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Súhrn 

V poslednom čase sa čoraz častejšie diskutuje otázka, či môže vyšetrovanie vydychovaného 
vzduchu nahradiť vyšetrenie vzorky krvi pri dokazovaní opilosti v trestnom a priestupkovom ko
naní. Súčasná výkonnosť prístrojov na vyšetrovanie vydychovaného vzduchu podľa kritických prác 
posledných rokov nedosahuje takú objektivitu, presnosť a spoľahlivosť ako vyšetrovanie vzoriek 
krvi. Odchýlky sú podmienené predovšetkým tým, že sa nezohľadňujú teplotné rozdiely pri výdy
chu vzduchu z pľúc. Nedostatkom vyšetrenia vydychovaného vzduchu je aj to , že nemožno vyšetriť 
raz vydýchnutý vzduch kontrolne v inom zariadení, chýbajú možnosti preveriť identitu vzorky po
dobne ako pri krvi. Vyšetrenie vydychovaného vzduchu nemôže nahradiť vyšetrenie krvi všade 
tam, kde sa vyžaduje úplne presný výsledok. Vyšetrovanie vydychovaného vzduchu je vhodné 
ako predskúška pred odberom vzorky krvi a všade tam , kde menšia nepresnosť nie je prekážkou , 
ako je to v priemyselných a iných prevádzkach na kontrolu triezvosti pracovníkov počas práce 
alebo pred jej nástupom. 

K ľ ú č o v·é s lov á: alkohol v dychu - alkohol v krvi - dôkaz opilosti. 

M. Mego: ALCOHOLLEVEL DETERMINATION IN THE BLOOD 
ACCORDING TO THE EXPRIRED AIR AND ITS VALUE FOR PROOF 
OF DRUNKENESS 

Summary 

The question , whether examination of the expired air can substitute examination of a blood 
sample in proving of drunkeness in criminal and offence dealings, is increasingly discussed . Accor
ding to critical works of recent years, the present efficiency of device s for examinatioll of the ex
pired air does not achieve such objectivity , precision and relibility as the examination of blood 
samples. Discrepancies are caused mainly by ignoring of temperature differences at expiration of 
the air. A drawback of the examination of the expired air is also the fact, that the once expired 
air can not be reexamined in another laboratory for checking. Finally, checking the sample's iden
tity , as it is in case of blood samples , is not practicable. Blood examination can not be replaced 
in cases , where exact precision is reequired . Examination of the expired air is suitable for preexa-
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mination before drawing a blood sample and everywhere where minor inaccuracy is of no harm, 
as in work place s for soberness examination during or before working hours . 

K ey w o r d s: alcohol in breath - alcohol in blood - proof of drunkeness. 

M. Mego: ALKOHOLSPIEGELBESTIMMUNG IM BLUT NACH DER 
AUSGEATMETEN LUFT UND SEIN BEWEISWERT 

Z usam me n fass ung 

Die Frage, ob die Untersuchung der ausgeatmeten Luft die Blutuntersuchung beim Trunken
heitsbeweis im Straf- und Vergehensverfahren ersetzen kann , wird in der letzten Zeit immer mehr 
und mehr diskutiert. Die Leistungsfähigkeit der Untersuchungsgeräte fiir die ausgeatmete Luft 
erreicht - der kritisehen Publikattionen der letzten Jahre nach - zur Zeit nicht die Objektivität , 
Prezision und Verlässlichkeit wie die Untersuchung von Blutproben. Abweichungen sind vorallem 
dadurch bedingt, dass beim ausatmen der Luft aus der Lunge Wärmeunterschiede nicht in Be
tracht genom men werden . Die Unzulänglichkeit der Untersuchung der ausgeatmeten Luft liegt 
auch darin , dass die einmal ausgeatmete Luft zwecks der Kontrolle nicht in einem anderen Labor 
untersucht werden kann . Es fehl! auch die Môglichkeit die Identität der Prabe zu uberwachen, 
wie dies bei einer Blutprobe môglich ist. Uberali dort, wo ein exakt genaues Resul!at erfordert 
wird, kann die Untersuchung der ausgeatmeten Luft die Blutuntersuchung nicht ersetzen. Die 
Untersuchung der ausgeatmeten Luft ist als Voruntersuchung vor der Blutentnahme und uberali do
rt , wo kleinere Ungenauigkeiten nicht zum Schaden sind geignet. Dies ist etwa der Fail in indu
striellen und anderen Arbeitsplätzen zur Nuchtigkeitskontrolle während oder vor der Arbeitszeit. 

Sch I usse I wô rt e r : Alkohol im Atem - Alkohol im Blut - Trunkenheitsbeweis. 

M . Mero: OITPE,n:EJIEHJ1E YPOBHH AJIKOrOJIH B KPOBJ1 ITO BbI,n:bI

XAEMOMY B03,n:yXY J1 ErO ,n:OKA3ATEJIbCTBEHHOE 3HA tIE
HJ1E 

Pe310M e 

B nOCJle~Hee BpeMR Bce qa~e 06cy)K,Ll;aeTCR Bonpoc o TOM, MO)l{eT JlJ-l aHaJll13 BbI,AbIXae

Moro B03t\YXa 3aMeHJ-ITb a HaJll13 KpOBI1 npl1 ~oKa3bIBaHI1J-I COCTORHI1R onbRHeHI1R B yrOJIOB

HOM cy~onpoI13Bo~CTBe. CerO~HRllIHl1e pe3yJlbTaTbI pa60TbI npl160pOB ~JlR aHaJII13a BbI,Abl

xaeMoro B03~xa, no Kpl1Tl1qeCKI1M Ol.\eHKaM nOCJle~HI1X JleT , He ~OCTJ-IraIOT 06'beKTI1BHOC

TI1 , TOqHOCTJ-I J-I HaAe)l{HOCTI1 pe3yJlbTaTOB aHaJll13a KpOBI1 . PaCXO)K,Ll;eHI1R 06yCJlOBJIeHbl 

npe)K,Ll;e Bcero TeM, 'lTO He yqJ-lTbIBalOTCR pa3JlJ-lql1R B TeMnepaType npl1 BbI,AOXe B03,l\yxa 

113 JlerKI1X. HeAoCTaTKoM aHaJll13a BbI,AbIXaeMoro B03~xa RBJlReTCR J-I TO, 'lTO BbI,AOxHyTbrn 

B03~X HeJlb3R nO~BeprHyTb KOHTpOJlbHOMy aHaJll13y B APy roM npl160pe 11 'lTO OTCyTCTBylOT 

B03MO)l{HOCTI1 npOBepJ-lTb I1AeHTl1qHOCTb np06bl. AHaJll13 BblAbrxaeMoro B03~xa He MO)j{eT 

3aMeHJ-ITb aHaJlJ-l3 KpOBI1 TaM, rAe Tpe6yeTcR COBepllIeHHO TOqHbII1 pe3yJlbTaT. OH MO)j{eT 

CJly)l{J-ITb JlI111Ib KaK npeABapJ-lTeJlbHbII1 aHaJl113 Ao B3RTI1R np06bl KpOBI1 11 Be3Ae TaM, ľAe 

He60JlbllIaR HeTOqHOCTb He MellIaeT, KaK, HanpJ-lMep, npl1 npOBepKe Tpe3BOľo COCTORHI1I1 

pa60THI1KOB npOMblllIJleHHbIX 11 APyrl1x l.\eXOB BO BpeMR pa60Tbl I1JlI1 AO ee HaqaJla. 

K JlIO 'I e B bI e C Jl o Ba: aJlKOľOJlb B AbIxaHI1I1 - aJlKOrOJlb B KpOBI1 - AOKa3aTeJlbCTBO COCTOII

HI1R onbRHeHI1R . 
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V roku 1932 vydal E . M. P. Widmark monografiu, v ktorej opísal laboratórnu me
tódu na kvantitatívne zisťovanie alkoholu vo vzorke krvi a uverejnil svoje základné po
znatkyo tvorbe a premene hladiny alkoholu v krvi . Od toho času·sa literatúra forenznej 
alkohológie rozrástla temer do neprehľadnosti . Rad ďalších autorov sa usiloval vyvinúť 
iné metodiky, ktoré by odstránili najmä najzávažnejší nedostatok Widmarkovej metó
dy , nešpecifickosť. Do hry vstúpili nové metódy založené na princípe enzymatickej re
akcie (Bonnichsen a Theorell, 1951 , podľa Lavesa, 1956), za využitia AOH, po čase 
sa rozvinula plynová chromatografia do takej precíznosti, že takmer úplne ovláda aj 
pole vyšetrovania vzoriek krvi na alkohol. V súčasnosti sa požaduje vyšetrovať vzorky 
krvi na alkohol súbežne dvoma metódami, metódou podľa Widmarka alebo metódou 
ADH , a metódou plynovej chromatografie (Griiner, 1990) , pričom sa z jednej vzorky 
urobí viacero vyšetrení a z tých sa stanoví priemer. Prepracovanie plynovej chromato
grafie , najmä však konštrukcia automatizovaných zariadení umožňuje rýchlo a spoľah
livo spracúvať veľké počty vzoriek krvi . V súčasnosti možno rozlíšiť aj skladbu sprie
vodných látok a tak identifikovať aj druh požitého nápoja (Bonte , 1987) . 

Nech by sa použila akákoľvek laboratórna metóda, ako objekt skúmania vyžaduje 
reprezentatívnu vzorku periférnej krvi podozrivého. Ak sa vyšetruje mŕtve telo, siaha 
sa aj k náhradným materiálom - moču , sklivcu, synoviálnej tekutine , tkanivu mozgu , 
svalu a podobne. Vždy však ide o materiál , v ktorom sa zisťuje priama prítomnosť alko
holu . 

Odber vzorky krvi je síce celkom jednoduchý zákrok , vyšetrov'ané osoby sa mu však 
bránia, vedomé si jeho dôkazového významu . Motivácia je jednoduchá, zmariť zado
váženie dôkazu pre trestné a priestupkové konanie . Nemienime sa v tejto práci bližšie 
zaobera ť problematikou odberu vzorky krvi . Chceme len osviežiť informáciu o súčas
nom právnom stave . Aj novela trestného poriadku z roku 1990 ponechala v platnosti 
pôvodné ustanovenie § 14, ods. 2 Trestného zákona, podľa ktorého je osoba povinná 
strpi e ť odber vzorky krvi , ak to treba ako dôkaz. Ešte výraznejšie to uvádza zákon SNR 
46/89 Zb., lebo v § 6, ods. 2 , 3 ukladá povinnosť podrobiť sa odberu vzorky krvi . 
V rovnakom duchu postupuje zákon 372/90 Zb. o priestupkoch , ktorý v § 22, ods. 
2 umožňuj e tomu , kto odmietol podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu a odberu 'vzorky 
krvi uložiť pokutu až 5000 Kčs . Aby však bolo možné odobrať vzorku krvi, treba podo
zrivú osobu dopraviť k lekárovi , odobratú vzorku krvi zaslať do laboratória, kde ju vy
šetria a výsledok oznámiť príslušnej súčasti . To je v rade prípadov isto spojené s tech
nickými , najmä však časovými problémami . 

Snahy využiť iný materiál, ktorý možno ľahšie zadovážiť - vydychovaný vzduch - sú 
už staršieho dáta . Priekopníkom na tomto poli bol podľa Vámošiho (1955) Harger , kto
rý v USA zaviedol rýchlu , jednoduchú, dostupnú a lacnú metódu , ktorá sa rozšírila aj 
u nás. Hargerovou metódou bolo však možné zistiť iba to , či sa vo vydychovanom vzdu
chu nachádza alkohol alebo nie. K tomu , aby sa mohlo prikročiť ku kvantitatívnemu 
vyšetrovaniu alkoholu vo vydychovanom vzduchu bola dlhá cesta. Východiskom boli 
práce, ktoré preskúmali , aký je vôbec vzťah medzi hladinou alkoholu v krvi a jeho 
kvantom vo vydychovanom vzduchu. Liljestrand a Linde už roku 1930 (podľa Griinera , 
1985) urč ili , že dva litre vydychovaného vzduchu obsahujú toľko alkoholu ako jeden ' 
mililiter krvi. Už o rok neskôr Harger (podľa Griinera , 1985) zaviedol do praxe prvý 
prístroj na určovanie alkoholu v krvi z vydychovaného vzduchu pod názvom drunko
meter. Ncski1r prišli na trh ďalšie zdokonalené prístroje pod označením intoximeter , 
alocometer. hrťath a l yze r. Posledný z nich (používal sa aj v Bratislave) bol vybavený 
aj jednoduchým za ri adením na grafické znázornenie výsledku . Všetky tieto prístroje 
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neboli ani zvlášť presné, ani špecifické. V podstate išlo o fotometrovanie farebných 
zmien v roztoku, cez ktorý prebublával vzduch. Až novodobá technika a najmä elektro
nizácia umožnila skonštruovať skutočne výkonné prístroje, ktoré používajú niektorú 
z vhodných metód, infračervenú spektrometriu, elektrochemické metódy využívajúce 
spaľovacie komôrky, polovodičové plynové senzory, plynovú chromatografiu a podob
ne. Napokon boli vyvinuté aj ľahké prenosné prístroje, ktoré výsledok udávali digitál
ne. Seriózni výrobcovia poukazovali na potrebu častej kalibrácie prístrojov , dodávali 
kalibračný plyn alebo iné médium. Všetky prístroje vyžadujú primeranú dychovú tech
niku, aby sa mohla odobrať vzorka vzduchu nie z ktorejkoľvek časti vydychovaného 
objemu, ale len vzorka alveolárneho vzduchu. 

Metóda určovania hladiny alkoholu v krvi z vydychovaného vzduchu si razom získala 
množstvo zástancov, pretože prístroje sú schopné pracovať aj v teréne, obsluha je jed
noduchá, cena vzhľadom na kapacitu vyšetrení ekonomicky prijateľná . Výrobcovia 
uvádzali , že výsledok presne zodpovedá hladine alkoholu v krvi. Sami sme sa presved
čili, že to platí iba vo vzťahu ku kalibračnému plynu, nie k hladine v krvi . V literatúre 
nechýbali ani kritické hlasy, rad autorov porovnal výsledky získané prístrojmi renomo
vaných firiem a porovnal ich s výsledkami svojich vyšetrení. Bilgemeister a Sterzel 
(1987) po vyšetrení 30 000 vzoriek v terénnych podmienkach zistili, že výsledky z vy
šetrenia vydychovaného vzduchu sa odlišovali od hladín alkoholu v krvi pri hodnotách 
do 1,0 promile o ± 0,12 promile , pri hladinách nad 1,1 promile rozdiel dosahoval až 
0,20 promile . Schoknecht a Fleck (1989), Schoknecht aKophamel (1988) preverili 
viacero prístrojov , ktoré pracovali na rôznych princípoch (IR alebo princíp spaľovacích 
komôrok). Odlišnosti boli také, že prekračovali prípustnú toleranciu pre trestné kona
nie . Madras a kol. (1990) našli rozdiely podľa hladín alkoholu 0,10 promile , 0,14 pro
mile, dokonca až 0,28 promile. Griiner a Bilzer (1990) dokázali , že výsledok vyšetrenia 
vydychovaného vzduchu môže ovplyvniť aj použitie niektorých ústnych vôd a toalet
ných prostriedkov. Už predtým Tsukamoto a kol. (1983) zistili, že alkohol vo vydycho
vanom vzduchu má trend dosahovať vo fáze prenikania alkoholu do krvi vyššie hodnoty 
než hladina v krvi , vo fáze eliminácie opačne . Poukázali však najmä na to , že pomer me
dzi krvou a vzduchom kolíše od 1: 2000 po 1 : 3000. Podľa Machatu (1985) sa tento pomer 
môže meniť od 1: 1850 až po 1: 2400. Dôvodom týchto rozdielností , ako dokázali Schok
necht aKophamel (1988), sú rozdiely v teplote vzduchu na začiatku a konci expíria. Prob-

Tabuľka l. 

PREDNOSTI ANALÝZY VYDyCHOV ANÉHO VZDUCHU 
- Výsledok je k dispozícii ihneď po analýze ; 

netreba spoluprácu lekára ani laboratórium. 
NEVÝHODY A!',fAL ÝZY VYDYCHOVANÉHO VZDUCHU 
- Ide o nepriamu metódu , z analýzy vzduchu sa odvodzuje hodnota v krvi; 
- vydychovaný vzduch z prístroja uniká, nemožno ho vyšetriť kontrolne ; 
- nemožno preveriť identitu vzorky (vo vzduchu žiadna krvná skupina); 
- výsledok analýzy vydychovaného vzdu~u môže ovplyvniť hyperventilácia , odgrgávanie do 

vydychovaného. vzduchu, zvýšená telesná teplota, ústne vody a pod .; 
- možné ťažkosti pri dodržiavaní potrebnej dýchacej techniky (nedokáže naraz vydýchnuť po

trebné množstvo vzduchu, najmä chorý na astmu , zdÍhavé pľúcne a srdcové choroby; 
- nevyhnutná spolupráca vyšetrovaného pri dodržiavaní režimu výdychu . 
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Tabuľka 2. 

PREDNOSTI ANA L ÝZY VZORKY KRVI 
- Priama metóda vyšetrenia alkoholu v krvi; 
- objektivita, presnosť, spoľahlivosť laboratórneho vyšetrenia; 
- možnosť kedykoľvek opakovať pôvodnú vzorku; 
- spoľahlivé preverenie identity vzorky (krvná skupina, DNA); 
- netreba aktívnu spoluprácu vyšetrovaného; 
- možnosť analyzovať aj iné látky prítomné v krvi . 

NEVÝHODY ANALÝZY VZORKY KRVI 
- Odber môže vykonať len lekár; 
- na vyšetrenie treba laporatórium; 
- časové straty pri zasielaní vzorky do laboratória a do príjmu výsledku. 

lém teda možno riešiť takou konštrukciou prístroja, ktorá by zabezpečila presné zmera
nie teplôt vydychovaného vzduchu a za pomoci počítača by vykonala príslušnú korekciu. 
Na probléme ešte treba vedecky pracovať. V súčasnosti niet na trhu prístroja, ktorý by 
spiňal tieto podmienky. 

Prednosti a nevýhody vyšetrovania vydychovaného vzduchu na alkohol uvádzame 
v tabuľke 1. Prednosti a nevýhody vyšetrovania vzoriek krvi uvádzame v tabuľke 2. 

Prednosti analýzy vydychovaného vzduchu 

Diskusia 

Pri úvahách, či by vyšetrovanie vydychovaného vzduchu mohlo pri zisťovaní opilosti 
nahradiť doterajšie vyšetrovanie vzoriek krvi, podľa nášho názoru treba vychádzať 
z toho, na aké účely je určený výsledok vyšetrenia. V trestnom a priestupkovom konaní 
u nás aj dnes platí požiadavka úplnej objektivity, presnosti a preskúmateľnosti vyšetre
nia . Nemožno pripustiť také vyšetrenia , ktoré by mohli skresliť iné látky prítomné vo 
vzorke, alebo použiť takú metódu, ktorá by vykazovala závažné nepresnosti. Nazdáva
me sa , že v trestnom konaní nemožno vyšetrenie vzorky krvi nahradiť metódou vyšetro
vania vydychovaného vzduchu . Výsledok vyšetrenia vzorky krvi je dôležitou informá
ciou aj pre prepočty najrozličnejšieho druhu, nadmerná nepresnosť by sa v priebehu 
výpočtu násobila do neúnosnej miery. Rovnako dôležitá je možnosť vzorku krvi .kedy
koľvek vyšetrovať opakovane , prípadne v inom laboratóriu, čo pri vzduchu nie je mož
né. Ak by sa upustilo od vyšetrovania vzoriek krvi, ochudobnili by sme sa sami o mož
nosť zisťovať v krvnej vzorke aj ďalšie látky, nielen alkohol, čo pri vzduchu vôbec ne
prichádza do úvahy . Ako vidno z citovaných prác, princíp vyšetrovania vydychovaného 
vzduchu môže poskytnúť istú informáciu o hladine alkoholu v krvi, ktorá však výrazne 
zaostáva za presnosťou a objektivitou vyšetrenia vzorky krvi . Niektoré štáty (napríklad 
Rakúsko) pre tieto nedostatky odložili svoj pôvodný zámer zaviesť vyšetrenie vydy
chovaného vzduchu ako dôkaz v trestnom konaní. Využitie vydychovaného vzduchu 
by bolo možné aj pri postihu, ak by sa kalkulovalo celkom vedome s nepresnosťou 
metódy . V štátoch, ktoré majú zavedenú presnú hraničnú hodnotu, akou je napríklad 
0,8 promile , to bez ďalšej legislatívnej úpravy nie je možné . Švédsko, vedomé si inak 
nedostatkov vyšetrení vydychovaného vzduchu, osobitnou legislatívnou úpravou roz-
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hodlo O postihu všetkých (nie ako trestný čin), u ktorých vyšetrenie vydychovaného 
vzduchu prekročí úroveň 0,25 promile (Valverius, 1989). Táto cesta je isto možná, zá
visí od zámerov štátu v trestnej a priestupkovej politike , najmä vzhľadom na cestnú 
premávku. Vyšetrovanie vydychovaného vzduchu isto poskytne vynikajúce služby vša· 
de tam, kde sa nepožaduje osobitná presnosť a bezvýhradná objektivita. V celom rade 
závodov a podnikov sa príslušné prístroje využívajú na previerku triezvosti zamestnan
cov pred nástupom alebo počas práce v náročných prevádzkach. Môže poslúžiť aj 
v lekárskej diagnostike pri prijímaní zadržaných do záchytnej stanice, alebo pri kontro
le pacientov, ktorí sa liečia pre alkoholizmus. Menej nádejné je použitie pri rýchlej 
diagnostike otráv, pretože rozsah vyšetrenia väčšiny prístrojov neprekračuje hodnoty 
3,0 promile, avšak aj to by bolo v niektorých prípadoch výhodné. 
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