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Súhrn 

Užívanie/zneužívanie psychoaktívnych látok vplýva na správanie účastníkov 
cestnej premávky ako aj na schopnosť riadiť motorové vozidlá. Zaraďuje sa medzi 
prvoradé dôvody úmrtnosti na cestách popri rýchlej jazde, únave, nepoužívaní bez
pečnostných pásov, ochranných prilieb atď. Problematika riadenia motorových vozi
diel pod vplyvom psychoaktívnych látok je už roky predmetom mnohých výskum
ných projektov v európskom aj celosvetovom meradle. Od 90. rokov 20. storočia za
znamenávame stúpajúcu aktivitu v tejto oblasti. 

Autori v práci interpretujú sumarizáciu výsledkov analýz v medzinárodnom kon
texte ako aj vlastných pozorovaní . Venujú sa niektorÝm právnym aspektom, proble
matike testovania účastníkov cestnej premávky, preventívnych opatrení a naj
novším trendom vo výskume a aplikácii získaných poznatkov. Poukazujú na nedo
statočnú aktivitu Slovenska v tejto oblasti na národnej aj medzinárodnej úrovni. 
Zdôrazňujú potrebu rozšírenia spolupráce medzi prislušnými orgánmi rezortu do
pravy, vnútra a forenznými toxikológmi a súdnymi lekármi. 
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EUROPEAN PRESENT AND PERSPECTIVES 

Summary 

Using/abusing of psychoactive substances affect both the behaviour of road users 
and the ability to drive. This fact ranks am ong the primary causes of mortality on 
roads together with speeding, fatigue, failure to use seat belts, crash helmets, etc. 
The problems of driving under the influence of psycho active substances have been 
for years a subject of numerous research projects in Europe and world wide. Since 
the 90s of the 20th century the increased activity in this area has been noted. 

In this paper the authors present the summary of analysis results regarding in
ternational context and their own observations as well. They deal with some legal 
aspects, problems with testing road users, precautions and the late st trends in re
search and implementation of the newly acquired knowledge. Moreover, the authors 
point out to an inadequate activity of Slovakia in this area at both national and in
ternational level. They stress the necessity of cooperation expanding between the re
sponsible authorities within the Minístries of Transport and the Interior and foren
sic toxicologists and medical examiners. 

Key w o r ds : road safety - psychoactive substances - driving under the influen
ce - toxicological analysis 

Úvod 

Bezpečnosť cestnej premávky sa týka všetkých občanov a všetci zohrá
vajú istú úlohu pri udržiavaní bezpečnosti na cestách. Napriek tomu, že 
opatrenia, ktoré boli prijaté sú efektívne, počet úmrtí pri dopravných ne
hodách je v Európskej únii neprijateľne vysoký: Ročne pri 1,3 milióna do
pravných nehôd zahynie 40 000 ľudí a 1,7 milióna sa zraní. Za prvoradý 
dôvod úmrtnosti na cestách sa považuje správanie účastníkov premávky: 
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rýchla jazda, požívanie psychoaktívnych látok, únava, nezapnuté bezpeč
nostné pásy alebo jazda bez ochranných prilieb atď . Problému dopravných 
nehôd sa začína v rámci EÚ venovať čoraz väčšia pozornosť. 

Európska charta cestnej bezpečnosti 

Bol navrhnutý ambiciózny cieľ, ktorým je zníženie počtu úmrtí na ces
tách o 50 % do roku 2010. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný systema
tický prístup. V Európskom akčnom programe pre cestnú bezpečnosť sú 
určené niektoré z hlavných oblastí činnosti: podpora zodpovedného správa
nia na cestách (väčšie dodržiavanie existujúcich pravidiel, spolu s dokona
lejším vymáhaním obmedzenia nebezpečného správania), zabezpečenie vozi
diel prostredníctvom podporných technických zariadení, zlepšovanie cestnej 
infraštruktúry pomocou informačných a komunikačných technológií. 

Na národnej úrovni boli už v minulosti stanovené programy na zníženie 
dopravnej nehodovosti a úmrtnosti pri dopravných nehodách napr. v Ne
mecku, na Slovensku, v Slovinsku a ďalších štátoch. Za zvláštnu zmíenku 
stojí program tzv. Nulová vízia vo Švédsku, schválený zákonom v roku 
1997, kde je cieľom anulovať počet smrteľných dopravných nehôd. Na Slo
vensku je snaha znížiť počet smrteľných dopravných nehôd na úroveň 50 % 
roku 2002. 

Riadenie motorových vozidiel pod vplyvom psychoaktívnych látok bolo od 
90. rokov 20. storočia predmetom mnohých výskumných aktivít v európ
skom aj celosvetovom meradle. 

Problematiku riadenia motorových vozidiel pod vplyvom psychoaktív
nych látok môžeme rámcovo rozdeliť do troch oblastí: požívanie alkoholu, 
nezákonných psychoaktívnych látok a požívanie bežne dostupných lieko
vých pripravkov. 

Výsledky analýz 

Výsledky štúdií ukazujú, že po alkohole, kanabinoidoch a benzodiazepí
noch je medzi európskymi vodičmi najčastejšie rozšírené užívanie ďalších 
bežne dostupných liekových prípravkov. Toto zistenie sa vyskytuje stále bez 
ohľadu na druh štúdie (napr. náhodné či zámerné cestné kontroly, testova
nie v nemocniciach, pitvy). V rámci Európy sa vyskytuje niekoľko výnimiek. 
V Lotyšsku, Fínsku, Švédsku a Nórsku sa u vodičov častejšie ako kanabinoi-
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dy či benzodiazepíny zistili amfetamíny. V Slovinsku sa častejšie ako benzo
diazepíny zistili opiáty. Experimentálne štúdie (napr. testy výkonnosti) uka
zujú, že užívanie kanabisu a benzodiazepínov vedie k zníženiu schopnosti 
riadiť vozidlo, a to v závislosti od dávky, znášanlivosti a času, ktorý uplynul 
od užitia látky. Štúdie hodnotenia rizika ukazujú, že kombinácia týchto 
drog s alkoholom významne zvyšuje riziko účasti pri dopravnej nehode či jej 
zapríčinenia. Nie je jasné, či vodiči s pozitívnymi testmi benzodiazepíny 
užívajú alebo zneužívajú. Analýzy ukázali, že koncentrácia látok v krvi býva 
často na úrovni užitia látky ako liečiva (napr. v Rakúsku, Fínsku a Švéd
sku), ale často aj oveľa vyššia (napr. v Nórsku). Právny stav je však takmer 
v každej európskej krajine jasný: riadenie vozidiel pod vplyvom benzodia
zepínov , užívaných aj na lekársky predpis, je porušením zákona. Kanabinoi
dy užívajú najčastejšie mladí vodiči, kým benzodiazepíny najčastejšie vodiči 
v strednom veku, pričom ide často o ženy. Údaje jasne dokazujú, že látkou, 
ktorá v súčasnosti najviac ohrozuje životy na európskych cestách, je alkohol. 

Politiha a právne predpisy 

Na možné škody spôsobené psychoaktívnymi látkami v súvislosti s ria
dením vozidiel reagovali krajiny na najvyššej úrovni. Mnohé krajiny sprís
nili zákony, zvýšili tresty, alebo pozmenili národné stratégie (napr. stratégie 
bezpečnosti na cestách alebo protidrogové stratégie) s cieľom riešiť tento 
problém. Opatrenia jednotlivých krajín na riadenie vozidiel pod vplyvom 
psychoaktívnych látok zakotvené v právnych predpisoch sa výrazne líšia, od 
zákonov s nulovou toleranciou (ktoré trestajú už samotné zistenie látky) až 
po zákony postihujúce zníženie schopnosti riadiť vozidlo (ktoré trestajú oso
by posúdené ako neschopné riadenia). Zákony s nulovou toleranciou ne
zákonných psychoaktívnych látok ako kanabinoidy boli zavedené v Belgic
ku, Portugalsku a Švédsku (1999) a vo Francúzsku a Fínsku (2003). Švéd
ske a fínske zákony sa vzťahujú aj na niektoré lieky užívané bez platného 
lekárskeho predpisu. Tresty za porušenie zákona sa od r. 2000 zvýšili v Čes
kej republike, Grécku , Taliansku, Lotyšsku a v Litve . Zákony a tresty sa 
v Európe stále výrazne líšia. V niektorých krajinách boli schválené zákony, 
ktoré povoľujú či stanovujú vykonávanie skúšok na psycho aktívne látky pri 
cestných kontrolách (napr. testy slín, testy potu): v Taliansku, Poľsku , Spo
jenom kráľovstve (2003); Slovinsku (2004); Českej republike, Lotyšsku, Ra
kúsku (2005); Litve (2006); a Portugalsku (2007). Napriek tomu sa však 
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v projektoch EÚ na hodnotenie cestných skúšok (http://www.rosita.org) ne
považujú žiadne nástroje za dostatočne spoľahlivé na vykonávanie skrinin
gu na cestách. V pripade niektorých návrhov zákonov sa čaká na spoľahlivé 
testovacie súpravy. 

Presadzovanie práva 

Postupy zisťovania (stanovené zákonom, nariadením či usmerneniami) 
sú v rámci Európy do veľkej miery porovnateľné . Obvykle je prvým med
zičlánkom medzi vodičom a zákonom policajt, ktorý usúdi, či došlo k užitiu 
psychoaktívnej látky. Teoreticky je hlavným rozdielom v postupoch zisťova
nia právna možnosť v danej krajine týkajúca sa náhodného testovania alebo 
testovania len pri podozrení, hoci tento rozdiel je v praxi často nejasný. Hoci 
postupy zisťovania vo všeobecnosti pozostávajú z pozorovania a testov sprá
vania a následne z odobratia vzoriek moču alebo krvi, existujú rozdiely 
v mieste vykonávania testov (napr. na ceste, v lekárskom stredisku) 
a v osobe, ktorá ich vykonáva (napr. dopravný policajt, lekár). V niektorých 
krajinách sú postupy testovania povinné alebo systematické v určitých si
tuáciách, napr. pri smrteľných nehodách, zraneniach alebo dokonca v pripa
de podozrenia. Zákonnú povinnosť testovať nie je však vždy jednoduché pre
sadiť . Dánsko, Estónsko, Írsko a Portugalsko, ktoré sa hlásia k systema
tickému testovaniu, uvádzajú, že skúška na prítomnosť ďalších psycho
aktívnych látok sa obvykle nevykonáva, ak sa u vodiča zistí prekročenie li
mitu množstva alkoholu v krvi, keďže to už na trestné stíhanie nie je po
trebné. Krajiny uvádzajú rôzne úrovne policajného výcviku na rozoznávanie 
priznakov zníženej schopnosti riadiť vozidlo. Špecializovaný výcvik je po
vinný v Belgicku, Portugalsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve. 

Prístupy a programy prevencie 

Od konca 90. rokov 20. storočia sa vo väčšine krajín EÚ organizujú me
diálne kampane zamerané na zdravotné riziká spojené s užívaním látok 
v súvislosti s riadením vozidiel, obvykle sa však zaoberajú najmä alkoho
lom. Len zhruba pätina krajín EÚ sa osobitne zameriava na kanabinoidy 
alebo benzodiazepíny. Programy prevencie zamerané na konkrétne psycho
aktívne látky sa v súčasnosti uskutočňujú najmä v autoškolách. Výskum 
naznačuje, že kampane nemusia byť vyhovujúce. Staršie osoby užívajúce 
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benzodiazepíny môžu často ignorovať kampaň zacielenú na mladé osoby 
užívajúce kanabinoidy a naopak, a ani jedna z týchto skupín si neuvedomí, 
že varovania pred alkoholom sa týkajú aj ich. Ľudia užívajúci lieky nemusia 
vedieť o ich možných účinkoch na schopnosť riadiť vozidlo. V súčasnosti je 
len päť krajín, ktoré používajú piktogramy na balení liekov (Dánsko, Fran
cúzsko, Holandsko, Slovensko a Fínsko) informujúce pacientovo možných 
nepriaznivých účinkoch. 

Moderné trendy vo výskume riadenia motorových 
vozidiel pod vplyvom psychoaktívnych látok 

Súčasný výskum môžeme v širšom kontexte rozdeliť na experimentálne 
a epidemiologické štúdie. Každá koncepcia má svoje sprievodné výhody 
a nevýhody. 

Experimentálne štúdie možu byť vykonávané v laboratórnych podmien
kach , na simulátore riadenia, alebo na verejných komunikáciách a látky sú 
podávané dobrovoľníkom v kontrolovaných dávkach. Môžu vyústiť vo vys
vetlenie jednotlivých pričin a poukázať na potenciálne riziká. Výsledky mô
žu mať ale v niektorých pripadoch len obmedzenú výpovednú hodnotu v dô
sledku použitia nereálnych dávok, rôznej anamnézy užívania/zneužívania 
psychoaktívnych látok alebo inter-individuálnych rozdielov medzi dobro
voľníkmi. 

Epidemiologické štúdie sledujú prevalenciu psychoaktívnych látok v rôz
nych populáciách. Zahŕňajú prieskumy na cestách, štúdie odhadujúce pre
valenciu látok v podskupine vodičov, štúdie rizika nehôd, analýzy zodpoved
nosti za nehody, prieskumy v celej populácii a farmakologicko-epidemiolo
gické štúdie . Výsledky štúdií môžu byť neporovnateľné v dôsledku testova
nia rôznych populácií , rôznych druhov vzoriek atd. 

Obidva typy štúdií sa používajú už viac ako 50 rokov predovšetkým pre 
alkohol. Metódy sa počas rokov vyvíjali. 

V experimentálnych štúdiách staršieho dáta sa používali nízke dávky lá
tok, ktoré niekedy ukázali malý vplyv na schopnosť riadenia motorového vo
zidla. Novšie štúdie používajú vyššie, reálnejšie dávky. Veľká pozornosť je 
venovaná najmä kombinácii alkoholu a ostatných psychoaktívnych látok, 
predovšetkým nezákonných. Napriklad kombinácia nízkych dávok alkoholu 
a kanabinoidov môže podstatne závažnejšie ovplyvniť schopnosť riadiť mo
torové vozidlo ako izolované požitie látok. Rovnako kombinácia viacerých 
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látok užitých v odporúčanej dávke, ktoré užité samostatne neovplyvňujú 
riadenie, môže viesť k ovplyvneniu. Na túto situáciu môže vplývať aj zdra
votný stav jednotlivca, napr. zhoršenie obličkových funkcií u starších ľudí 
v porovnaní s mladšími jedincami. 

V rámci epidemiologických štúdií sa v súčasnosti vykonávajú prieskumy 
na cestách podstatne širšieho spektra. Niektoré z posledných štúdií ukázali, 
že dlhodobé užívanie/zneužívanie nezákonných psychoaktívnych látok je 
spojené s niektorými kognitívnymi a/alebo psychomotorickými poruchami 
a môžu viesť k poklesu schopnosti riadiť motorové vozidlo aj keď dotyčný 
látku dlhšie neužíva. 

Lepšiemu pochopeniu rizík spojených s riadením motorových vozidiel 
pod vplyvom psychoaktívnych látok prispievajú aj pokroky v analytickej to
xikológii. Kým v starších štúdiách napr. sa zisťovali neaktívne metabolity 
kanabinoidov a neboli zistené zvýšené riziká u vodičov s pozitivitou kanabi
noidov, novšie štúdie, ktoré sledovali prítomnosť aktívnych kanabinoidov 
v krvi, ukázali zvýšené riziko nehody so závislosťou od koncentrácie ziste
nej látky. Použitie tandemovej metódy kvapalinovej chromatografie s hmot
nostnou spektrometriou (LC-MSIMS) umožňuje orientačné vyšetrenia ši
rokého rozsahu až 30 rôznych látok pri malom objeme vzorky (0,25 - 1 ml). 
Aj keď niektoré štúdie už v minulosti používali na vyšetrovanie sliny, mali 
mnoho analytických problémov, napr. nedostatočný objem vzorky vo viac 
ako tretine prípadov a pod., novšie metódy vyšetrovania a analýzy slín pri
nášajú lepšie výsledky. Použitie slín pri prieskumoch na cestách síce umož
ňuje neinvazívne vyšetrovanie, chýba ale korelácia s koncentráciou zistenej 
látky v krvi, čo sťažuje interpretáciu výsledkov. 

Výsledky epidemiologických a experimentálnych štúdií je potrebné kom
binovať, aby sa získal lepší odhad vplyvu určitých psychoaktívnych látok na 
schopnosť riadiť motorové vozidlá a na riziko vzniku dopravnej nehody. Me
dzinárodný výbor expertov v snahe po získaní porovnateľnejších metodológií 
navrhol v rokoch 2006 - 2007 nové pravidlá pre budúci výskum v oblasti 
užívania/zneužívania psychoaktívnych látok a riadenia motorových vozidiel. 
Tieto boli prijaté radou projektu DRUID. 

Projekt DRUID 

Cieľom projektu DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol 
and Medicines - riadenie pod vplyvom drog, alkoholu a liekov) je vedecká 
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podpora stratégii Európskej únie vyjadrených v Európskej charte cestnej 
bezpečnosti dosiahnuť v cestnej premávke bezpečnosť do roku 2010 stano
vením pravidiel a opatrení pre boj proti riadeniu pod vplyvom psychoaktív
nych látok. Na projekte sa zúčastňuje 36 pracovísk z 18 krajín Európskej 
únie. Slovensko sa na rozdiel od všetkých susedných krajín na projekte ne
zúčastňuje. V rámci projektu sa vykonajú referenčné štúdie vplyvu alkoho
lu, nezákonných psychoaktívnych látok a liečiv na schopnosť riadiť moto
rové vozidlo a poskytnú nové pohľady na skutočný stupeň ovplyvnenia spô
sobený psychoaktívnymi látkami a ich skutočný vplyv na bezpečnosť cestnej 
premávky. Vytvoria sa odporúčania na definovanie analytických a riziko
vých prahov. Vykoná sa analýza prevalencie alkoholu a ostatných psycho
aktívnych látok pri nehodách a všeobecne v doprave, vytvori sa jednotná 
a účelná databáza. Vyhodnotí sa "dobrá prax" pre detekciu a tréningové 
pravidlá pre dopravnú políciu umožňujúce právoplatné monitorovanie vo
dičov. Stanoví sa náležitý klasifikačný systém liečiv ovplyvňujúcich schop
nosť riadenia, vypracujú sa odporúčania na uvedenie do praxe a vytvorenie 
systému postavenia liekov vo vzťahu k označeniu. Vyhodnotí sa účinnosť 
stratégií prevencie, penalizácie a rehabilitácie pri zvážení obťažnosti prime
raného vyhodnotenia stratégií pre kombinované užívanie/zneužívanie psy
choaktívnych látok a odporučia sa zásady "dobrej praxe". Definujú sa stra
tégie obmedzenia riadenia kombináciou cieľov bezpečnosti na cestách s po
trebami mobility jednotlivca. Definuje sa zodpovednosť zdravotníckeho per
sonálu za pacientov konzumujúcich psychoaktívne látky a ich vplyv na bez
pečnosť cestnej premávky, vypracujú sa pravidlá a pripravia informácie do
stupné a aplikovateľné pre všetky európske krajiny. 

Vlastné pozorovania 

Výsledky morfologických a toxikologicko-chemických analýz pripadov 
smrteľných dopravných nehôd v rámci bratislavskej oblasti a Slovenska 
plne potvrdzujú závažnosť súčasnej situácie a potrebu jej riešenia. Pri ana
lýze materiálu pracoviska za obdobie piatich rokov zameranej na smrteľné 
dopravné nehody pod vplyvom alkoholu bolo zistené, že smrteľné dopravné 
nehody tvoria približne 13 - 14 % všetkých pitvaných úmrtí. Počet ovplyv
nených účastníkov sa blíži k 40 %. Miera zavinenia je u ovplyvnených 
účastníkov 87,5 % (u vodičov motorových vozidiel až viac ako 91 %), čo je 
l ,8x viac ako u neovplyvnených. Priemerná koncentrácia alkoholu v krvi bo-
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la 1,8 g/kg (promile). V rámci celoslovenskej analýzy za šesťročné obdobie 
zameranej na psychoaktívne látky iné ako alkohol bolo zistených 42 prípa
dov úmrtí v stave ovplyvnenia, z čoho 12 bolo spolucestujúcich. Za uvedené 
obdobie zomrelo pri dopravných nehodách na cestách Slovenskej republiky 
cca 3600 ľudí. Najčastejšie zistenými látkami boli podobne ako v iných štú
diách kanabinoidy a benzodiazepíny. Kombinácia s alkoholom bola zistená 
v 33 % prípadov. 

Záver 

Uvedený počet zistených pripadov úmrtí súvisiacich s psychoaktívnymi 
látkami pri dopravných nehodách na území celého Slovenska za obdobie šie
stich rokov je na prvý pohľad v porovnaní s celkovým počtom smrteľných 
dopravných nehôd relatívne nízky. Nie je to ale dôvod domnievať sa, že ten
to problém na Slovensku nie je potrebné riešiť . Zistená skutočnosť predsta
vuje len špičku ľadovca a poukazuje na nedostatky v monitorovaní výskytu 
psychoaktívnych látok pri násilných úmrtiach, medzi ktoré dopravné neho
dy patria, v populácii. 

Dôvodov, pre ktoré je možné predpokladať, že tieto čísla neodrážajú do
statočne skutočnosť, je niekoľko. Jedným z nich je ekonomická náročnosť to
xikologicko-chemických vyšetrení. Tieto vyšetrenia pre šetrenie finančných 
zdrojov nie sú v dostatočnej miere pri pitve úmrtí v pripadoch dopravných 
nehôd v dostatočnej miere objednávané, pretože bezprostredná pričina smrti 
v týchto prípadoch býva väčšinou jasná. Z podobných dôvodov v niektorých 
prípadoch aj pitvajúci lekári neindikujú laboratórne vyšetrenia. Taktiež sa 
stretávame s názorom, že mŕtvy účastník nehodu zavinil a nie je proti komu 
viesť trestné stíhanie. 

Súčasnú situáciu v monitorovaní úmrtí súvisiacich s psychoaktívnymi 
látkami pri dopravných nehodách je možné zlepšiť zintenzívnením spolu
práce medzi zložkami rezortu dopravy, rezortu vnútra, prípadne ďalších re
zortov a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za predpokladu 
potrebného finančného a legislatívneho zabezpečenia. ÚD ZS v súčasnosti 
zastrešuje všetky slovenské súdnolekárske pracoviská, pri ktorých sú toxi
kologicko-chemické laboratóriá. Bola pripravená a začína sa realizovať nová 
koncepcia slovenskej súdnolekárskej toxikológie. Nová koncepcia predpo
kladá dobudovanie siete toxikologicko-chemických laboratórií na Slovensku 
na nasledujúcu úroveň. V Bratislave bude národné referenčné laboratórium, 
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ktoré bude špičkovo prístrojovo vybavené a bude plniť aj konzultačnú funk
ciu pre ostatné slovenské laboratóriá. V Nitre, Banskej Bystrici, Martine 
a Košiciach budú tzv. štandardné laboratóriá, ktoré budú vykonávať celé 
spektrum vyšetrení. V Žiline a Poprade budú tzv. základné laboratóriá, 
ktoré budú vyšetrovať alkohol a prchavé látky a vykonávať skrining psycho
aktívnych látok. Toxikologicko-chemické vyšetrenia pre potreby pracovísk 
v Lučenci a v Prešove sa budú vykonávať v Banskej Bystrici, resp. v Ko
šiciach. 

Spoluprácu je potrebné rozšíriť nielen v prípadoch vyšetrovania smr
teľných dopravných nehôd, ale aj v pripadoch prieskumov vykonávaných na 
cestách. Orientačné vyšetrenia, napr. slín, je potrebné doplniť aj vyšetrením 
krvi, prípadne ďalších biologických materiálov a v ideálnom prípade aj kli
nickým vyšetrením na komplexné zhodnotenie prípadného ovplyvnenia 
schopnosti riadiť motorové vozidlo. 

Nevyhnutné je aj zapojenie Slovenska do medzinárodných projektov 
v oblasti experimentálnych ako aj epidemiologických štúdií. 
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