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Súhrn 

Úvod: V súčasnosti na viacerých verejných zdrojoch je k dispozícií tzv. alkulačka 
- metóda na výpočet odbúravania alkoholu (výpočet času do negatívnej dychovej 
skúšky) založená na Widmarkovom vzorci. No existujú už aj dostupné alkoholteste
ry na jednoduché priame laboratórne stanovovanie prepočtom z vydýchnutého vzdu
chu. 

Cielom práce bolo porovnať výsledky z "alkulačky" so zisteniami z dychovej 
skúšky. 

Metódy: Pilotná experimentálna štúdia na výskumnej vzorke zo všeobecnej po
pulácie: N = 30, s priemerným vekom 40,1 rokov (SD ± 13,5); z toho 57 % mužov. Po
rovnávali sme v nej (a) elimináciu alkoholu výpočtom podľa Widmarka, (b) s testo
vaním za použitia analyzátora dychu. 

Výsledky: Všetci probandi dosiahli nulovú hladinu alkoholu v krvi podľa dycho
vej skúšky skôr, ako podľa výpočtu s použitím Widmarkovho vzorca. 

Záver: "Alkulačka" - výpočet podľa Widmarka - sa v praxi javí byť málo pres
ným avšak relatívne bezpečným nástrojom na odhad času eliminácie alkoholu v pro
spektívnom použití pre vodičov. Vzhľadom na nadhodnocovanie výsledkov je ale 
možné len s velkou opatrnosťou retrospektívne použitie Widmarkovho modelu vo fo
renznej praxi. 

K ľ ú č o v é s lov á: alkulačka - Widmarkov vzorec - testovanie hladiny alko
holu 
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Z. Alexanderčíková, Ľ. Okruhlica, S. Slezáková, 
A. Kantorková: PRACTICAL USE OF THE 
"BLOOD ALCOHOL CALCULATOR" 

Summary 

Introduction: At present, on a lot of public websites "Blood Alcohol Calculator" is 
available - a method to calculate the elimination of alcohol (calculating time needed 
for negative breath test) based on Widmark formula. Breathalyzers providing sim
ple measurement of alcohol from the expired air are also readily available. The aim 
of the study was to compare the results from Widmark formula with a breathalyzer 
testing. 

Methods: In a pilot, experimental study performed on general population: N = 30, 
mean age 40.1 years (SD ± 13.5), 57% male s, we (a) calculated the elimination of al
cohol according to Widmark, (b) by testing with breathalyzer. 

Results: All probands reached zero blood alcohol concentration measured by 
breathalyzer earlier than as it was calculated using Widmark formula. 

Conclusion: "Blood Alcohol Calculator" - calculation according to Widmark ap
pears to be non-precise, but relatively safe tool to estimate the time of alcohol elimi
nation for drivers, but Widmark formula retrospectively can be used in forensic 
practice only with caution, since it seems that it overestimates the results. 

Key w o r ds: Blood Alcohol Calculator - Widmark formula - breath alcohol tes
ting 

Úvod 

Vysoká miera a časté pitie alkoholu na Slovensku bolo preukázané 
v starších domácich prieskumoch (Heretik a kol., 2008) ako i v novších me
dzinárodných štatistických porovnaniach (WHO, 2010). Hoci je pitie v na
šich podmienkach vysoko spoločensky a kultúrne tolerované, nie je akcepto
vané počas riadenia motorových vozidiel, či pri výkone mnohých zamest
naní. Stanovené je to dopravnými a pracovno-právnymi predpismi. Nakoľko 
pri rôznych spoločenských a kultúrno-rekreačných podujatiach je pitie na 
Slovensku považované za spoločenskú normu, pre ľudí, ktorí chcú následne 
riadiť motorové vozidlo, alebo musia nastúpiť do práce je preto dôležité po
znať, či si to už môžu dovoliť. Potrebujú zistiť aká je ich hladina alkoholu 
v krvi, aby neboli postihnutí za prekročenie povolenej hranice. Takáto si
tuácia nastáva často vtedy, ak by sa mala činnosť začať relatívne krátko po 
predošlom pití, napríklad po večerných, resp. nočných oslavách pri rannom 
nástupe do práce, u mládeže po účasti na veľkých tanečných podujatiach, 
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festivaloch, keď chcú ísť ráno autom domov, ale i inde. Že je tomu tak sme 
sa mohli presvedčiť počas poskytovania poradenstva na festivale Pohoda pri 
Trenčíne. Na vlastnú žiadosť účastníkov sme robili bezplatné testovanie dy
chovou skúškou u tých, ktorí po predošlom pití chceli riadiť auto. Vyšetrenie 
na prítomnosť alkoholu vo vydychovanom vzduchu s automatickým prepoč
tom na koncentráciu v krvi sme vykonávali prístrojom Alco-senzor-IV-CM. 
Dokladom potreby boli stovky požadovaných testovaní zo strany účastníkov. 
Iným častým príkladom z psychiatrickej praxe sú vodiči, ktorým bolo odo
braté vodičské oprávnenie kvôli šoférovaniu pod vplyvom alkoholu. Neraz 
uvádzajú že po predošlej večernej oslave si ráno mysleli, že už nenafúkajú. 
Okrem testovania alkoholu v expirovanom vzduchu dragerom je inou mož
nosťou, ponúkanou v rôznych médiách určovanie hladiny alkoholu v krvi 
samo-výpočtom podľa jednoduchého Widmarkovho vzorca. 

Na metabolizovaní alkoholu sa podieľa šesť enzýmov, nazývaných alko
hol dehydrogenázy. Alkohol je z krvi odbúravaný konštantnou rýchlosťou. 
Rýchlosť eliminácie alkoholu sa vyznačuje veľkou intra- a inter-individuál
nou variabilitou, ktorá môže byť ovplyvnená viacerými faktormi. 

Súčasné štúdie založené na dôkazoch naznačujú, že fyziologická rýchlosť 
eliminácie alkoholu z krvi sa pohybuje medzi 10 až 35 mg/lOO mLlh, pričom 
za štandard u mierne pijúcich môžeme považovať 15 mg/100mLlh. Po pití 
na prázdny žalúdok sa miera eliminácie alkoholu z krvi pohybuje na úrovni 
10 - 15 mg/lOO mLlh (Jones, 2010). U najedených ľudí eliminácia prebieha 
rýchlejšie, okolo 15 - 20 mg/100 mLlh (SadIer a Parker, 2014). Dlhšie trva
nie celkovej absorpcie alkoholu znižuje maximálnu koncentráciu alkoholu 
v krvi a tiež abstinenčný stav. U detoxifikovaných pacientov so závislosťou 
od alkoholu je miera eliminácie alkoholu ešte rýchlejšia, v rozmedzí 25 -
35 mg/100 mLlh. Krivka eliminácie alkoholu je u žien o niečo strmšia ako 
u mužov, čo je pravdepodobne ovplyvnené rozdielmi v hmotnosti pečene vo 
vzťahu k hmotnosti tela medzi pohlaviami (Jones, 2010). Podľa iných auto
rov sa rýchlosť eliminácie alkoholu líši aj podľa veku človeka (Barinskaia 
a kol., 2009; Hahn a Burch, 1983). 

Historické štúdie, ktoré sa zaoberali resorpciou, elimináciou a kon
centráciou alkoholu v krvi realizoval v prvej polovici 20. storočia Erik Mat
teo Prochet Widmark. Tento švédsky chemik v roku 1932 vynašiel jedno
duchý vzorec na výpočet koncentrácie alkoholu v krvi na základe množstva 
a druhu vypitého alkoholu, pohlavia a hmotnosti človeka. Rôzne formy jeho 
vzorca sa zameriavajú: 1) na retrospektívne vypočítanie množstva skonzu
movaného alkoholu; alebo 2) na stanovenie jeho koncentrácie v krvi v si
tuáciách, kedy nie je použiteľná laboratórna diagnostika. 

Na prácu s Widmarkovým vzorcom je potrebné poznať hmotnosť alkoho
lu v gramoch v konkrétnom vypitom nápoji (vzorec 1). 
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Vzorec 1. Hmotnosť alkoholu v nápoji 

A=k.u.8 

Legenda: 
A - hmotnosť alkoholu v konkrétnom nápoji v gramoch 
k - koncentrácia alkoholu v konkrétnom nápoji v percentách 
u - objem alkoholu v litroch 

Vzorec 2. Objem alkoholu v krvi podľa Widmarka 

w =A/(m. r) 

Legenda: 
w - objem alkoholu v tele v promile 
A - zaznamenaná hmotnosť alkoholu v gramoch 
r - redukčný faktor (u mužov 0,68 - 0,7; u žien/mládeže 0,55 - 0,60; u dojčiatlbato
liat 0,75 - 0,80) 
m - hmotnosť osoby v kilogramoch 

Pomocou Widmarkovho vzorca (vzorec 2) je ale tiež možné počítať pri
bližný čas, potrebný na elimináciu alkoholu (teda koľko gramov alkoholu je 
pečeň schopná odbúrať za hodinu). Premennými, ktoré vstupujú do výpočtu 
sú: celkové množstvo vypitého alkoholu v gramoch, dÍžka pitia v hodinách 
a hodnota odbúravania, t.j. kapacita pečene (vzorec 3). 

Vzorec 3. Kapacita pečene 

Legenda: 
P - kapacita pečene 
m - hmotnosť človeka v kilogramoch 
10 - konštanta 

180 

P = m / 10 



z. ALEXANDERČÍKOV Á, Ľ. OKRUHLICA, S. SLEZÁKOVÁ, 
A. KANTORKOVÁ / POUŽITIE ,,ALKULAČKY" V PRAXI 

Zjednodušene, ak teda vieme, koľko gramov alkoholu máme v tele na 
konci pitia, a vieme, koľko gramov alkoholu naša pečeň odbúra za hodinu, 
vieme tiež určiť, ako dlho bude trvať odbúranie tohto množstva alkoholu. 

Viacerí odborníci, napriklad Piekoszewski a Guba a (1999), však preuká
zali, že existujú veľké inter- a intra- individuálne rozdiely v eliminácii alko
holu z krvi a pri porovnaní so spätným prepočtom podľa Widmarka, môžu 
podhodnocovať hodnotu koncentrácie alkoholu o 26 % a nadhodnocovať ju 
až o 102 %. Simic a Tasic (2007) zistili, že lineárny model eliminácie alkoho
lu podľa Widmarka nie je optimálny a priebeh je skôr logaritmický. Veľkú 
variabilitu potvrdili aj Yelland a kol. (2008), čo podľa nich pri spätnom pre
počte môže mať závažné medicínsko-právne dôsledky. 

Nakoľko sa ukázalo, že Widmarkov model je len približný a nie vždy pre 
prax postačujúci, pokračuje snaha o spresnenie výpočtu. Svedčia o tom aj 
novšie modely vytvorené napríklad podľa Poseyho a Mozayaniho (2007), 
Wagnera aPatela (1972), Norberga a kol. (2000) alebo Pietersa a kol. 
(1990). Tieto modely okrem telesnej hmotnosti a pohlavia počítajú s ďalšími 
premennými, napriklad s vekom, elimináciou alkoholu dýchaním, potením 
a močením a vstrebávaním alkoholu počas konzumácie jedla a inými. Len 
na ilustráciu zložitosti komplexnejších modelov uvádzame vzorec (4) Po
seyho a Mozayaniho (2007). 

Vzorec 4. Objemová distribúcia alkoholu v čase 

't (muži) = 0,62544 + 0,13664 . H - W . (0,00189 + (0,004315 / lP» + (0,57986 + 
+ 2.545 . H - 0,02255 . A) / W 

't (ženy) = 0,50766 + 0,11165 . H - W . (0,001612 + (0,0031 / lP» - (0,62115 + 
+ 3,1665 . H) / W 

Legenda: 
't - objemová distribúcia alkoholu (g/dLlh) 
W - hmotnosť jedinca v kilogramoch 
H - výška jedinca v metroch 
A - vek jedinca v rokoch 

Pôvodný Widmarkov vzorec však po dlhé roky a vzhľadom na jeho jedno
duchosť až dodnes nachádza široké využitie predovšetkým na forenzné a vý
skumné účely, napriklad v súdnych sporoch o konaní pod vplyvom alkoholu 

181 



z. ALEXANDERČÍKOV Á, Ľ. OKRUHLICA, S. SLEZÁKOVÁ, 
A. KANTORKOVÁ / POUŽITIE ,,ALKULAČKY" V PRAXI 

v prípade dopravných nehôd alebo pri násilnej trestnej činnosti. Na jeho 
základe bola vytvorená i tzv. "alkulačka" (kalkulačka na výpočet koncen
trácie alkoholu v krvi). Je bežne dostupná na internete a v mobilných te
lefónnych aplikáciách ako odporúčaný, spoľahlivý nástroj na samo-výpočet 
objemu alkoholu v krvi a času potrebného na jeho elimináciu. Citujeme: 
,,Kalkulačka určená predovšetkým šoférom. Pamätajte, že už aj jeden pohár 
piva, vína alebo destilátu zanechávajú v krvi stopy alkoholu. Prv, ako sa te
da vydáte na cesty, otestujte si objem alkoholu v krvi. « (Výpočet objemu 
alkoholu v krvi, 2014) 

Od čias Widmarka, okrem rozvoja matematického modelovania zame
raného na nepriamy výpočet koncentrácie alkoholu v krvi bez použitia biolo
gického materiálu, pokročila metodicky i technicky aj laboratórna diagnosti
ka umožňujúca jednoduchšie, neinvazívne a hlavne lacnejšie testovanie 
s použitím prepočtu koncentrácie alkoholu z vydychovaného vzduchu na 
stanovenie jeho množstva v krvi. Keďže pre posúdenie sú rozhodujúce ziste
nia obsahu alkoholu v krvi, aj v tomto prípade sa jedná o nepriame zisťova
nie podľa Lindeberga a kol. (2007), na základe výsledkov ich experimentál
nej, porovnávacej, štúdie, sú moderné testery alkoholu z vydychovaného 
vzduchu spoľahlivým nástrojom na to, aby ich výsledky samé o sebe mohli 
byť použité na medicínske a legálne účely. 

Priame laboratórne stanovovanie koncentrácie alkoholu vo vzorke odo
bratej krvi za pomoci plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie 
(GC/MS) je síce najpresnejšie, ale aj najnáročnejšie a pre vyššie uvedené po
treby u konzumentov alkoholu v každodennej praxi nepoužiteľné. 

Ciele 

Našim zámerom nebolo skúmanie retrospektívneho stanovovania množ
stva alkoholu, ale prospektívne porovnanie v súčasnosti dvoch najčastejšie 
používaných bežne dostupných spôsobov na určenie koncentrácie alkoholu 
v krvi v aktuálnom čase ako to často vyžaduje denná prax. Našou hypoté
zou bolo, že v priebehu eliminácie alkoholu z organizmu sa budú výsledky 
oboch metód rozchádzať. Vychádzali sme z vyššie uvedených literárnych zis
tení, podľa ktorých pôsobia na elimináciu v rôznom pomere viaceré činitele. 
Keďže obe porovnávané metodiky, to je kalkulácia na základe Widmarkovho 
vzorca a stanovovanie na základe testovania alkoholu vo vydychovanom 
vzduchu alkoholtesterom zohľadňujú množstvo možných vplyvov v rôznej 
miere, mali by sa ich zistenia odlišovať. Zaujímala nás veľkosť možných di
ferencií. 

Cieľom našej práce bolo porovnanie výpočtu podľa Widmarkovho vzorca 
s použitím dychovej skúšky. Šlo teda o porovnanie zhody medzi výpočtom 
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("alkulačkou") objemu alkoholu v krvi a predpokladaného času, potrebného 
na jeho elimináciu podľa Widmarka, s výsledkami laboratórneho merania 
aktuálnej hladiny alkoholu v krvi detekovanej dychovou skúškou "alkohol
testerom". 

Metodika 

Pilotná, experimentálna štúdia bola realizovaná na výskumnej vzorke zo 
všeobecnej (neklinickej) populácie. Skúmanú vzorku tvorilo 30 probandov, 
vybraných dostupným výberom. Ich priemerný vek bol 40,1 rokov (SD 13,5). 
Podľa pohlavia bolo do štúdie zahrnutých 17 mužov (57 %) a 13 žien (43 %). 

Koncentrácia alkoholu v dychu bola meraná kalibrovaným prístrojom 
ALCO-SENZOR IV CM. ALCO-SENSOR IV CM je podľa predajcu Dôkazný 
analyzátor dychu s certifikátom SMÚ Bratislava (určené meradlo), jeho 
výsledky sú akceptované v právnych úkonoch a na potvrdenie výsledkov nie 
je potrebná krvná skúška. Pred konzumáciou alkoholu bola u všetkých pro
bandov realizovaná dychová skúška, v prípade negatívneho výsledku boli 
probandi vyzvaní ku konzumácii štandardnej plechovky (0,5 litra) 10' piva 
v čase do 15 minút. Po skončení pitia bola probandom v 15-minútových in
tervaloch alkoholtesterom meraná koncentrácia alkoholu v dychu v mg/L 
a následne prevedená na koncentráciu alkoholu v krvi (promile). Koncen
trácia alkoholu v dychu bola meraná až do úplnej eliminácie alkoholu, pri
čom bol zaznamenávaný čas, potrebný k eliminácii alkoholu. 

Zároveň bola u každého probanda vypočítaná koncentrácia alkoholu 
v krvi, a čas potrebný k úplnej eliminácii alkoholu podľa Widmarkovho 
vzorca. Za týmto účelom boli probandom odobraté údaje potrebné pre 
výpočet Widmarkovho vzorca, teda výška, váha a odvodené BMI, tak ako to 
vyžaduje "alkulačka". 

Následne boli reálne hodnoty koncentrácie alkoholu v dychu, merané ka
librovaným prístrojom v 15 minútových intervaloch od vypitia piva a pre
počítané na koncentráciu alkoholu v krvi porovnané s predpokladanou hla
dinou alkoholu v krvi a časom potrebným na elimináciu alkoholu, vypočí
tanými na základe Widmarkovho vzorca pre tie isté časové intervaly. 

Nakoľko Widmark vo svojom vzorci nebral do úvahy prípadnú kon
zumáciu jedla pred/počas pitia alkoholu, nebola táto premenná v štúdii kon
trolovaná. 

Použité štatistické postupy zahŕňali deskriptívne a porovnávacie metódy, 
použitá bola survival analýza. 
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Výsledky 

Koncentrácia alkoholu v krvi 

Priemerná koncentrácia alkoholu v krvi probandov 0,18 promile zistená 
dychovou skúškou po 15 minútach od vypitia piva bola signifikantne nižšia, 
ako matematicky vypočítaná priemerná koncentrácia alkoholu 0,54 promile 
určená podľa Widmarkovho vzorca (p < 0,001). 

Čas potrebný na elimináciu alkoholu 

Porovnanie času, potrebného k úplnej eliminácii alkoholu podľa merania 
alkoholtesterom, a podľa Widmarkovho vzorca v celej skupine probandov je 
zobrazené na grafe 1. Z grafu je evidentné, že doba potrebná na dosiahnutie 
nulovej koncentrácie alkoholu v krvi bola významne kratšia podľa meraní 
za použitia dychovej skúšky, ako doba trvania odbúravania vypočítaná 
podľa Widmarkovho vzorca (p < 0,01). V našom experimentálnom porovnaní 
mala krivka eliminácie alkoholu na základe dychovej skúšky výrazne strmší 
priebeh a dosiahla nulové hodnoty u väčšiny probandov do 100 minút od vy
pitia alkoholu. Len štyria z tridsiatich mali túto dobu dlhšiu. Naopak pri 
určovaní množstva alkoholu v krvi na základe výpočtu podľa Widmarkovho 
vzorca, ani jeden z 30 probandov nemal pri 100 minútach nulovú hodnotu 
a len prvých 6 z celkového počtu 30 by malo negatívnu hodnotu po 150 
minútach od vypitia, kým ostatní by na jej dosiahnutie potrebovali ešte 
dlhší čas. 

Graf 2 znázorňuje, za akú dobu po ukončení pitia mali probandi reálne 
negatívnu dychovú skúšku na alkohol, a po akej dobe mali byť negatívni 
podľa Widmarkovho vzorca. Z grafu vyplýva, že v každom jednotlivom 
prípade bol čas potrebný k úplnej eliminácii alkoholu podľa Widmarkovho 
vzorca dlhší, ako k tejto eliminácii reálne došlo. Zvláštnosťou sú dvaja pro
bandi (číslo 1 - 49-ročná žena a číslo 2 - 58-ročný muž), u ktorých už 15 
minút po konzumácii piva, teda pri prvom meraní, nebola zistená prítom
nosť alkoholu v krvi dychovou skúškou. 
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Diskusia 

N aše zistenia v prospektívnom sledovaní potvrdili štatisticky vysoko 
významné rozdiely pri stanovovaní hladiny alkoholu v krvi dvoma u nás 
v bežnej praxi najčastejšie používanými metódami. Podľa Widmarkovho 
vzorca založeného na teoretickom matematickom modeli by vylučovanie 
trvalo oveľa dlhšie na rozdiel od merania koncentrácie alkoholu vo vydycho
vanom vzduchu testerom s automatickým prepočtom na jeho koncentráciu 
v krvi. Nemožno z našich zistení jednoznačne stanoviť, výsledky ktorej 
metódy boli bližšie k skutočnej hodnote alkoholu v krvi. Bolo by to v takto 
zostavených experimentoch možné len v prípade, ak by sa súčasne stanovo
vala hodnota alkoholu priamo zo vzoriek odobratej krvi metódou GC/MS. ČO 
je síce prakticky realizovateľné, ale pri vyššom počte meraní technicky 
a ekonomicky náročné. To boli limity, pre ktoré sme ho nerealizovali. Na
priek tomu však možno diskutovať, že vzhľadom na väčší počet premenných 
nezohľadnených vo Widmarkovom vzorci, ktoré sú ale pri laboratórnom te
stovaní obsahu alkoholu vo vydychovanom vzduchu zohľadnené už automa
ticky, boli výsledky dychovej skúšky u jednotlivých probandov pravdepodob
ne bližšie k reálnej koncentrácii alkoholu v ich krvi. Nasvedčovali by pre to 
aj zistenia pozitívnych výsledkov skoro u tretiny probandov po uplynutí 200 
minút od pitia podľa "alkulačky". Zdanlivo príliš dlhá doba po vypití jedného 
piva. Naopak boli pre nás prekvapivé zistenia pri použití alkoholtestera, 
kde u dvoch probandov boli opakovane negatívne výsledky na prítomnosť 
alkoholu už pri prvom meraní. Ani raz "nenafúkali". Vzhľadom na podmien
ky experimentu boli u nich prakticky vylúčené nedostatky, ktoré by mohli 
byť spôsobené úmyselnou snahou podvodom dosiahnuť negatívny výsledok. 
Také, ktoré môžu viesť k falošne negatívnym výsledkom napríklad u vodi
čov testovaných políciou na ceste. Nami používaný prístroj bol a je pravidel
ne podľa odporúčania výrobcu kalibrovaný a patrí u nás k najpresnejším, 
ktorými je vybavená i naša dopravná polícia. Napriek tomu nevylučujeme, 
že môže do istej miery skresľovať reálne hodnoty alkoholu v krvi. Nejedná 
sa ani o priame a ani o najpresnejšie laboratórne stanovovanie. Treba upo
zorniť, že napriek údajom predajcov prístrojov na testovanie alkoholu z vy
dychovaného vzduchu nie je možné považovať takto zistené hodnoty za 
spoľahlivé na určenie koncentrácie alkoholu v krvi, čo z klinického hľadiska 
užšie súvisí s vplyvom etanolu na CNS a z forenzného hľadiska je rozho
dujúcim dôkazom. Preto plne súhlasíme s Kováčom (Kováč, 2013), že dy
chovú skúšku môžeme považovať len za skríningové vyšetrenie, ktoré 
nemôže byť relevantným dôkazom v trestnom konaní. Ako zistila veľká mul
ticentrická štúdia (Hirt a kol., 2010) len u 20,8 % sa zhodoval výsledok dy
chovej skúšky s koncentráciou alkoholu v krvi. Maximálne nameraná hod-
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nota dychovým analyzátorom bola o 1,34 promile viac ako bola jeho kon
centrácia v krvi, a naopak odchýlka bola až o 1,86 promile menej v dychu 
ako v krvi. Dychový analyzátor je však možné považovať za spoľahlivý 
nástroj na určenie osôb, ktoré alkohol nepožili (Kováč, 2013). Na tomto fak
te sme zakladali jeho použitie v našej štúdii. Jednalo sa nám prioritne o to, 
kedy dosiahnu testované osoby nulovú hladinu alkoholu pri porovnaní 
oboch metód. 

Zostáva na základe našich zistení pokúsiť sa zhodnotiť, nakoľko sú obe 
metódy použiteľné v bežnej praxi bez toho, aby v prípade ich nepresných 
výsledkov nemali vážne negatívne dopady na testovaných. Pretože sa v sú
časnosti obe často používajú. Záleží na tom na aký účel a komu má testova
nie slúžiť. V prípade samo sa testujúcich vodičov by ani jedna metóda nema
la mať ani v prípade nepresnosti merania negatívne dôsledky. Ak by totiž 
výpočet podľa Widmarka s použitím "alkulačky" aj nadhodnocoval dÍžku 
pretrvávania alkoholu v krvi, pri nulovej tolerancii na alkohol u nás, zna
menalo by to, že by nesadol vodič, ak by sa podľa nej riadil, za volant skôr, 
ako by bol triezvy. Určite by mu v prípade zastavenia dopravnou políciou 
nenamerali alkoholtesterom alkohol. To isté možno rozšíriť aj na testovania 
zamestnancov. Ak by sa vodič, či iná osoba otestovala dychovou skúškou 
s použitím kvalitného, kalibrovaného alkoholtestera, nebola by u neho ani 
políciou, ani zamestnávateľom zistená zvýšená hodnota alkoholu v krvi. 
A ak by sme pri nulovej hodnote v prípade falošne negatívnej dychovej 
skúšky za použitia alkoholtestera aj pripustili možnú malú mieru podhod
notenia, to je skreslenia koncentrácie alkoholu smerom nadol, odchýlka od 
nuly by bola zrejme taká malá, že nezistená hodnota alkoholu by nemohla 
mať zásadný vplyv na probandom vykonávanú činnosť. Preto ak by sme šli 
v teoretických úvahách do extrému, v ľudskom organizme sa nachádza aj 
endogénny alkohol, ktorý však nie je predmetom takéhoto zisťovania. 

Aj keď nebolo našim hlavným cieľom skúmať spoľahlivosť Widmarkovho 
modelu pre spätný prepočet koncentrácie alkoholu v krvi, zaslúžia si naše 
zistenia aspoň krátku diskusiu aj v tomto smere. 

Treba mať na pamäti, že Widmarkov vzorec je matematicky formalizova
ný model. Každý model je viac-menej zjednodušením reálnych javov a ne
možno preto očakávať, že bude ich presnou kópiou. Miera nepresnosti, pri
bližnosť modelu je dôležitá v závislosti od účelu jeho použitia. Tak je to 
i s Widmarkom. Pôvodný model nepočíta s odhadom nepresnosti, pričom 
obsahuje viacero nepresných premenných. Hodnoty nepresnosti v retros
pektívnom odhade množstva vypitého alkoholu boli podľa zistení Gullberga 
až 1,6 drinku (Gullberg, 2007). 

V zhode s Gubalom a Piekoszewskim (2002) a Gullbergom (2007) aj vý
sledky našej experimentálnej štúdie preukázali, že jednoduchý Widmarkov 
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model výrazne nadhodnocuje množstvo alkoholu v krvi a dÍžku doby jeho 
eliminácie z organizmu. Teda indikuje prítomnosť alkoholu v krvi, aj keď 
tam už nie je a keď tam ešte je, tak určuje vyššiu koncentráciu v porovnaní 
s tou aká bola zistená dychovou skúškou. Môže teda indikovať ako opitých 
ľudí, ktorí mali v tele menšie množstvá alkoholu, ktorí pravdepodobne ne
mohli javiť známky opitosti a môže uvádzať prítomnosť alkoholu v krvi 
u tých, čo ho už úplne eliminovali a boli v tom čase triezvi. A práve na 
spätné zisťovanie množstva alkoholu v krvi človeka bol model a vzorec 
skonštruovaný. Z týchto dôvodov je snaha a potreba ako už bolo aj v úvode 
spomenuté matematický model na spätný výpočet ďalej zdokonaľovať. Vyža
duje si to najmä súdna expertízna činnosť. Aj tu sa na základe našich te
rajších zistení zhodujeme s Kováčom (Kováč, 2013), že spätný prepočet 
z koncentrácie etanolu vo vydychovanom vzduchu na čas skutku nemá 
žiadny praktický význam, pokiaľ nemáme o ňom hovoriť ako o obsolentnom. 

Žiada sa nám aj tu pripomenúť, hoci toto nebolo cieľom práce, že labo
ratórne, alebo modelom určenú hodnotu alkoholu v krvi nie je možné auto
maticky použiť na ozrejmenie klinických prejavov opitosti u individuálneho 
probanda. Zdôrazňujeme to vzhľadom na retrospektívne forenzné používa
nie Widmarkovho vzorca. Okrem toho, ako sme preukázali i v našom experi
mente, jedná sa len o nepresnú a nadhodnotenú hodnotu. Preto vtedy keď 
sa nedá použiť laboratórne stanovovanie, ale sa používa model, tak výsled
kom použitia každého modelu je len viac, či menej presný odhad reality. 
Pripomíname to pre potrebu opatrnosti a vyvarovania sa schematického 
použitia výsledkov Widmarkovho vzorca vo forenznej praxi. 

Iným závažným rozporom medzi vedecky doloženými dôkazmi a praxou 
je stotožňovanie pozitívneho výsledku zistenia prítomnosti alkoholu 
v ľudskom organizme s konštatovaním, že osoba bola pod vplyvom alkoholu 
(Okruhlica a Bušová, 2006). Takéto zjednodušenie môže viesť k výraznému 
administratívnemu a právnemu poškodeniu ľudí, najmä tých, u ktorých boli 
zistené nižšie koncentrácie alkoholu. Jedná sa o úzko súvisiacu problemati
ku, ktorá ale nebola cieľom tejto štúdie. 

Odporúčaním pre prax je, že ľudia, ktorí chcú presnejšie poznať po pití 
nulovú hladinu alkoholu v krvi, by mali dať prednosť používaniu kvalit
ných, kalibrovaných alkoholtesterov pred výpočtom takzvanou "alkulačkou" 
cez mobil, či na internete. 

Záver 

Určovanie koncentrácie alkoholu v krvi na základe modelu podľa Wid
marka výpočtom v porovnaní so stanovením laboratórnymi metódami prav
depodobne výrazne nadhodnocuje výsledky. Preto táto nepresnosť pri použi-
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tí tzv. alkulačky pre vodičov, nepredpokladá závažné riziko negatívnych dô
sledkov. Napriek tomu pri dnešnej dostupnosti alkoholtesterov by ich mali 
vodiči preferovať pred tzv. alkulačkou. Pri retrospektívnom použití vo fo
renznej praxi, kedy výpočet je jedinou metódou, ktorá je k dispozície potreb
ná zvýšená opatrnosť pri interpretácii výsledku, aby nedošlo k poškodeniu 
probanda. Avšak ani presná hodnota alkoholémie však nerieši otázku kli
nických prejavov opitosti. 

Vyhlásenie autorov o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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