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súhrn
Čl ánok podáva prehľad o faktoroch vysokého rizika dopravnej nehodovosti vodičov v spojitosti s konzumáciu alkoholu .
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Summary
P . Kucek, L. Kuceková : ALCOHOL IN ROAD TRAFFIC
This paper reviews the factors that place drivers at a high risk of alcohol-involved traffic
crashes.
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Problematika alkoholu v cestnej doprave je komplikovaný problém, v ktorom sa
sociálne, medicínske , psychologické, ekonomické, právne a etické aspekty,
sa premieta aj v rôznorodosti predstáv, cieľov a prístupov v jeho riešení.

uplatňujú
čo

Historické

míľniky

Vr. 1912 skonštruoval prof. Widmark zo švédskej Univerzity v Lund svoju skúšku n a prítomno sť alkoholu v tele a neskôr vypracoval aj protokol pre lekárov na
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zhodnotenie, že vodič je pod vplyvom alkoholu. Boli v ňom zakomponované údaje:
tela, pulz, reakcia pupíl na svetlo, známky ataxie a neisté otáčanie sa,
Rombergov test, finger-to-finger test, zbieranie drobných predmetov, reč, orientácia,
mentálny výkon, zápach alkoholu v dychu a výroky o požití alkoholu.
V rokoch 1933-34 bola v USA prohibícia a z nej plynúce veľké poučenie: napriek
legislatívnemu zákazu alkoholu sa pilo ďalej a to s veľkými škodami na zdraví konzumentov (nekvalitný lieh ) a fatálne nehody v doprave sa neznižili .
Vr. 1958 na sympóziu Alcohol and Road Traffic na Indiana U niversity 7 medzinárodne uznáva ných expertov vydalo deklaráciu, že koncentrácia alkoholu v krvi
(BAC) nad 0,5 % definitívne na rú ša sc h op n osť niektorých jedincov k vedeniu motorového vozidla a BAC nad 1,0 % narúša túto sch op nosť u všetkých. Dodnes sa to len
a len potvrdzuje, a preto aj všeobecne akceptuje.
V r. 1964 bola uverejnená Grand Ra pids Study. Prvá veľká a relatívne komplexná štúdia týkajúca sa pitia a riadenia vozidla. Za 3 roky bolo zmonitorovaných
27 000 nehôd a dôkladné informácie sa získali z 5988 nehôd a od 7590 randomizovaných vodičov, ktorí nemali dopravnú nehodu. Okrem dychovej skúšky na alkohol
boli snimané údaje o pohlaví, veku, vzdelani, zamestnani, národnosti , rodinnom stave, mesiaci - dni - hodine nehody, frekvencii pitia, palimpsestoch atď. Interview sa
vykonávali po celých USA u rôznorodých vodičov. Internew boli vždy u 4 vodičov
v ten istý d e ň a v tú istú hodinu na rôznych miestach USA
Stručne k výsledkom: pravdepodobnosť nehody stúpa s n eskús e nosťo u vodičov
a to hlavne tých, ktorí požili alkohol, sú mladí alebo veľmi starí, majú nižšie vzdelanie a nižší socioekonomický status. Avšak, ak je BAC nad 0,8 %, všetky faktory
okrem alkoholu sa stávajú málo významné. BAC pod 0,5 % sa neukazuje nezluči
teľná s sbezpečnou dopravou.

hm ot no sť

Incidencia dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu.
J e evidentné, že konzumácia alkoh olu súvisí s nehodami. Štatistiky konzistentne
potvrdzujú vzťah alkoholu a nehodovosti, teda, že pri BAC nad 0,8 promile riziko
nehody prudko stúpa, a že tam, kde sa viacej pije je aj viacej sm rteľných nehôd. Nie
je to však vzťah lineárny a neznamená evídentnú kauzalitu. Nehody majú aj tí , čo
nepijú, a na druhej strane je obrovské množstvo prípadov, kedy vodiči pod vplyvom
alkoholu nehodu n emajú. Nepochybne dôležitý podiel na nehodovosti majú aj psychologické činitele, osobnosť vodiča, jeho temperament, reakcie na stres, konkure nčné správanie, vyhIadávanie vzrušenia atď .
Štatistiky sa opierajú o zaevidované nehody. National Safety Council už v roku
1987 predpokladal, že v USA je ročne približne 27 miliónov dopravných nehôd, ale
iba 7 miliónov z nich bolo prešetrených políciou (Joksch , 1985). No a z týchto väčši
na tiež nie je poriadne podchytená. Napr. v USA bola v r. 1981 testovaná BAC len
u 37,1% vodičov, ktorí mali fatálnu dopravnú nehodu. NCICP (Národné centrum
pre kontrolu škôd a prevenciu) v USA zistilo (Huessy, 1997), že viacej ako 70 % vodičov, ktorí šoférovali pod vplyvom alkoholu, boli ťažkí pijani alebo alkoholici.
Situácia sa síce v kontrole na prítomnosť alkoholu zlepšila, ale je evidentné, že
skutočný výskyt pijúcich vodičov v rôznych krajinách sveta nám vo veľkej miere
uniká a môžeme si len oprávnene domýšľať, že je vyšší, ako hovoria štatistiky. Po-
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trebujeme vedieť viac, presnejšie údaje o fatálnych nehodách , o tých, ktorí zomreli ,
aj o tých, čo prežili. O nefatálnych nehodách toho vieme ešte menej , lebo tam sa ča
sto BAC netestuje. Stále je ešte ťažké zodpovedať otázku, aké je skutočné perce nto
dopravných nehôd, pri ktorých účinkoval alkohol a koľko a ktoré z nich idú na vrub
alkoholovej narušenosti vo diča.
Už v roku 1985 Frank Haight (1985) konštatoval, že vzťah medzi alkoholom
a dopravnými nehodami je veľmi dobre známy, ale nie už tak dobre mu aj rozumieme. P oukazuje na to, že vo väčšine štúdií sú výroky typu ,je ťažké robiť jasné závery", "nedá sa tvrdiť", "zdá sa ... ", "mohlo by byť ... " atď . Situácia sa za vyše 15 rokov
podstatne nezm enila a aj v súčasnosti sú výskumy a ich výsledky stále dosť vágne.
Prečo je to tak?
J edna k sú výskumy prevažne fragmentárne a robené na malých vzorkách, čo
n edovoľuj e generalizáciu, je stále nedostatok celonárodných a medzinárodných
štúdií , jednak sa neraz dookola skúma to isté, nejde sa do hÍbky, chýba kontinuita
a longitidunalita, ale ve ľmi často chýba aj seriózny záujem prísť problémom na kore ň . Štatistiky n ám pramálo hovoria o tom, čo sú to za ľudia a PREČO jazdia pod
vplyvom alkoholu (aké sú a ntecedenty tohto ich konania) a AKO sa správajú. Epidemi ologické štúdie majú minimálnu výpovednú hodnotu v dvoch zásadných veciach:
o štýle pitia a o štýle jazdy.
Mu síme si u vedo mi ť, že "démon nie je vo fľa š i , ale v č love ku ". Nie alkohol spôsobuje dopravné nehody. On im môže výdatne napo máha ť, ale rozhodujúcou intervenujúcou premennou medzi prí čino u a následkom je člove k , vodič. J e dôležité venovať
pozornosť kontextu , v ktorom sa pitie za volantom vyskytuje.
Čo vcelku dobre vieme o nehodách, kde spoluúčinkuje alkohol?

1. Hladina alkoholu v krvi

- BAC od určitej úrovne významne zvyšuje riziko nehodovosti. V priemere vykazujú vodiči s nižšou BAC ako 0,5 % nevýznamne odlišnú ne hodovosť v porovnaní
s vo di č mi , ktorí nekonzumovali alkohol. Teda takáto BAC sa nepovažuje za rizikovú .
- BAC medzi 0,8 a 1,0 % prudko zvyšuje riziko nehodovosti. Alkohol sa podieľa
na 1/4 až 1/3 dopravných nehôd.
- Aj keď sa sprísnenou kontrolou na požívanie alkoholu u vodičov znížila ich
konzumácia alkoholu pri šoférovaní (priemerná BAC klesla), pri dopravných nehodách sa alkoh ol vyskytuje na vcelku konštantnej úrovni , tá neklesá. Sprevádza
spravidla práve tie najťaž š i e, fatálne nehody.
- Výkonnosť pri BAC do 0,8 % vykazuje minimálne narušenie. Nad touto hladinou
- stúpa RČ jednoduchý a hlavne zložitý,
- viacej sa narúša presnosť než rýc hl osť reagencie ,
- senzomotorická koordinácia sa oslabuje,
- vzrastá počet neúčelných pohybov, vod i č častej šie pohybuj e
volantom,
- častejšie vybočuje z dráhy a stúpa počet korekcií ,
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- oslabujú sa zautomatizované úkony (neukazuje zmeny smeru
jazdy, zle radí rýchlosti ),
- distribúcia pozornosti sa znižuje,
- flexibilita centrálneho videnia klesá (prenášanie ohniska ostrosti
pohľadu ),

- oslabujú sa sakadické a sledovacie pohyby oka,
- nad 1,0 promile BAC sa dostavuje šerosleposť.
- Alkohol viacej ako senzomotorickú výkonnosť narúša kognitívne funkci e. Informačn é procesy a rozhodovanie je oslabené už pri BAC 0,5 %.
- Hull (198 1) a ďalší autori podali dôkazy o tom, že alkoholová intoxikácia dominantne narúša úroveň prefrontálnych a temporálnych funkcií kortexu. Funkcie spojené s parietálno-okcipitálnymi štruktúrami sú rezistentnejšie (Peterson et al,
1990). Potvrdili sa výrazne väčšie laterálne účinky alkoholu: alkohol narúša dominantne činnosť pravej hemisféry, čo sa premieta na oslabení vizuálne pátracej čin
nosti a vizuálne-priestorovej analýzy (Kuceková, 2000). Sú dôkazy o tom, že pravá
hemisféra súvisí s emocionálnym a morálnym rozvojom človeka.
- Účinky alkoholu závisia od toho, či je BAC vo vzostupnej alebo zostupnej fáze.
Už v r . 1919 si Mellanby všimol tieto rozdiely a v súčasnosti je vcelku spoľahlivo
zdokumentované, že nepriaznivý účinok alkoholu na reakčný a anticipačný čas, na
vnimanie hÍbky, ostrosť videnia, adaptáciu na tmu a na periférne videnie a iné
funkcie je väčší v čase, kedy alkohol začína na človeka pôsobiť , než v čase, keď BAC
klesá, teda vytriezvieva (Nicholson et al, 1992).
- Je známe, že akútna tolerancia súvisí s rýchlosťou pitia, s tým, či sme najedeni
alebo pijeme nalačno, či sme vyčerpani, oslabeni alebo v dobrej kondícii .
- Čo sa týka chronickej tolerancie alkoholu , výsledky štúdií vari ujú podľa toho,
aké správanie sa testovalo (Ryan, Butters, 1983) Abúzeri dobre tolerujú alkohol
v úlohách na senzomotorickú koordináciu a krátkodobú pamäť . Výsledky o výkonoch v rýchlosti a kvalite informačných procesov sú nej e dnoznačn é (u "netrénovaných konzumentov" ich jasne zhoršujú).
2. Čas
Najrizikovejším časom je piatková a sobotná noc, kedy je nielen najvyšší počet
nehôd, ale aj najvyššie zastúpenie nehôd , pri ktorých mali vodiči vypité (Richman,
1985). Nehodovosť je medzi polnocou a 4.00 hodinou ráno 8-krát vyššia než medzi
4.00 a 6.00 hodinou (Joksch, 1985).
3. Pohlavie
Pri alkoholových nehodách evidentne dominujú muži nad ženami. W. McReady
(1985) to považuje za kritický sociokulturálny prvok. V scenároch mužského správania pri riadeni auta je časté správanie s prejavmi hnevu a hostility. Všimnime si
správanie otcov, ktorí vezú v aute dieťa a rodinu. Ak sa tento scenár dostane do interakcie s alkoholom, kompetetívne črty sa zvýraznia.
Ženy pijú za volantom zriedkavo. Ak však pijú, spôsobia nehodu pravdepodobnejšie ako muži (Wellls-Parker et al, 1991).
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4. Miesto

a

V USA a v Kanade prevažuje výskyt fatálnych nehôd v mimomestskom prostredí
z vidieka pijú za volantom častejšie ako vodiči z miest (Richman 1985).

vodiči

5.

Vodičská

a pijanská história

Nevyjazdení, menej skúsení vodiči majú častejšie nehody. Ak si vypijú, o to viac.
Výskumy potvrdzujú, že ťažšie a fatálne nehody majú častejšie vodiči, ktorí už
predtým mali dopravné priestupky (43,3%) a tí, ktorí majú záznam o jazde v intoxikácii. Títo majú pri nehodách aj vyšší stupeň opilosti. Vodiči, ktorí sú bez takého
záznamu v minulosti, mali pri nehodách nižšiu koncentráciu alkoholu v krvi
(Richman, 1985).
I keď mnohé štatistiky hovoria o tom, že pri nehodách, kde účinkoval alkohol sú
častejšie zastúpení silnejší pijani, výskumy konzistentne nepotvrdzujú, že stupeň pijanstva súvisí s incidenciou dopravných nehôd. Tí, čo viacej a systematickejšie holdujú alkoholu javia schopnosť lepšie sa vyrovnať s efektom alkoholu na ich šoférovanie.
Zďaleka nie všetci, čo pijú za volantom, sú alkoholici. Väčšina sú misúzeri, ale
jazda pod vplyvom alkoholu môže byť včasným prediktorom alkoholizmu.
Štatistiky o stupni pijanstva a incidencii nehôd znejasňujú svojím vysokým podielom alkoholovej nehodovosti mladí vodiči. Tít.o síce len výnimočne vyka zujú
známky ťažšieho pijanstva, avšak aj relatívne menšie dávky alkoholu majú na ich
vodičské správanie výraznejší deštruktívny dopad a viacej ich preto disponujú k nehodám.
6. Zamestnanie a· sociálny status
Viaceré štúdie poukazujú na to, že ľudia z nižšej príjmovej skupiny, s nižším soc.
statusom a príslušníci minorít pijú za volantom častejšie a majú frekventova nejšie
fatálne neh ody (Gu sfield, 1985).
7. Životný štýl, stres a významné životné udalosti
Je to komplexnejší faktor, kde sú v interakcii dispozičné založenie, povah a,
výchova, skúsenosti, teda osobnosť v kontexte životných u dalostí a vplyvov.
V užšom zmysle slova tohto pojmu štatistiky hovoria o tom, že častejšie majú nehody spojené s alkoholom vodiči, ktorí majú problémy s adaptáciou v škole, v rodine,
zamestnaní, vo vzťahoch s ľuďmi (Richman, 1985).
Aj keď ešte stále nie je táto spojitosť dôkladne zmapovaná, je jasné, že častejšie
pijú vodiči, ktorí zažívajú stres alebo sú traumatizovaní životnými okolnosťami.
Brenner a Selzer (1969) uvádzajú 5x častejší výskyt dopravných nehôd u vodičov,
ktorí zažili predtým stres, ako u vodičov bez stresu. Donnovan so spolupracovníkmi
(1983) zistili u vodičov, ktorí zavinili nehodu, že sa u nich v uplynulých 12 mesiacoch častejši'e vyskytli vážne životné krízy (strata blízkej osoby, neistota v zamestnaní, finančné ťažkosti) . Špecifické je zistenie, že 1/4 vodičov, ktorí zapríčinili neho97
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du, zažila v posledných 6 hodinách interpersonálny stres (Selzer et al , 1968). Tí, čo
zažili stres si aj s väčšou pravdepodobnosťou vypijú a sadnú za volant (Donnovan et
al, 1983).
8.

Dostupnosť

alkoholu

Viacerí autori poukazujú na vzťah medzi množstvom, hustotou výčapov, barov,
reštaurácií a počtom zaregistrovaných vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu.
Napr. Colon a Cutter (1983) zistili u vodičov vo veku 21 rokov ich významne vyššiu
nehodovosť v lokalitách, kde bolo veľa zariadení podávajúcich alkohol. Ukázalo sa,
že hlavne vo víkendových dňoch v nočných hodinách rapídne stúpa poče t zadržaných
vodičov pod vplyvom alkoholu, ktorí sú na ceste do baru alebo z baru . Bonnie (1985)
však správne upozorňuje, že znížením hustoty pohostinských zariadení sa môže dosiahnuť aj opačný efekt, teda väčší poč et nehôd , pretože vzdialenosť, ktorú by museli
vodiči cestou zo vzdialenejších barov odšoférovať, by bola väčšia a tým aj riziko , že
budú mať nehodu .
Riešeníe je skôr v tom, aby obsluha nepodávala alkohol vodičom a mladistvým.
Teda preniesť ťažisko z vodiča na obsluhujúci personál. Takéto opatrenia sú málo
účinné, lebo je problematické žiadať od obsluhy, aby preverovala, či hosť prišiel alebo neprišiel autom a obsluha je angažovaná na predaji alkoholu a nie na obmedzovaní jeho predaja. Mosher a Wall ach (1979) referujú o zaujímavom projekte z Kalifornie . Agentúra, ktorá sponzorovala a uskutočňovala ozdravné programy v prvej
fáze projektu zisťovala u všetkých vodičov zadržaných pod vplyvom alkoholu, kde im
podali drink. Týmto podníkom poslali písomné upozorneníe na ich legálne povinnosti a s pohrozením, že ak nezmenia praktiky obsluhy, môže dôjsť k ich zatknutiu.
Len čo zaznamenali opäť vodiča, ktorému bol v zaregistrovanom podníku podaný alkohol, navštívili vlastníka podníku a ponúkli mu tréníng, ktorý by zvýšil spôsobilosť
personálu identifikovať hostí-vodičova jednanie s ními. Zaujímavé bolo, že záujem
pohostinských zariadení o takéto tréningy sa rozptýlil, keď sa zmiernila legislatíva
o postihu pohostinských zariadení, ktoré podajú alkohol vodičovi.
Tento príklad jasne dokumentuje, že ozdravné opatrenia a legislatíva musia ísť
ruka v ruke . Ak chýba legislatívna podpora , bude slabý záujem o nápravno-výchovné programy. Ak bude legislatíva a nebudú výchovné programy, nebude reštrikcia účinná .
9. Vek
Nehodovosť vo vzťahu k veku má tvar U krivky. Najvyššia je u mladých a starých vodičov . U starých je spojená s poklesom ich senzomotorickej výkonnosti a redukciou adaptačnej kapacity. Preto sa aj posúdení a ich spôsobilosti pre riadenie vozidla orientujú viacej na tieto parametre.
Najrizikovejšou skupinou vodičov sú vodiči vo veku 16-24-ročných, čo sa týka
nehôd bez a aj za spoluúčasti alkoholu . Potvrdzuje to už bezpočet štúdií. Napr. Fell
(1984) analyzoval nehodovosť za r . 1980 v celých USA a zistil , že 16-24 r . vodiči mali
3x väčší podiel na nehodovosti ako vodiči nad 25 rokov. Na nehodách sa vcelku
podieľali 20 % a ich podiel na nehodách pod vplyvom alkoholu bol až 40 %. Tieto
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poznatky viedli k snahám zvýšiť vekový limit pre konzum alkoholu, ako aj vekový
limit na vydávanie vodičských oprávneni.
V USA a aj vo väčšine európskych krajín je povolený konzum alkoholu od 18 rokov . V USA v niektorých jeho štátoch sa povoľuje 18-ročným iba pitie piva a ľahkých
vín a destiláty sú povolené až od 21 rokov. Keď takýto limit pre pitie destilátov zaviedli v 31 štátoch USA, stúpla spotreba piva u mladistvých, ale pri destilátoch evidentne poklesla. Efekt "zakázaného ovocia" sa výskumne nepotvrdil (Bonnie, 1985).
Faktom však je, že konzum alkoholu u mladistvých je aj tak vysoký, ale je pravdepodobné, že ak by takéto zákony neboli , mladí by pili ešte viacej. Wolfe (podľa
Bonnie, 1985 ) napr. zistil, že až 1/5 vodičov 18-20-ročných už viedla auto pod vplyvom alkoholu. Zistil aj to, že signifikantne viacej takýchto vodičov bolo v štátoch,
kde bola nižšia veková hranica pre konzum alkoholu.
Dôležité však nie je len to, koľko a aké silné alkoholické nápoje mladiství skonzumujú, ale aj to, čo s nimi alkohol robí. Mladí sú v pití neskúsení a účinky alkoholu
sú u nich deštruktívnejšie. Alkohol viacej narúša ich pozornosť, myslenie, rozhodovanie, vyvoláva viac riskantné správanie (predvádzanie sa, rýchlu jazdu , predbiehanie ... ).
Súčasne s tým je tu druhý veľmi závažný faktor. Mladí sú ako vodiči neskúsení,
ich spôsobilosti na ovládanie vozidla sú slabšie a menej zautomatizované, majú menej skúseností a cviku. Aj bez alkoholu sú takto rizikovejšou skupinou. Ak sa k tomu ešte pridajú účinky alkoholu (ktorý na nich horšie pôsobí ako na dospelých), je
jasné, prečo vedú v štatistikách nehodovosti. McDermott a Hughes (1983) napr. zistili, že vodiči s l-ročnou praxou mali 3x väčšiu nehodovosť ako s 5-ročnou praxou.
Takéto zistenia inšpirovali k snahám, aby sa zvýšila veková hranica na udelenie vodičského oprávnenia na 21 rokov. To by však nebolo riešením, lebo kedy majú mladí
získať prax so šoférovaním? Nejde ani tak o vek, ako o vodičský cvik a skúsenosti.
Stratégia zvyšovania vekového limitu na povolenie konzumácie alkoholu je vhodnejšia. Viaceré výskumy potvrdili, že tam, kde túto hranicu zvýšili, to malo pozitívny priemet na nehodovosť . Napr. v štáte Michigan, keď zvýšili vekový limit z 18
na 21 rokov, poklesla nehodovosť pod vplyvom alkoholu až o 28 % (Bonnie, 1985).
Cook a Tauchen (1984) sledovali v priebehu 7 rokov v 20 štátoch USA dopad, ktorý
vyvolalo zníženie hranice pre povolený konzum alkoholu z 21 na 18 rokov a zistili,
že u 18 až 20-ročných vodičov stúpol počet smrteľných dopravných nehôd o 7 %.
Williams so spolupracovníkmi (1 983 ) zistili, že v štátoch, kde bol vyšší vekový limit, bola oveľa nižšia (o 30 %) fatálna nehodovosť v nočných hodinách. Zistilo sa, že
približne polovica smrteľných nehôd s účasťou mladých vodičov sa odohráva v čase
medzi 20.00 a 4.00 hod ráno. U vodičov nad 20 rokov tento podiel klesá na 37 %
a u starších ešte viacej (Gusfield, 1985; Richman, 1985).
Takéto poznatky viedli k tomu, aby bola uplatnená reštrikcia šoférovania
mladých v noci. Z 12 štátov USA, kde zákonom obmedzili nočné šoférovanie mladých vodičov, sledovali Preusser so spolupracovníkmi (1984) dopad tejto reštrikcie
v 4 z týchto štátov a zistili, že v Lousisiane poklesli nehody 16 r. vodičovo 25 %,
v Marylande o 40 %, v Pennsylvánii o 59 % a v New Yorku dokonca o 62 %. Aj iné
výskumy potvrdili, že manipulácia s oprávnením jazdiť v noci je u mladých vodičov
efektívnejšia, ako manipulácia s vekovým limitom na vydanie licencie.
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10. Biologické dispozície
Viaceré výskumy potvrdili, že hladina cholesterolu je citlivým, aj keď nešpecifickým prediktorom násilného správania. Osoby, ktoré viacej rešpektujú sociálne
normy a spoľahlivosť, vykazujú významne vyššiu hladinu cholesterolu, než osoby
s asociálnymi prejavmi a s násilníckym správanim. Virkkunen vo svojich prácach
dokázal, že hlavne násilné správanie pod vplyvom alkoholu je významne asociované
nižšou hladinou cholesterolu (Vevera et al, 2001).
ll. Emócie

Emócie a city sú základom motivácie, dynamizujú a orientujú naše správanie.
V zásadnej miere sa podi eľaj ú na dopravnom správaní a aj na konzumácii alkoholu .
Na druhej strane, alkohol svojimi emociogénnymi účinkami významne determinuje
prežívaníe a správaníe človeka (Kucek a Kuceková, 2001). Nedostatok emocionálnej
kontroly je pri riadení auta rovnako závažný ako nedostatok motorickej kontroly.
Vodiči pod vplyvom alkoholu sú nehodoví častejšie preto, že vedú na cestách vojnu,
než preto, že majú oslabené performačné schopnosti (Haight, 1985).
12.

Osobnosť

Musíme zdôrazniť, že alkoholová intoxikácia je citlivá na dopravné nehody nielen a nie ani tak pre jej dôsledky na senzomotorickú výkonnosť vodiča, ale aj a hlavne preto, že redukuje fungovanie superega, uvoľňuje agresívne a sebadeštruktívne
tendencie (Haight, 1985). Pripomeňme si klasický experiment spred 40 rokov
z Veľkej Británie (Bena, Hoskovec, Štikar, 1962). Vodičom podali 17 cl silnej whisky. Potom bolo ich úlohou šoférovať 244 cm široký autobus a prejsť ním úzkym prejazdom z pohyblivých stojanov. Každý vodič si mal sám upraviť šírku prejazdu,
akým si ešte trúfa prejsť. 80 % z takto potúžených vodičov sa pokúsilo prejsť prejazdom užším , ako bola šírka autobusu! Jeden z nich sa pokúšal prejsť o 41 cm užšou
bránou. Ani jeden vodič z kontrolnej , triezvej skupiny vodičov sa nepokúšal prejsť
bránou užšieho rozmeru ako bol autobus . Vidíme, že pod vplyvom alkoholu sa nekritickÝ zvyšuje sebadôvera (čo je známe) a sklon neúmerne riskovať (čo je známe tiež,
ale menej akceptované).
Významným prinosom sa javia práce sledujúce vzťah vyhľadávaní a vzrušenia
(sensation seeking), pitia a dopravného rizika. Sensation seeking (SS) znamená vyhľadávanie vzrušenia, potrebu po premenlivých a nových pocitoch a zážitkoch
a ochotu podstupovať kvôli tomu fyzické a sociálne riziká.
Donovan, Salzberg a Umlauf (1985) zistili, že vodiči, ktorí boli trestne stíhaní za
jazdu pod vplyvom alkoholu a vodiči s opakovanými nehodami a násilnosťami mali
významne vyššie SS než bežní vodiči. Johnson a White (1989) zistili, že mladiství ,
ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu a marihuany mali signifikantne vyššie skóre SS.
Podobne Stacy, Newcomb a Bentler (1991) zistili , že ak stúpa SS, je aj častejšie
uvádzané nehodové šoférovanie a tresty za dopravné priestupky. McMillen, Smith
a Wells-Parker (1989) sledovali u vodičov pri jazde na simulátori odchýlky z jazdnej
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dráhy, predbiehanie iných áut a trvanie jazdy v maximálnej rýchlosti . Zistili, že subjekty s vyššou SS, ktorí si mysleli, že požili alkohol (v skutočnosti to bolo placebo),
boli horší vo všetkých troch ukazovateľoch . Naopak suojekty s nízkym SS, ktoré si
tiež mysleli, že si vypili, jazdili opatrne. Zaujímavé je, že subjekty s vyšším SS si
významne menej zapínali bezpečnostné pásy než subjekty s nízkym SS.
Ako zistil Furnham a Saipe (1993) s riskantným jazdením a s násilnosťami na
ceste vysoko významne koreluje hlavne vyhľadávanie rozkoše a dobrodružnosť, čo
jasne diskriminovalo nehodárov a nenehodárov. Viaceré štúdie podávajú dôkazy
o tom, že rozdiely v SS majú genetický základ. Osoby s vyššou úrovňou SS vykazujú
oproti tým s nižšou hladinou SS aj rozdielnu úrove ň noripinepherinu, testosterónu
a dopaminu . Ukazuje sa, že riskantné správanie sa vodičov môže byť v určitom rozsahu geneticky predisponované (Jonah, 1997).
Pitie môže manife stovať niektoré osobnostné sklony, črty, ktoré človek za triezva
neprejavuje . Týka sa to hlavne agresivity, omnipotencie, impulzivity, anxiety a depresie, sebadeštrukcie. Ukazuje sa, že interakcia medzi osobnostnými faktormi
a konzumáciou alkoholu lepšie predikuje rizikovosť vodiča v dopravnej situácii, než
každý faktor osobitne. Veľmi zaujímavé sú zistenia Pelza a Schumana (podľa Donovan et al, 1983), ktori explorovali 1700 mladých mužov a rozdelili ich na vysoko agresívnu a nízkoagresívnu skupinu . Zistili, že pri absencii agresívnych predispozícií
nebolo pitie sprevádzané nebezpečným dopravným správaním . N e hodovosť a riskantné správanie bolo aj u ťažších pijanov obdobné ako u nepijanov. Avšak v skupine s vysokou agresivitou bola nehodovosť v tesnom vzťahu s ich pitím. Podľa týchto
zistení koreluje pitie s ne h odovosťo u, len ak dosadá na agresívne predispozície.
Donovan so spolupracovníkmi (1983) zistili, že osoby, ktoré boli vysokoagresívne
a pravidelne a veľa pili, vykázali 80 x viac bezohľadn é a násilné správanie než vodiči, ktorých agresivita bola na analogickej úrovni, ale nepili . Úroveň agresivity na
cestách v agresívnej skupine bola najvyššia u tých, ktori vykazovali nízky stupeň
kompetentnosti , teda zažívali nízku pravdepodobnosť dosiahnutia svojich osobných
životných cieľov a sebarealizácie.
Tieto štúdie potvrdzujú, i keď zatiaľ ešte stále len hypoteticky, že úroveň dopravného rizika je výsledkom interakcie agresivity a pitia, pri ktorej sa uplatňujú aj
ďalšie osobnostné charakteristiky a situačný kontext. Napríklad interpersonálna
provokácia hnevu a hrozba negatívneho osobného hodnotenia, kritiky sú vo vzťahu
k rastúcej konzumácii alkoholu a aj k rastu rizika nehody. Pravdepodobnosť, že
každá z týchto eventualít sa objaví, stúpa, ak jedinec nemá prostriedky primeraného
vyjadrenia svojich pocitov a stavu. Pitie a riadenie vozidla sú pre takéhoto jedinca
alternatívou, ako riešiť túto pre neho ťaživú situáciu. Ak si vypije, znižuje sa jeho
sebakontrola a to vedie k prejavom negatívnych emócií a agresívnemu správaniu sa
na ceste.

Nápravné opatrenia
Tak ako začali krajiny prijímať legislatívne opatrenia na kontrolu pritomnosti
alkoholu u vodičov, spočiatku sa prejavoval pokles dopravnej nehodovosti, hlavne
v ukazovateli smrteľných nehôd. Tento trend sa však rýchlo stratil. Keď sa neskôr
zaviedli rôzne formy výchovnej a rehabilitačnej intervencie, spočiatku sa zdalo, že to
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bude mať úspech, ale výsledky sú tiež dosť nepresvedčivé. Pod hrozbou reštrikcie sa
nemenia postoje vodičov k pitiu. Vo svete sa uplatňujú viaceré spôsoby na zníženie
rizika konzumácie alkoholu vodičmi :
- Vekový limit na získanie osvedčenia. 16 rokov sa javí nevhodný vek.
- Časové reštrikcie (mladiství nesmú jazdiť v noci).
- Prísnejšie požiadavky pre získanie VP (aj poučenie o vplyve alkoholu na vodiča )

- Preverovanie vydanej licencie v intervale 3-5 rokov. Na efektivitu tohto opatrenia musí spoľahlivo fungovať centrálny register dopravných priestupkov. Priestupky
by mali byť zaznačené v karte vodiča a záznamy by mali byť vyťažované pri obnovovani VP.
- Limit BAC 0,8 % je pre niektorých nevhodný (je to ako s rýchlosťou - niekto je
nebezpečný pri 90 , ini už pri 70 km/hod).
- Pri zachyteni vodiča pod vplyvom alkoholu zadržanie jeho VP na určitý čas
a s tým spojené zdravotné/ psychologické vyšetrenie .
Za klamanie, uvádzanie nepravdivých údajov o sebe môže byť v niektorých krajinách odobratý VP.
- Evidencia recidivujúcich previnilcov (HO = habitual offender). Vodi čo m HO
môže byť VP zadržaný okamžite a na dlhší čas (bez súdu, lebo už boli súdení a sú
v registri HO).
- Kto je prvýkrát zachytený, že jazdí pod vplyvom alkoholu, musí absolvovať
vzdelávanie. Efekt vzdelávania nebol seriózne zhodnotený (pomáha vzdelávanie alebo strach z vážnejšieho potrestania?).
- Zaradenie do rehabilitačného programu - u tých, ktorí mali vysokú BAC pri
prvom zachytení alebo u tých, ktorí mali takýto priestupok opakovane.
Doterajšie hodnotenia vzdelávacích a rehabilitačných programov ukazujú , že
odobratie VP má lepší účinok, ale programy sú určite lepšie, ako keby sa nerobilo
nič, i keď j e dnoznačný efekt sa nepodarilo preukázať.
- V niektorých kraji nách, tak ako aj u nás, sa vodiči podrobujú psychologickým
testom. Sú voči tomu výhrady. James a Nahlová (podľa Porter, Berry, 2000) považujú vyšetrenia osobnostnými testmi za nespravodlivé a neprediktívne. Za vhodnejší spôsob považujú emocionálny a motivačný tréning vodičov .
Ukázalo sa, že efekt reštrikcie je len prechodný. Kontrolyapotrestania mali
merateľný efekt, ale len na pomerne krátky čas a potom sa pitie na cestách vrátilo
do starých koľají. Wilde (1985) - dopravným psychológom známy autor homeostatoického modelu rizikového správania - navrhuje namiesto reštrikcie uplatňovať incentíva, teda podnety pre pozitívnu motiváciu vodičov k bezpečnej jazde. Využíva
skúsenosti z priemyselnej oblasti, kde sa ukázalo efektívne, ak zamestnanci
dostávali bonusy za žiaduce správanie. Spomína akciu, kedy Saskatchevan Highway
Traffic Board vyhlásil pre celú provinciu program, v ktorom vládna poisťovňa
sľúbila vyplatiť 3 milióny dolárov 16 až 19-ročným vodičom, ak nebudú mať v priebehu roka nehody, ale výška bonusov závisela od toho, či táto veková kategória ako
celok dosiahne pokles nehodovosti . Ukázalo sa, že medzi mladými vodičmi vznikol
pozitívny tlak na rovesníkov, aby jazdili bezpečnejši e.
V porovnávacej štúdii (James, 1999) agresivity vodičov v Dánsku, Holandsku
a Švajči arsku ( podľa ich reakcie na chodca, ktorý im vstúpil do cesty) sa zistilo, že
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najagresívnejší sú mladí muži, najmenej agresívne sú staršie ženy. Mladé ženy sú
agresívnejšie než starší muži. Vodiči boli viac agresívni poobede ako doobeda. Najmenej agresívni sú Dáni - ale u nich dopravné vzdelávanie sa začína už v materských škôlkach. Od detstva sú vedeni k sociálnej zodpovednosti a učia sa uvedomovať si pocity iných účastníkov v doprave (prečo sa iný vodič tak správa, prečo predbieha , čo asi cíti druhý vodič?).
J e evidentné, že je ľahš ie formovať zákony, ako formovať správanie vodiča.
Okrem reštrikcie, vzdelávania, rehabilitácie treba zapojiť hlavne výchovu k demokratickému správaniu na cestách (a nielen na cestách).
Pitie

vodičov

- klinický alebo dopravný problém ?

Pitie vodičov sa prevažne vníma ako problém s pitím, t eda zo zdravotníckeho aspektu a menej ako problém dopravný. To sa premieta aj vo formulácii nášho zákona.
Posúdenia spôsobilosti vodičov sú ustanovení vykonávať klinickí psychológovia.
Sme toho názoru, že alkohol na cestách je dominantne dopravný problém. Ide
o nedisci plinovanosť a nie o psychopatológiu. Dokonca aj vtedy, keď je za volantom
alkoholik, nie je to problém klinický, ale dopravný. Klinický problém je jeho alkoholizmus , v zmysle diagnostiky a terapie.
Ak majú vykonávať posúdenia spôsobilosti vodičov klinickí psychológovia, znamená to, že sa od nich oča káva , že budú identifikovať eventuálnych psychopatologicky alterovaných vodičov. Ako však posúdia s p ôso bilo sť vodiča k vedeniu vozidla a
k bezpečnej jazde? Aké vedomosti a metodologické nástroje majú k dispozícii? Čo vedia o dopravno-psychologickej problematike? Sú stimulovaní rozš irovať si svoj záujem, vedomosti a skúsenosti v tejto sfére?
Posúdenie spôsobilosti vodičov je natoľko závažný a náro č ný úkon, že by ho mal
vykonávať len špecialista so vzdelaním v dopravnej ako aj v klinickej psychológii,
atestovaný a zaradený do systematického postgraduálneho vzdelávania. A navyše aj
podliehajúci kontrolnému dohľadu zatiaľ nejestvujúceho odborného orgánu .
Efektivitu posúdení spôsobilosti vodičov znižujú aj niektoré ďalšie okolnosti:
- Nejestvuje centrálny systém evidencie vyšetrení a výsledných nálezov.
- Povi nnosť posúdenia psychickej spôsobilosti sa n evzťahuje na väčšiu časť vodičskej populácie, na vodičov amatérov, ktorí majú najväčší podiel na dopravnej nehodovosti a dovolíme si tvrdiť, že pijú za volantom častejšie , ako profesionálni vodi či.

- Sme toho názoru, že hlavne vodiči , ktorí spôsobili dopravnú nehodu, by mali
indikovaní na posúdenie ich psychickej spôsobilosti. Vodiči , ktorí boli zachytení
pod vplyvom alkoholu (tobôž ak spôsobili aj dopravnú nehodu ), by mali byť nielen
odborne psychologicky a psychiatricky vyšetrení , ale aj zaradení do špeciálneho rehabilita č né ho programu.
- Niektorí psychológovia si z týchto vyšetrení urobili pohodlný biznis. Ich konanie je fakticky neko ntrolovateľné. Štandardné klinické vyšetrenia zostávajú v zdravotnej dokumentácii pacienta a sú svedectvom o odbornej zdatnosti toho, kto ich vyhotovil a podliehajú aj možnej kontrole revízneho lekára zdravotnej poisťovne . Klinické vyšetrenia vo dič ov nie, lebo si ich vodiči hradia sami a vyhotovuje sa z nich
len doklad "spôsobilý - nespôsobilý". To zvádza k nezodpovednému vykonávaniu

byť
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vyšetrení <"narýchlo", bez aplikácie testov alebo aplikáciou nerelevantných psychodiagnostických metód), čo evidentne poškodzuje stavovské hodnoty a imidž psychológov-špecialistov vo verejnosti.
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