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zPRÁVA z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O ALKOHOLU, 
DROGÁCH A BEZPEČNOSTI DOPRAVY KONANÉ VE DNECH 
21. - 26. 9. 1997 V ANNECY (FRANCIE) 

Mezinárodní konference se týkala nových 
poznatků souvisejících s alkoholem, ostatními 
drogami a bezpečnostní dopravy. Zúčastnílo 

se jí 337 řádně registrovaných účastníků 

z celého světa, nejvíce z Francie, USA, 
v. Británie a Austrálie. Na plenárním za
sedání a ve 27 subkomisích konaných součas
ně ve čtyřech sálech odeznělo téměř 200 sdě
lení. 

Konferenci zabájil prezident ICADS 
McLean (Austrálie) připomínkou havárie 
princezny Diany, kde jednou z přičin byl opilý 
řidič. 

Připomněl problémy se řízením moto
rových vozidel mladými lidmi hlavně v noci 
a o vikendu pod vlivem alkoholu a ostatních 
drog a nutnost situaci řeš i t. 

Následovalo udělení Widmarkovy ceny. 
První dvě byly za laboratorní práce, druhá za 
psychologické testování, třetí za propagaci 
v bezpečnosti v dopravě . Novými nositeli ce
ny jsou dva Američané, jeden Švéd a organí
zace RIO starající se o propagaci potlačování 
řízení motorových vozidel v opilosti. 

Na neradostnou situaci upozorníli re
feráty na plenárním zasedání. Got (Francie) 
se zabýval nedostatkem vůle veřejnosti i or
gánů řešit bezpečnost dopravy ohroženou al
koholem. 

Ross (USA): V USA se stává sociálním 
problémem vzestup počtu případů opilých ři
dičů . 

Lagier (Francie): Psychoaktivní léky uží
vá 18 % populace dospělých a 8 % dospíva
jících užívá drogy. Celých 59 % osob zkusilo 
někdy ilegální drogu . Nalezli vysoké procento 
řidičů odpovědných za nehodu pod vlivem ka
nabisu (THC) bud samotného nebo v kombi
naci s alkoholem a benzodiazepiny. 

Richardson (Austrálie): Ve státě Viktoria 
mají od roku 1996 více smrtelných nehod 
v dopravě pod vlivem drog, než pod vlivem 
alkoholu. 

Subkomise: program rozpoznáni 
vlivu návykových látek 

Burns (USA): Policie musí často uvažovat 
o postižení řidiče, i když má alkohol v dechu 
negat.ivní . Doporučují užívat 12 kroků podle 
testu střízlivosti vyvinutého J 970. 

An.derson (USA): Uvedl použití t estu 
střízlivosti v USA: při méně než 0,5 %o bylo 
zjištěno 38 správných výsledků a 12 omylů, 
při 0,5 %o a více bylo správně zadrženo 163 
řidičů, omylem propuštěno 12 řidičů . 

Compton (USA): Vycvičení policisté mo
hou vyslovit podezření na užití drog v 84 % 
před laboratorním vyšetřením na užití nějaké 
drogy. 

Jedenáct policejních agentur v pěti stá
tech USA takto odhalilo v roce 1992 užití 
PCP v 81 %, kanabisu v 76 %, stimulancí 
v 75 % a narkotik v 70 %. Policisté jsou ško
leni dva dny až jeden týden, pak dostanou 
certifikát. 

Subkomise: Vraceni řidičshých průkazů 

Brieler (Německo): Vypracovali program, 
který obsahuje diagnostiku, psychoedukačni 
program a určení vhodné doby pro vráceni ři
dičského průkazu . Diagnóza má odhalit zda 
jde o pacienty s kontinuálním abúzem, závislé 
nebo o pacienty s tělesným nebo duševním 
poškozením, které omezuje řízení motorového 
vozidla . Sleduje se i možnost ovlivnění de
fektů mentálních a motivačních. Psychoedu
klační program trvá 18 hodin během tři sobot 
po šesti hodinách. 

Snegghi (Itálie): Pro vrace,ú řidičských 

průkazů (licence) chybí jasné direktivy a me
zinárodní i národní legislativa v případě odej
mutí licence pro řízení pod vlivem drog. Při 
vyšetřování našli nejčastěji opiáty 138, kana
bis 36 a kokain 26 pozitivních vzorků . Z po
dezřelých vzorků bylo 6,7 % negativních . 
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Byla založená pracovni skupina pro tuto 
problematiku . 

Subkomise: Experimentální studie 

Varga (Maďarsko): Prováděli srovnávací 
analýzu mezi koncentrací alkoholu v krvi 
a v dechu . Křivky vzájemně korelují, v dechu 
jsou o něco vyšší: při jednorázovém napití 
o 0,19 %" při opakovaném napití o 0,09 %". 
Důležité je zjištěni , že pří eliminaci alkoholu 
z organismu, obě křivky obsahu alkoholu 
v krvi a v dechu běží paralelně. 

Giguiere (USA): Měřili kognitivni a psy
chomotorické poškozeni pří malých koncen
tracích alkoholu v k rvi do 0,5 %", 0,51 %" až 
0,7 %", dále 0,71 %" až 0,99 %" a nad 0,99 %". 
U všech vyšetřovaných došlo k neúspěšnému 
řeše ni testů. Schopnost říze ni motorových vo
zidel je zcela určitě poškozena u některých 
řidi čů s 0,5 %" a u všech řidičll s 1,0 %0 alko
holu v krvi . 

Subkomise: Hladiny alkolwlu a drog 
u řidičů 

Breen (USA): I jednorázové napití alkoho
lického nápoje je nebezpečné pro řízení . Pří 

hodnotách 0,8 %" a vyšších bylo každý rok 
uvězněno 20 000 řidičů pro nehody na sil
nicích. 

Alvarez (Španě l sko): Se stoupajícím alko
holem v krvi stoupá i počet zraněných a za
bitých . Podíl mají i užité léky a ilegálni drogy. 

Fix (USA): Sledovali užíváni clrog u všech 
účastniků silnični dopravy: řidičů, motocy
klistů, cyklistů a chodců, kteří utrpěli zranění 
nebo byli zabiti. Nejčastější nehody byly v pá
tek. Toxikologické nálezy : marihuana - 48 %, 
benzodiazepiny - 20 %, kokain - 16 %, opiáty 
- 16 %, barbituráty - 12 %, amfetamin - 4 %. 

Zancaner (Španělsk o): Zjišťovali vztah 
mezi klinickými známkami užití návykové 
látky a typem intoxikace . V biologických te
kutinách zjistili nejčastěji : kanabis - 41 %, 
kokain - 14 %, amfetaminy - 7 %, opiáty -
5 %, benzodiazepiny - 1%, alkohol + drogy -
30 %, spolu více drog - 14 % (porovnej s údaji 
v USA) 

Varga (Maďarsko): Vliv na fatální do
pravní nehody způsobené alkoholem, léky 
a ilegálními drogami: alkohol - 61 %, drogy -
16,3 %, z léků nejvíce benzodiazepiny. 

V této subkomisi přednesen i vlastní re
ferát: Alkohol a dopravru nehody v České re
publice . 
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Subkomise: Biologické markery 

Helander (Švédsko): Objevili nový senzi
tivru test čerstvé konzumace alkoholu : 
5- hydroxytryptophal (511- TO L) v moči . J edná 
se o metabolit serotorunu- 5- hydroxytryp
taminu . Alkohol zmizí z krve cca za 12 hodin, 
z moče cca za 17 hodi n, ale 5H- TO L je zjisti
telný ještě za 24 hodin. Senzitivita testu je 79 
- 100 %, specifita 91 - 100 %. Test zatím 
není obecně dostupný. 

Bobjerne (Švédsko): podle výšky promile 
alkoholu v krvi odebírají licenci na 3 měsíce 
až 3 roky. Závislým vracejí licenci až po ově
řené délce abstinence trvající půl až 2 roky, 
s dobrou prognózou . Ke kontrolám používají 
biologické markery: GGT při excesivnim pití 
zvýšené hodnoty u 50 % - 72 % vyšetřených, 
AST u méně než 35 %, ALT ještě u nižšího 
procenta . MCV - zvýšeru hodnot nalezeno u 
89 % mužů a 56 % žen. Nejvyšší specifitu má 
CDT - karbohydrát deficit tranferin 99 %! 

Kristense (Švédsko): Věnoval obsáhlou 
studii využití GGT jako markeru pití alkoho
lu. Jeden z poznatků: káva inhibuje GGT. 

Subkomise: Legální drogy a řízení 

Mallila (Finsko): Některé léky, Diaze
pam, Zolpiden, Oxazepam působí jen mirné 
změny psychomotorických Funkcí ve srovnáni 
s alkoholem . 

Berg}wus (Německo): Sledovali psycho
motorické funkce a jejich poškozeru v zá
vislosti na množství a době požití: Diazepam 5 
- 20 mg ovlivnění trvá 5 hodin, Nitrazepam 
5 mg ovlivnění 3 hodiny, ale Nitrazepam 
10 mg ovlivnění trvá 24 hodin' 

Vingilis (Kanada): Znalosti mediků o ved
lejších účincích l éků jsou značně omezené. 
Týká se to i vedlejších účinků na řízení moto
rových vozidel. 

Dal Pozzo (Itálie): Sledovali vliv psycho
aktivních l éků, zejména hypnotik a anxiolytik 
v lodní dopravě . Způsobují nejvíce nehod pii 
plavbě zpět ráno a v noci . 

Giorgelli (Itálie): Zavedl i test reflexniho 
mrkání horruch víček . Psychoaktivni látky 
mohou ovlivnit rychlost, trvání, zrychleni ne
bo zpomaleni reflexního mrkání. 

Subkomise: Světový pokles počtu 
řízení pod vlivem alkolwlu 

Referovali zástupci těch států, ve kterých 
došlo k poklesu řízení pod vlivem alkoholu : 
USA, Německo, Kanada, Velká Británíe, 



USA, Německo, Kanada, Velká Británie, 
Švédsko a Austrálie. V České republice je 
vývoj opačný, počet řidičů jezdících pod vli
vem alkoholu neustále stoupá. 

Postery: (některé vybrané) 

Seidl (Německo): Zdůvodňuje zvýšerú 
hodnoty faktoru r u mužů z 0,75 na 0,81 
8 U žen z 0,67 na 0,73 (potřebné pro znalec
ké posudky). 

Portman (Velká Británie): porovnával zá
vislost výskytu markerů pití alkoholu: 
U 40 % osob dochází ke zvýšení GGT a COT, 
u dalších 30 % zvýšerú jen CDT (celkem tedy 
u 70%). 

Steentoj! (Dánsko): Pořadí nealkoholo
vých drog u řidičů (porovnej s ostatrúmi stá
ty): I. hypnotika a sedativa, 2. analgetika, 3. 
kanabis , 4. centrálrú stimulancía, 5. antide
presiva. 

Luneta (Finsko): Dokumentoval, že 
19,5 % dopravrúch nehod je pod vlivem alko
holu. 

Na základě získaných materiálů doporu
čuji příslušným rezortům: 

1. Do rutinných vyšetřerú, hlavně v ordi
nacích AT pro prevenci a léčbu závislostí na 
alkoholu a ostatních drogách, zavést 
vyšetření m.inirnálrúch klinických známek 
užití alkoholu nebo jiné drogy, včetně testu 
střízlivosti. 

2. Jako další marker pro prokázání požití 
alkoholu zavést v ordinacích AT vyšetřerú 

CDT testu (karbohydrát deficient transferín). 

3. Před vrácerúm řidičského priJkazu, 
odebraného pro alkohol nebo jiné drogy 
zavést povinné lékařské vyšetřerú všech ři

dičů v ordinacích AT. Přiblížit se tak co nej
více mezinárodní praxi pro vracerú řidičských 
průkazů. 

4. Pro řidiče s odebraným řidičským prů
kazem pro alkohol nebo jiné drogy zavést ab
solvovárú povinného kurzu o alkoholu, ostat
rúch drogách a bezpečnosti dopravy. 

5. Absolvovárú výše uvedeného kurzu za
vést i u řidičů s odebraným řidičským průka
zem na delší dobu, připadně ve vězerú . 

6. Při dopravrúch nehodách provádět bez
podmínečně nejen vyšetřerú na alkohol, ale 
i na ostaní drogy a léky, včetně toxikolo
gického vyšetřerú. 

7. Proškolit co nejdřive dopravrú policii 
v poznatcích o alkoholu, drogách a bezpeč

nosti v dopravě, včetně testu střizLivosti . 

8. Poznatky o alkoholu, drogách a bez
pečnosti v dopravě vyučovat na vysokých ško
lách a střed nich školách přislušného směru 

(lékařské fakulty , filozofi cké fakulty , zdravot
nické školy). 

9. Upozornit účastrúky kongres ů , že před 
každým sdělerúm na světovém fóru je vhodné 
uvést, před vlastním sdělením, základrú ze
měpisné a demografické údaje o České repu
blice. 

10. Požádat veřejné informačrú prostřed
ky (televize, rozhlas, tisk) o sdělovárú sku
tečností o alkoholu, drogách a bezpečnosti do
pravy soustavně, správně a vhodným spůso
bem. 

MUDr. K. Hampl 
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