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Souhrn 

Pii vypracovávání znaleckých posudku z oboru zdravotnictví, odvetví psychiatrie 
zadavatel často klade soudnímu znalci otázku, jaký mela stanovená hladina návy
kové látky vliv na fízení motorového vozidla, resp. zda vylučovala zpusobilost 
k iízení motorového vozidla a požaduje porovnání s ekvivalentní hladinou alkoholu, 
kde je stanovena určitá tolerovaná mez. Podmínkou zpusobilosti k fízení moto
rových vozidel je dIe našeho názoru nulová hladina nealkoholových návykových psy
chotropních látek ze skupiny "ilegálních" drog ("illicit drugs") v krvi. Nelze tu stano
vit žádnou tolerovanou hladinu, jak je tomu u alkoholu. Z medicínského hlediska 
jsou rizika i minimálních hladin návykových psychotropních látek evidentní. 
Z právnického hlediska by navíc bylo absurdní definovat tolerovanou, povolenou 
hladinu u látek, jejichž výroba, distribuce a držení jsou dIe novely trestního zákona 
závažnými zločiny s vysokými trestními sazbami. 

K l í č o v á s lova: návykové látky - psychostimulancia - metamfetamin 
fízení motorových vozidel - znalecký posudek 
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J. Pokora: DRUGS AND CAR DRIVING 

Summary 

Forensic experts-psychiatrists are of ten asked if blood level of addictive psycho
tropic substance infuelnced posibility of driving a car. Situation in illicit drugs is 
quite different from alcohol. Zero blood level of psychotropic drugs is required for sa
fe car driving. 

Key words: addictive psychotropic drugs - psychostimulants - metamphetamine -
car driving - expert 's opinion 

VIiv nealkoholových návykových psychotropních látek (dále "droga") na 
zpusobilost k rízení motorového vozidla je dlouho diskutovaným a stále 
ješte kontroverzním tématem. 

Nealkoholové návykové látky za volantem jsou v celosvetovém merítku 
stále vetším problémem, ať už se jedná o medikamenty ze skupiny psycho
farmak nebo "ilegální" drogy v užším slova smyslu. Názorne to ilustruje ne
kolik príkladu z rUzných koutu sveta. 

Ve Flandrech (Belgie) bylo od června 1994 do června 1995 provedeno to
xikologické vyšetrení u všech fidiču, kterí o víkendu utrpeli zranení pn au
tonehode. U 211 testovaných ndiču byl ve 47,9 % prípadu pozitivní scree
ningový test na alkohol nebo drogy. 6,6 % vzorku bylo pozitivních na drogy, 
5,7 % na drogy i alkohol. Auton uzavírají, že testování fidiču na požití alko
holu či drog je do sud zcela nedostatečné (Schepens a spol., 1998). 

V Dánsku provedli namátkové toxikologické vyšetrení u ndiču, ktefí po
rušili dánský silniční zákon z roku 1993. Ze 317 analyzovaných vzorku bylo 
256 pozitivních s celkem 531 nálezy. Ve 112 prípadech byla identifikována 
pouze jedna látka, u zbytku více psychotropních látek. Nejčasteji byly dete
kovány benzodiazepiny (239 prípadu), dále morfin (52), metadon (42), kana
binoidy (32) a amfetaminy (28) (Worm a spol., 1998). 

O rapidním vzestupu problematiky návykových látek za volantem svedčí 
finská studie, ve které byly porovnány vzorky odebrané v prubehu jednoho 
týdne v roku 1979 (298 vzorku) a v roku 1993 (332 vzorku). Látky kvalifiko
vané jakožto rizikové pro silniční dopravu byly v roku 1979 identifikovány 
v 7 % vzorku, a v roku 1993 ve 26,8 % vzorku! Nejčasteji byly detekovány 
benzodiazepiny (6 % prípadu v roku 1979 a 22,9 % prípadu v roku 1993). 
Ilegální drogy byly detekovány ve 4 % prípadu v roku 1993 (Lillsunde 
a spol., 1996). 
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V Munsterské oblasti bylo v lete ch 1980 - 1989 celkem ve 367 prípadech 
odebrána iidičum moč či krev pro podezrení na rízení pod vlivem návykové 
látky. 72 % vzorku bylo pozitivních, piičemž byly nejčasteji prokázány ben
zodiazepiny, barbituráty a opiáty, a to často v hladinách svedčících pro 
predávkování.Nejčasteji bylo toto vyšetrení pozitivní ve vekové skupine 20-
29 let (Kohler-Schmidt a spol.,1993). 

S tímto tématem jsme společne s prim. Šťastným vystoupili na 24 slo
vensko-české soudne-psychiatrické konferenci v Liptovském sv. Jánu, která 
se konala v ríjnu roku 2001. V rozsáhlé diskusi dospeli prítomní znalci ke 
konsensu, že podmínkou zpusobilosti k rízení motorového je nulová hladina 
kterékoliv drogy. Tento referát vyšel v roce 2002 formou článku v časopise 
Alkoholizmus a drogové závislosti a Česká a slovenská psychiatrie (Šťastný 
a Pokora, 2002). 

Zdálo by se tedy samozrejmým, že otázka rízení pod vlivem drog je již 
uspokojive vyrešena. Opak je však pravdou, jak o tom svedčí celá série zna
leckých posudku, které jsem vypracoval na prelomu roku 2010 a 2011. Za
davatelé chteli vedet, jaký vliv mela na rízení motorového vozidla ta která 
hladina drogy, a dokonce chteli vedet, jaké hladine alkoholu je ekvivalentní 
zjištená hladina drogy. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma stále aktuální, 
dovolím si prezentovat jako kazuistiku jeden z techto znaleckých posudku 
s tím, že by se mohlo jednat o určité vodítko, algoritmus jak v takových prí
padech postupovat. 

Zadavatel položil znalci následující otázky: 
1) Do jaké míry a jak byl obvinený v dobe, kdy fídil osobní automobil, 

ovlivnen metamfetaminem ve zjišteném množství 58,2 mg/l. 
2) Jaký byl konkrétní vliv zjištené návykové látky na schopnost fídit 

v rozhodnou dobu motorové vozidlo a zda byl obvinený schopen fídit tak, 
aby nebyli ohroženi ostatní účastníci silničního provozu. 

3) S jakým množstvím alkoholu lze srovnat pfedmetné zjištené množství 
metamfetaminu. 

4) Zda byl obvinený bežným uživatelem metamfetaminu. 
Z položených otázek vyplývá, že policejní orgány chtely v tomto prípade 

postupovat analogicky jako u alkoholu, což je sporné už z právního hlediska. 
Zatímco alkohol je drogou legální, metamfetamin je drogou "ilegální", jejíž 
držení, výroba a distribuce je sankcionována príslušnými ustanoveními 
trestního zákona. Z právního hlediska je v tomto prípade ponekud absurdní 
definovat tolerovanou hladinu takové látky. Úkol je však nerešitelný i ze 
soudne-psychiatrického hlediska, jak to vyplývá z psychopatologického roz
boru a posudku, který uvedeme v plném znení: 

V telních tekutinách posuzovaného byl toxikologickou analýzou prokázán 
metamfetamin. 

Metamfetamin (pervitin) patfí mezi psychostimulancia, čili látky s po-

157 



J. POKORA / DROGY A itÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

vzbuzujícím účinkem na psychiku. Po požití této látky se dostavuje pocit sve
žesti, dobré nálady, síly. Preparát zahání únavu a chuť k jídlu. Závislost tu 
vzniká pouze psychická, nikoliv somatická - to znamená, že se tu nevyskytují 
závažnejší telesné odvykací symptomy jak je tomu kupr. u opiátu (zvracení, 
prujmy apod.). Po delším užívání se muže zvyšovat tolerance (dávka drogy, 
kterou pacient snese). Pervitin nedeformuje vnímání reality ve smyslu kvali
tativním (psychotickém) jak je tomu kupr. u halucinogenu, i když toxické 
psychózy nekdy mohou vzniknout po dlouhodobém masivním zneužívání této 
návykové látky. Stavy zmatenosti s deliriem se moho u vyskytnout pouze pfi 
masivním predávkování. Po delším požívání mohou nekdy vznikat i tzv. "do
jezdy", které se objevují pfi odeznívání účinku návykové látky a projevují se 

predevším pocity úzkosti, napetí, intrapsychické tenze, prchavými pocity oh
rožení či pronásledování a prípadne i smyslovými pseudohalucinacemi. Ty 
však zpravidla brzo (rádove behem nekolika málo hodin) odezní. Toxikoma
ni často požíva jí pervitin v nekolikadenních tazích, po kterých následuje stav 
únavy až vyčerpání, který nekdy končívá spánkem trvajícím i nekolik dní. 

Posuzovaný není na psychostimulanciích závislý. Toto je možno overit 
i objektivne na základe studia zdravotnické dokumentace Vezeňské služby 
ČR, kdy nebyly po nástupu do veznice pozorovány žádné symptomy, které by 
mohly svedčit pro odvykací stav pro drogové závislosti. Popírá ijejich 
občasný, "rekreační", "víkendový" konzum. 

Co se týká vlivu metamfetaminu na zpusobilost k rízení motorového vo
zidla, je situace velmi složitá a komplikovaná, takže musíme zohlednit ná
sledující skutečnosti: 

1) Po aplikaci metamfetaminu jakoukoli cestou dochází nejdríve k nekoli
kahodinové euforii (v žargonu toxikomanu "high", "pecka", "šleha", aj.), kte
rá je vystrídána postupným odezníváním intoxikace (v žargonu toxikomanu 
"dojezd") s nepríjemnými psychickými príznaky jako úzkost, nesoustredi
vost, pocity strachu, ohrožení apod., nekdy i s prchavými psudohalucinace
mi více smyslu (v žargonu nekdy též nazývané "stíhy"). Ty to fenomeny sice 
vetšinou neovlivňují úroveň rozpoznávacích či ovládacích schopností, zato 
mohou velmi podstatne ovlivnit schopnost rídit motorové vozidlo až do sta
vu naprosté nezpusobilosti (zejména symptomy jako nesoustredivost a pocit 
ohrožení). Zpetne je však velmi obtížné až zcela nemožné tyto stavy objek
tivne prokázat, neboť chování postižené osoby nejeví žádné nápadnosti či bi
zardnosti, jak je tomu u osob trpících toxickou psychózou nebo u osob ve 
stavu závažné intoxikace návykovou látkou. 

2) I malé dávky metamfetaminu, pri kterých ješte nejsou patrny žádné 
zmeny chování a nelze vyexplorovat žádné psychopatologické fenomeny, ov
livňují velmi podstatne zpusobilost k rízení motorových vozidel ve smyslu 
zvýšeného sebevedomí, snížené autokritičnosti a zvýšení pravdepodobnosti 
agresivního chování. V pokusech s malými dávkami metamfetaminu na 
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zdravých fidičích-dobrovolnících bylo m.j. zjišteno, že fidič má subjektivní 
pocit, že je odpočatý, soustredený a že jede bezchybne, zatímco zevní pozoro
vatel zaznamená mnoho chybných výkonu, kterých by se jinak nedopustil. 
Typickým účinkem látek amfetaminového typu typu je akcelerace psycho
motorických funkcí na úkor jejich kvality a dále to, že fidič je nekritický, 
necitlivý ke skutečnostem jako únava, bole st (nevyspalý fidič pod vlivem 
metamfetaminu se cítí subjektivne odpočatý a ve vynikající kondici, objek
tivne je však na jeho výkonu únava zretelne patrná). 

3) Oproti posuzování vlivu alkoholu na schopnost rídit motorové vozidlo 
musíme u nealkoholových návykových látek respektovat určité specifity: 

a) U pu sobe ní nealkoholových návykových látek je efekt definované hla
diny návykové látky mnohem variabilnejší a hitfe predikovatelný než u al
koholu. To je zpusobeno fenomenem nári:tstu tolerance (t.j. zvyšováním dá
vek, které toxikoman sne se, a v prípade závislosti i "potrebuje"); vetšími in
traindividuálními i interindividuálnímu rozdíly v pusobení návykové látky 
(droga, kupr. metamfetamin pusobí jinak pfi první dávce a jinak po pul
ročním pravideIném užívání vzhledem k nári:tstu tolerance, možnému vý
skytu prchavých psychotických prožitku až toxických psychóz v pravém slo
va smyslu, výše zmíneným "dojezdum" apod.). Nezanedbatelnou roli zde 
hraje i osobnost posuzovaného, jeho povahové a charakterové rysy a vlast
nosti. 

b) Extinkční kfivka u alkoholu je pfibližne lineární s pomerne malými 
intraindividuálními i interindividuálními rozdíly, zatímco extinkční kfivka 
nealkoholových návykových látek je približne exponenciální svelkými in
traindividuálními i interindividuálními rozdíly, které jsou dány kupr. di
urézou, pH moči, funkční zdatností jater a mnoha dalšími faktory. U neal
koholových drog tedy není možno provést zpetný propočet hladiny návykové 
látky v dobe spáchání činu v prípade, že moč či krev byla odebrána del ší do
bu po spáchání deliktu, jak je to zcela bežné u prípadu ovlivnení alkoholem. 

3) Metamfetamin je narozdíl od alkoholu drogou ilegální ("illicit drug") 
a její výroba, prechovávání, dovoz jsou dIe príslušných ustanovení trestního 
zákona trestné. Jedná se tedy o látku, jejíž požívání je ze společenského hle
diska nežádoucí a nebezpečné, pričemž je tato skutečnost všeobecne dobre 
známa. 

Na základe výše uvedených skutečností považuje znalec za stav, kdy je 
fidič zpusobilý schopen rídit motorové vozidlo, nulovou hladinu nealkoho
lových návykových psychotropních látek v moči nebo krvi. Nález již sto
pového množství návykové látky v biologických tekutinách naopak považují 
za duvod vylučující zpusobilost k rízení motorového vozidla. 

Pro lepší pochopení uvedeme alespoň dva príklady, jak muže mít pred
chozí požití návykové psychotropní látky za následek nezpusobilost k rízení 
motorového vozidla i v prípade detekce minimáIních, zhlediska prímého 
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pusobení zanedbatelných hladin návykové látky blížících se nule (prípadne 
je již látka z krevního obehu eliminována a prokáže se jen v moči): 

Príklad č. 1: Jedinec požil pfed určitou dobou (muže to být tfeba i 24 ho
din i déle) pervitin. Intoxikace s euforií a pocitem síly a svežesti již dávno 
odeznela a došlo k nástupu dojezdu. Jedinec je úzkostný, podráždený, má 
neurčitý pocit ohrožení až pronásledování. Z autorádia slyší relaci o pátrání 
po uprchlém zločinci. Vztáhne to na sebe a když vidí, že se k nemu velkou 
rychlostí blíží neznámé auto, považuje jej za policejní automobil a začne mu 
velkou rychlostí ujíždet. Pritom je nesoustfedený, má pocit vnitfního napetí. 
Rychlou a neopatrnou jízdou zpusobí vážnou autonehodu. Pripomínáme, že 
dojezd není totožný s toxickou psychózou, takže pri následné znalecké 
exploraci nemusí soudní znalec nalézt u posuzovaného žádné známky 
duševní poruchy, a tím méne psychózy. 

Príklad č. 2: Jedinec požíval pervitin v tahu trvajícím 5 dní v pomerne 
vysokých denních dávkách (kolem 1 g pro die). Behem tohoto tahu praktic
ky vubec nespal, byl čilý a hyperaktivní. Poslední dávku mel pfed 36 hodi
nami, takže v současné dobe je hladina metamfetaminu v krvi minimáiní 
a blíží se nule. Euforizující a excitační vliv metamfetaminu již dávno ode
znel a nyní se dostavila únava po peti probdelých dnech. Jedinec je utlu
mený, ospalý, apatický. Behem jízdy usne a zpusobí vážnou nehodu. 

Znovu zdurazňujeme, že hladina návykové psychotropní látky byla 
v obou prípadech nízká a blížila se nule. Z toho tedy vyplývá, že podmínkou 
zpusobilosti k fízení motorového vozidla je nulová hladina návykových psy
chotropních látek. Pozitivní nález techto látek bez ohledu na jejich hladinu 
v telesných tekutinách vylučuje zpusobilost fídit motorové vozidlo. 

V našem pfípade je odhad účinku stanovené dávky ješte komplikován 
tím, že bohužel nebyla stanovena hladina metamfetaminu v krvi, ale jen 
v moči, což činí všechny odhady ješte nepfesnejšími a jen pfibližnými. Vel
mi približne je možno konstatovat, že "terapeutická" hladina metamfetami
nu v moči (samozfejme pokud by se metamfetamin využíval jako lék), by 
byla pfibližne do 25 mg/l. U osob zneužívajících metamfetamin se bežne set
káváme s hladinami od 25 do 300 mg/l. 

Posuzovaný se hájí tím, že vedome žádný metamfetamin nepožil. Udává, 
že si pfedchozí den vzal na diskotéce v Rakousku jednu tabletu extáze. 
Extáze patrí mezi tzv. "taneční" drogy, protože se často požívá na disko
tékách. Jedná se o 3,4-methylendioxy-N-metamfetamin (MDMA). Popsat 
účinky této drogy je velmi komplikované. Spojuje v sobe totiž euforizující 
účinky marihuany, psychostimulační účinky metamfetaminu a ve vyšších 
dávkách i halucinogenní účinky drog typu LSD. Snad nejvýstižnejší je ale 
pro tento typ drog termín "entaktogeny". Uživatel této drogy má totiž pocity 
otevfenosti vuči okolnímu svetu, snadneji navazuje interpersonáiní kontak
ty, všechny osoby mu pfipadají sympatické, okolní svet otevfený a pfá-
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telský. Má pocit, že všechny smyslové podnety mají vyšší intenzitu a vetší 
hloubku. Posuzovaný pop sal účinky této drogy celkem verohodne. 

K rozporu mezi tím, že posuzovaný požil MDMA, ale v moči byl prokázán 
metamfetamin, je možno poznamenat následující: 

1) U screeningových imunochemických testu na drogy (drugwipe) je pn 
prítomnosti MDMA možná falešne pozitivní reakce na amfetamin/metamfe
tamin. U analýzy pomocí hmotové spektrometrie nebo plynové chromato
grafie, která byla provedena v našem prípade v Ústavu soudního lékarství, 
je zámena vyloučena. 

2) Amfetamin ani metamfetamin není metabolitem MDMA, takže i kdy
by jej posuzovaný požil, byla by moč na amfetamin/metamfetamin nega
tivnÍ. 

3) Extáze prodávaná na diskotékách však muže být znečištena amfeta
minem nebo metamfetaminem, který se dostal do tablet extáze pn její ile
gální výrobe, kdy pochopitelne nejsou dodržovány standardy platné ve far
maceutickém pri:tmyslu. V takovém prípade by ale hladina metamfetaminu 
více než 24 hod. po požití steží dosáhla tak vysoké hladiny, jak je tomu 
v prípade posuzovaného. 

4) Jsou známy i prípady, kdy dealen pod názvem MDMA pro dávali ta
blety obsahující metamfetamin s prímesí halucinogenu. 

5) Je zvláštní, že MDMA nebyl prokázán toxikologickou analýzou v Ústa
vu soudního lékarství v Brne. Test Drugwipe by MDMA patrne nezachytil, 
toxikologická analýza metodou hmotové spektrometrie by ho však prokázala 
určite, pokud by byl v moči prítomen. Na druhé strane je pravda, že MDMA 
má mnohem kratší biologický poločas, takže se nedá jednoznačne vyloučit, 
že by více než 24 hod. po požití jíž prokazatelný nebyl. 

6) Pro MDMA jakožto pro "ilegální" drogu platí totéž, co bylo výše uvede
no pro metamfetamin-totiž že i jeho stopové množství zapríčiní nezpusobi
lost k rízení motorových vozidel. 

7) Účinky MDMAjsou mnohem méne zmapovány, než je tomu u metam
fetaminu (nájezd, dojezd, toxické psychózy), protože uživatelé techto drog 
jen vyjímečne kontaktují lékari v psychiatrické ambulanci či na detoxifi
kační jednotce. Je tomu tak predevším proto, že se u nás prakticky nesetká
váme se závislostí na této návykové psychotropní látce. Extáze je totiž vetši
nou zneužívána jen príležitostne, "víkendove" na diskotékách, "house party" 
a podobných akcích, pričemž uživatelé vetšinou patrí do vyšších sociokul
turních vrstev než uživatelé "tvrdých" drog (pervitin, heroin). Nesetkáváme 
se zde ani s "problémovým" zneužíváním ve smyslu injekční aplikace. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že detekci metamfetaminu ve 
zjišteném množství 58,2 mg/l mužeme zcela jednoznačne konstatovat pouze 
to, že posuzovaný byl ovlivnen metamfetaminem. Na otázku jak byl ovliv
nen metamfetaminem nalezneme odpoveď v popisu účinku metamfetaminu, 
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na otázku do jaké míry byl ovlivnen nelze dát spolehlivou odpoveď vzhle
dem k farmakodynamickým a farmakokinetickým vlastnostem metamfeta
minu a jeho variabilním a obtížne predikovatelým účinkom na psychiku. 
V našem pfípade je situace ješte zkomplikována tím, že byla provedena 
pouze toxikologická analýza moči, nikoliv krve. 

Konkrétní vliv metamfetaminu na schopnost fídit motorové vozidlo byly 
rozebrány výše. Vyplývá z nich i to, že posuzovaný nebyl schopen fídit tak, 
aby nebyli ohroženi ostatní účastníci silničního provozu. 

Intoxikace alkoholem a metamfetaminem nejsou srovnatelné, takže není 
možno zodpovedet na otázku, s jakým množstvím alkoholu lze srovnat 
predmetné zjištené množství metamfetamin. Znalec u posuzovaného muže 
jednoznačne vyloučit syndrom závislosti na metamfetamin. Co se týká 
bežného užívání metamfetaminu, nezbývá znalci než vycházet z výpovedi 
posuzovaného. Ten pfi znalecké exploraci poprel, že by metamfetamin kdy 
požíval. Toto jeho tvrzení však ponekud zpochybňuje pozitivní nález metam
fetaminu v moči pfi vstupní lékarské prohlídce v rámci nástupu do veznice 
dne 7. 6. 2009. 

Záverem odpovedi na otázky kladené znalci: 
1) Posuzovaný byl v dobe, kdy fídil osobní automobil, prokazatelne ov

livnen metamfetaminem, který byl v moči detekován v koncentraci 
58,2 mg / l. Pfesneji definovat ovlivnení metamfetaminem ve vztahu ke 
zjištené hladine je vyloučeno z duvodu uvedených výše. 

2) V dusledku prítomnosti návykové psycho trop ní látky v organismu ne
byl schopen posuzovaný fídit v rozhodnou dobu motorové vozidlo, aniž by 
nebyli ohroženi ostatní účastníci silničního provozu. 

3) Intoxikace metamfetaminem se velmi podstatne liší od intoxikace alko
holem, takže nelze provést porovnání hladin alkoholu a metamfetaminu per 
analogiam. 

4) Posuzovaný není na metamfetaminu závislý a dle svého tvrzení není 
bežným uživatelem metamfetaminu. 

Záver 

Podmínkou zpusobilosti k fízení motorových vozidel je nulová hladina 
nealkoholových návykových psychotropních látek ze skupiny "ilegálních" 
drog ("illicit drugs"). Nelze tu stanovit žádnou tolerovanou hladinu, jak je 
tomu u alkoholu. 

Z medicínského hlediska jsou rizika i minimálních hladin návykových 
psychotropních látek evidentní. Z právnického hlediska by navíc bylo ne
smysiné definovat tolerovanou, povolenou hladinu u látek, jejichž výroba, 
distribuce a držení jsou dIe novely trestního zákona závažnými zločiny s vy
sokými trestními sazbami. 
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Poznámka: Piedneseno na 19. mezinárodní česko-slovenské soudne psychiatrické 
konferenci v Zaječí (23. - 25. 9. 2011). 
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