi
viduálními i interindividuálními rozdíly, zatímco extinkční křivka nealkoholových 
návykových látek je přibližně exponenciální s velkými intraindividuálními i interin
dividuálními rozdíly, které jsou dány kupř. diurézou, pH moči, funkční zdatností ja
ter a mnoha jinými faktory. U nealkoholových drog tedy není možno provést zpětný 
propočet hladiny návykové látky v době spáchání trestního činu v případě, že moč či 
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krev byla odebrána delší dobu po spáchání deliktu, jak je to zcela běžné u případů 
ovlivnění alkoholem. 

3/ Meamfetamin je narozdíl od alkoholu drogou ilegální ("illicit drug") a její výro
ba, přechovávání, dovoz apod. jsou dle § 187 tr.zák. trestné. J edná se tedy o látku, 
jejíž požívání je ze společenského hlediska nežádoucí a nebezpečné , přičemž je tato 
skutečnost všeobecně dobře známa. 

Na základě výše uvedených skutečností považují autoři za stav, kdy je řidič 
způsobilý schopen řídit motorové vozidlo, nulovou hladinu nealkoholových návy
kových látek v moči nebo krvi . Nález již stopového množství návykové látky v biolo
gických tekutinách naopak považují za důvod vylučující způsobilost k řízení moto
rového vozidla. 

Toto určité zobecnění však platí pouze pro skupinu tzv. "ilegálních" drog - tedy 
psychotropních látek vyjmenovaných v příloze 1, seznamu I a příloze 3, seznamu IV 
vyhl. 47/1965 a v příloze 4 seznamu I vyhl. 62/1989. Při zneužívání návykových me
dikamentů, především ze skupiny benzodiazepinů (diazepam, flunitrazepam), kom
pozitních analgetik (Alnagon, Korylan) bude situace mnohem složitější. Ještě kon
troverznější situace může nastat v těch případech , kdy jsou tyto léky řádně a lege 
artis ordinovany lékařem, ale pacient si o své újmě zvýší dávky. 

Dle závěru znaleckého posudku tedy jmenovaný nebyl vzhledem k pozitivnímu 
toxikologickému nálezu způsobilý řídit motorové vozidlo, přičemž úroveň hladiny 
návykové látky se v tomto případě zohledňovat nedá, jak to bylo v předchozím textu 
zdůvodněno. 

Závěr 

Autoři článku doporučují, aby podmínkou způsobilosti k řízení motorového vozid
la byla nulová hladina návykových psychotropních látek ze skupiny tzv. "ilegálních 
drog". Pozitivní nález těchto látek bez ohledu na jejich hladinu v tělesných teku
tinách vylučuje způsobilost řídit motorové vozidlo. 
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