
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

44, 2009, 2, s. 87 - 93 

POSUDZOVANIE OVPLYVNENIA 
ÚČASTNÍKOV CESTNEJ 
PREMÁVKYCUDZORODÝN.n 
LÁTKAMI 

J. ŠIDLO, M. BAUER, J. BAUEROVÁ 

Súdnolekárske pracovisko ÚDZS 
a Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava 

Súhrn 

Neustále narastajúci počet motorových vozidiel, prejavujúci sa hustnúcou pre
mávkou, starnúca populácia a zvyšujúca sa psychická záťaž dnešného človeka - to 
sú niektoré faktory, ktoré negatívne vplývajú na bezpečnosť v premávke. Potreba 
psychickej pohody je stále akútnejšia najmä u vodičov motorových vozidiel - túto si 
niekedy navodzujú rôznym spôsobom. Okrem liečiv, ktoré si často ordinujú neodbor
ne sami, sa v praxi stretávame s alkoholom, drogami a inými xenobiotikami, najmä 
pri dopravných nehodách. Dokazovanie týchto látok je síce možné, no často ekono
micky náročné . Posudzovanie ich vplyvu je odborne náročné a to najmä vtedy, ak ide 
o súčasné pôsobenie viacerých látok. Dlhoročné výskumy preukázali, že pri smr
teľných dopravných nehodách bola väčšina účastníkov nehody pod vplyvom nejakej 
cudzorodej látky. Autori príspevku v krátkosti rozoberajú predmetnú problematiku 
a možnosti súvisiace s jej riešením. 
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Summary 

The factors adversely affecting traffic safety include a constantly increasing 
number of vehicles resulting in heavy traffic, then ageing population and increasing 
psychic stress for modern man. The necessity of psychic well-being is more urgent 
particularly for drivers - and sometimes they evoke it by various ways. Apart from 
medicaments taken by them in an inexpert way we can encounter taking alcohol, 
drugs and other xenobiotics particularly in road traffic accidents. Though detection 
of these substances is possible, it is very often cost-demanding. Assessment of their 
impact is professionally difficult particularly if there is a concurrent effect of various 
substances. Long-term research demonstrates that the majority of road users in fa
tal traffic accidents were under the influence of a certain xenobiotic. In this article 
the authors briefly analyse subject problems and possibilities related to solving 
them. 

Key w o r ds: alcohol - road safety - medicaments - impaired driving - toxicolo
gical analysis - xenobiotics 

Objektívne posudzovanie konania človeka v cestnej premávke, či už ide 
o vodiča motorového a nemotorového vozidla alebo chodca, ak je pod vply
vom cudzorodých látok je stále obťažnejšie. Je to tak pre neustále sa rozši
rujúcu škálu na psychiku negatívne vplývajúcich xenobiotík, ale aj nara
stajúcu psychickú náročnosť na bezpečné správanie sa na komunikáciách. 
Pri dopravných nehodách neposudzujeme iba vodiča motorového či nemoto-
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rového vozidla, ale aj konanie chodca, ak je spoluúčastníkom dopravnej ne
hody. 

Ovplyvnenie xenobiotikami už nie je iba ovplyvnenie alkoholom, ale aj 
možným vplyvom liečiva, tvrdej, mäkkej či sociálnej drogy, inými prchavými 
látkami, látkami znečisťujúcimi ovzdušie a podobne. 

Psychickej pohode, ktorá je životným tempom dneška stále viac atako
vaná, patri v súvislosti s bezpečným správaním sa na komunikáciách domi
nantné postavenie. Človek za volantom ale aj mimo neho musí často a stále 
rýchlejšie riešiť náročnú dopravnú situáciu. Logicky to vyplýva z hustnúcej 
premávky a rýchlosti jazdy motorových vozidiel. 

AkékoIvek narušenie psychickej pohody znižuje bezpečné správanie sa 
v premávke. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť aj na predvídavosť, 
ktorá môže zavážiť nielen u vodičov, ale aj u chodcov, pričom ide napriklad 
o arogantných vodičov, chorých a prestarnutých chodcov. 

Medzi najviac frekventované xenobiotiká patria nepochybne kvapaliny 
obsahujúce etanol. Ide hlavne o nápoje s obsahom viac ako 0,75 objemových 
% etanolu. O etanole, respektíve alkohole a jeho vplyve na človeka najmä 
v doprave bolo publikovaných nespočetne veIa odborných pojednaní, no 
stále nepadlo posledné slovo. Ak zvážime rôznorodosť možností vplyvu 
celého spektra dalších xenobiotík a ich možných kombinácií, pochopíme 
zložitosť danej problematiky (Bauer, Bauerová, 1988). 

Ovplyvnenie samotným alkoholom je možné posudzovať predovšetkým 
na základe jeho objektívneho dôkazu. Po nahradení dôkazu rôznymi nešpe
cifickými metódami špecifickou metódou plynovej chromatografie došlo ku 
takmer 100 % aproximácii objektivity výsledku analýzy (Pitr, 1985). 

Objektivite výsledku analýzy jednoznačne prispieva analýza dalšieho 
biologického materiálu - napr. moču alebo vydychovaného vzduchu. Táto 
podmienka je väčšinou splnená a v pripade analýzy vydychovaného vzdu
chu je splnená aj podmienka dôkazu inou analytickou metódou, t. j . vyšetre
nie dvoch biologických materiálov dvomi nezávislými metódami (Kolibáš, 
Novotný,2007). 

V nekroptickom materiáli by to mohla byť metóda ADH, alebo opakova
nie vyšetrenia metódou plynovej chromatografie za iných podmienok. Apro
ximácii analýzy prospievajú aj vyšetrené okolnosti a výsledky klinického 
vyšetrenia v čase odberu. Pri nekroptických materiáloch má mimoriadny 
význam neodkladné vyšetrenie odobratej vzorky krvi, pretože v závislosti od 
času a teploty dochádza v krvi k novotvorbe, ale aj odbúravaniu etanolu, čo-
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mu možno zabrániť iba okamžitým doručením odobratej vzorky do labo
ratória, alebo odberom krvi do nádobiek obsahujúcich vhodný inhibítor fo s
forylačného procesu. Proces novotvorby alkoholu v krvi a jeho degradácia 
môžu prebiehať súbežne (Bauerová a kol., 1991). 

Vzorky krvi, ktoré neobsahujú inhibítor fosforylačného procesu sú síce 
analyticky zhodnotiteľné aj po uplynutí niekoľkých dní či týždňov, no v zá
vislosti od času a teploty uskladnenia vykazujú stratu objektivity. Hnilob
no-kvasne zmenené vzorky krvi, odobraté napr. pri pitve alebo nevhodne 
skladované, možno takisto objektívne analyzovať, no výsledky sú pri posud
zovaní alkoholického ovplyvnenia použiteľné len orientačne - vzhľadom na 
možnú novotvorbu alkoholu a jeho súčasné odbúravanie. Pri nedodržaní 
tohto postupu sú výsledky analýzy neobjektívne a spochybniteľné (Vorel, 
1999). 

Výsledky analýzy do 0,2 g etanolu/kg krvi nie je možné posudzovať, keď
že predstavujú tzv. prípustnú laboratórnu chybu. Chybu pripúšťa výrobca 
analyzátorov, môže ísť o tolerovanú chybu pri analýze (ľudský faktor) , o tzv. 
endogénny alkohol, liek s obsahom etanolu (Bauer, Bauerová, 1992). 

Záväznou normou pri bilančných a spätných prepočtoch alkoholu v krvi 
je "Odborné stanovisko Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti", ktoré bolo 
publikované v časopise Československá patologie a soudní lékarství (Bauer, 
Bauerová, 2004). 

Po požití väčšieho množstva alkoholu zistený zvyškový alkohol svedčí 
o zreteľnej psychickej degradácii účastníka premávky - schopnosť vodiča 

bezpečne viesť motorové vozidlo je jednoznačne nižšia ako u vodiča s rovna
kou koncentráciou alkoholu v krvi, ktorý požil iba alkohol a za iných okol
ností. Tento negatívny vplyv sa môže prejaviť ešte markantnejšie, ak vodič 
požil ďalšiu noxu, napríklad liek (Bauer a kol., 1987). 

V súčasnosti sa pri toxikologicko-chemickej analýze krvi zisťuje cielene 
iba etanol, ktorý je z alkoholov najmenej toxický, hoci každý alkoholický 
nápoj obsahuje vo väčšej či menšej koncentrácii aj ďalšie alkoholy, ktoré 
pôsobia na bezpečnosť v premávke horšie ako samotný etanol. V budúcnosti 
bude nevyhnutné ďalšie zistené alkoholy minimálne zosumarizovať s nájde
ným etanolom a až potom posúdiť ovplyvnenie. Pri každej vážnejšej doprav
nej nehode bude potrebné vykonať analytický skrining prchavých látok 
metódou plynovej chromatografie, medzi ktorými, okrem alkoholov, nemož
no vylúčiť napríklad inhaláciu stále zneužívaných chlórovaných uhľovodí
kov, toluénu, acetónu a podobne (Bauer, Molčan, 1974). 
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Medzi sociálne drogy, ktoré si popri alkohole v súvislosti s bezpečnosťou 
v premávke zasluhujú osobitnú pozornosť patri okrem nikotínu najmä ko
feín (obsahuje ho nielen káva, kola, ale aj celý rad rôznych povzbudzujúcich 
nápojov), ktorý pôsobí na ľudský organizmus povzbudivo, potlačuje pocit 
únavy, ktorá sa bežne prejavuje spomalením reflexov, reakcií, driemaním, 
zívaním a podobne. Kofeín svojím účinkom však únavu neodstraňuje. Po
tlačením pocitu únavy a jej signalizácie však môže dôjsť za volantom k náh
lemu zlyhaniu s možnými vážnymi až smrteľnými následkami. Aj takto si 
možno vysvetliť havárie v mikrospánku, ktoré môžu potvrdiť výsledky to
xikologicko-chemickej analýzy zameranej aj na pritomnosť kofeínu, dopl
nené vyšetrenými okolnosťami. 

Fajčenie za volantom je ďalším úskalím psychickej pohody, najmä 
zhoršením možnosti venovať sa plne riadeniu motorového vozidla ne
gatívnym vplyvom na videnie a tvorbou HbCO (karbonylhemoglobínu) z ne
dokonale spáleného tabaku, pričom je preukázaný negatívny vplyv HbCO 
už pri koncentrácii vyššej ako 5 %, čo je u silných fajčiarov bežné. 

Liečivá patria do veľkej skupiny xenobiotík, ktoré môžu negatívne 
ovplyvniť bezpečnosť premávky (Bauer, 1973). Všeobecne je potrebné kon
štatovať, že nález akéhokoľvek liečiva v krvi alebo moči aktívneho účastníka 
premávky svedčí o jeho možnom chorobnom stave. Môže však ísť aj o abú
zus lieku, medicínsky neindikovanú liečbu a podobne (Bauer, Hájek, 1976). 

Hodnotenie vplyvu nájdenej látky pri smrteľných dopravných nehodách 
patrí jednoznačne do rúk súdneho lekára, pripadne po konzultácii s klinic
kym farmakológom, psychológom a podobne (Lacho a kol., 1977); pričom 
môže ísť o jednokompozitné alebo viackompozitné liečivo ; pôsobenie via
cerých liečiv, pripadne o interakciu s ďalšími xenobiotikami, ktorej výsled
kom je prevažne sumácia pôsobenia alebo potenciovanie vzájomných účin
kov. Pri pôsobení viacerých zložiek je významná negatívne pôsobiaca zložka, 
ktorá dominuje vo výsledku analýzy kvalitatívne aj kvantitatívne. U súčas
nej populácie, ktorej priemerný vek sa neustále zvyšuje je potrebné pri ne
hodách vozidiel s chodcami vyšetrovať aj mieru zavinenia chodcov, ktorá 
môže byť spôsobená okrem iného vplyvom cudzorodých látok. Terénny 
výskum smrteľných dopravných nehôd poukázal na zvýšenú frekvenciu 
liečiv hlavne zo skupiny psychofarmák a analgetík, často v kombinácii s al
koholickými nápojmi (Kovalčík a kol. , 1984). V prípadoch kombinovaného 
vplyvu liečiva v stave odznievajúceho účinku alkoholu (pri zvyškovej kon
centrácii etanolu v krvi) bolo psychologickým vyšetrením preukázané, že 
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účastník premávky reagoval síce dostatočne rýchlo - operatívne, ale ne
správne. Požitie liečiva súčasne svedčí vo väčšine prípadov o skutočnosti, že 
bolo konzumované pre subjektívny pocit dopravne významnej psychickej ne
pohody. Zložitá problematika posudzovania ovplyvnenia organizmu cudzoro
dou látkou svedčí o tom, že prakticky každý posudzovaný prípad je jedi
nečný a kazuisticky významný. 

Nebezpečným trendom v súvislosti s bezpečnosťou premávky je abúzus 
tzv. mäkkých a tvrdých drog, ktorých nález je stále častejší pri smrteľných 
dopravných nehodách a ktoré tvoria iba špičku ľadovca v populácii a teda aj 
u ostatných účastníkov nehôd v cestnej premávke (Bauer, Molčan, 1974). 
Touto problematikou sme sa už podrobnejšie zaoberali na stránkach tohto 
časopisu v nedávnej minulosti (Šidlo a kol., 2009). 
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