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1 ÚVOD
Tímto bych chtěl svou bakalářskou prací vytvořit ucelenou informační a výukovou
pomůcku k problematice metod a principů měření alkoholu v těle. Má bakalářská práce
s názvem: „Metody a principy měření alkoholu v těle“ se bude zabývat působení
alkoholu na lidské tělo, možnostmi měření alkoholu v lidském těle, srovnáním, klady a
zápory jednotlivých metod měření nebo detekce alkoholu v lidském těle. Část práce je
vypracována s využitím teoretických pramenů a část práce je vytvořena s využitím
praktických zkušeností s jednotlivými metodami. Dále se práce bude zabývat
historickým vývojem metod měření nebo detekce alkoholu v těle až po současnost.

2 ETANOL
2.1

Definice

Etanol neboli etylalkohol (hovorově líh) je druhým nejnižším alkoholem (alkohol je
nearomatický hydroxylový derivát uhlovodíků). Tato organická sloučenina obsahuje
skupinu OH. Etanol je bezbarvá kapalina ostré, ale ve zředění s vodou příjemné
alkoholické vůně. Je snadno zápalný, a proto je proto klasifikován jako hořlavina
1. třídy. [1]

Obrázek č. 1 - Prostorový model molekuly etanolu
(zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethanol)
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2.2

Použití

Alkoholy jsou hojně rozšířeny v přírodě, zejména ve formě esterů (tuky, vosky,
pryskyřice, steroidy, sacharidy atd.). Nižší alkoholy (např. metanol, etanol) jsou
neomezeně mísitelné s vodou. Nejznámějším použitím etanolu je výroba alkoholických
nápojů. Také se používá pro zlepšení výkonu spalovacích motorů jako přídavek
do pohonných hmot. V lékařství se používá jako rozpouštědlo (např. jódu, tím vzniká
tzv. jodová tinktura), při přípravě některých kapalných přípravků pro vnitřní i vnější
použití a k dezinfekci neporaněné kůže. Uplatňuje se i v oblasti výroby kosmetiky a
při výrobě čisticích prostředků. V chemickém průmyslu se používá jako surovina,
zejména při výrobě dalších organických sloučenin např. kyseliny octové, ethenu aj.
Etanol je vysoce hodnotné biopalivo pro spalovací motory. Má antidetonační vlastnosti.
Jeho nedostatkem je schopnost vázat vodu a působit tak korozi motoru, což lze odstranit
přidáním vhodných aditiv (antikorozních přípravků). [1]

2.3

Výroba

Největší část produkce etanolu se připravuje z jednoduchých sacharidů (cukrů)
alkoholovým kvašením působením různých druhů kvasinek. Používá se k tomu jak
cukerného roztoku (o maximální koncentraci 20 %), tak přímo přírodních surovin
obsahující sacharidy (např. brambory nebo cukrová třtina). Proces probíhá podle
sumární rovnice: C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2, kdy kvašením vznikají z jedné
molekuly glukózy dvě molekuly etanolu a dvě molekuly oxidu uhličitého.

Kvalita takto získaného etanolu je velmi závislá na výchozí surovině. Kvašením vzniká
zápara, tj. velmi zředěný vodný roztok etanolu, který vždy obsahuje nežádoucí příměsi,
tzv. přiboudliny, zejména pak vyšší alkoholy (propanol a isopropanol), vícesytné
alkoholy (glycerol), ketony (aceton) aj.

Etanol tedy vzniká jako odpadní produkt při kvašení cukru působením kvasinek jako
jednoduchá molekula. Zkvašení může probíhat až do koncentrace 15 % alkoholu.
Při vyšší

koncentraci

jsou

kvasinky

zničeny

vlastním

produktem,

a

proto

koncentrovanější alkohol nad l5 % je nutno vyrábět destilací. Destilace je čisticí
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operace, při níž se oddělují dvě nebo více kapalin, které se liší bodem varu (těkavostí).
Při zahřátí dvousložkové směsi na teplotu varu přechází do plynné fáze směs bohatší na
těkavější složku. Kondenzací plynné fáze v tepelném výměníku se získá destilát. Zbylá
kapalná fáze tvoří destilační zbytek. Surovina je nepřetržitě přiváděna do kotle, kde se
zahřívá na teplotu vyšší, než je její bod varu, čímž se rozpadá na páry destilátu a
kapalný zbytek v oddělovači. Páry destilátu se kondenzují, chladí na okolní teplotu ve
výměníku a vzniklý destilát se nepřetržitě odvádí, stejně tak i zbytek. [1,2]

Etanol

Obecné
Systematický název

Etanol

Ostatní názvy

Etylalkohol

Funkční vzorec

C2H5OH

Sumární vzorec

C2H6O

Vzhled

bezbarvá kapalina
Vlastnosti

Molární hmotnost

46,07 g.mol-1

Teplota tání

−114,4 °C

Teplota varu

78,3 °C (1013 hPa)

Hustota

0,789 g.cm-3

Viskozita

1,2 mPa·s (20 °C)

Tabulka č. 1 – Chemický vzorec a základní vlastnosti etanolu
(zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethanol)
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Čištění se provádí na výkonných destilačních kolonách, přičemž lze získat tzv. absolutní
alkohol, obsahující 95,57 % etanolu a 4,43 % vody. Zbytek vody lze odstranit destilací
s bezvodým síranem vápenatým nebo oxidem vápenatým, které vodu váží nebo
dlouhodobým působením hygroskopických látek jako např. bezvodého uhličitanu
draselného (potaše) nebo bezvodého síranu měďnatého (modrá skalice). Těmito postupy
lze získat etanol o čistotě až 99,9 %. Jinou metodou získávání co nejčistšího etanolu je
tzv. azeotropická metoda, spočívající v destilaci s přídavkem benzínu nebo benzenu,
kterou lze získat produkt o čistotě až 99,7 %. [1,2]

2.4

Historie

Alkohol a jeho účinky poznali lidé již ve starověku. Ve formě vína z vinné révy je znám
lidstvu více než šest tisíc let, poprvé se začal vyrábět v oblasti Blízkého Východu.
V Egyptě a Mezopotámii je zmiňován na konci 4. tisíciletí před n. l., doklady však
hovoří o nápoji vyvolených. Jeho rozšíření mezi prostý lid způsobili až Řekové. Ti také
učinili mnoho pro jeho pěstování, zakládali vinice téměř na celém území své říše.

Řekové pravděpodobně jako první spojili víno s náboženstvím. Křesťanství do svého
počátku používá víno při svých rituálech. Jihoameričtí Aztékové vyráběli a pili nápoje
s obsahem alkoholu. Konzumace byla spojena s náboženskými obřady a její světská
forma se trestala. Ne všechna náboženství se však k alkoholu staví s tolerancí.
Buddhismus, stejně jako Islám, jeho pití nepřipouští.

Ovšem alkoholu nebylo užíváno pouze k obveselení mysli, lidé záhy zjistili jeho
možnosti použití na poli lékařství. O blahodárných účincích alkoholu najdeme svědectví
v pracích antického lékaře Hippokrata (460 - 370 před n. l.). Lidé používali různé
vínové obklady, které přinášely pacientovi úlevu, také po samotném použití
alkoholického nápoje se pacientovi ulevilo a bolest byla snesitelnější.

Ke konzumentům piva patřili staří Sumerové, Babyloňané, Egypťané, Germáni i
Slované. Sumerové i Egypťané vařili již na konci 4. tisíciletí př. n. l. pivo ze sladu či
chlebového těsta. Namísto chmele ochucovali Sumerové nápoj hořčicí nebo sezamem.
Pivo bylo již tehdy lidovým pitím, zatímco víno bylo dostupné jen bohatším vrstvám.
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A protože pivo je nápojem poměrně slabým a ne každý se dokáže při konzumaci
vypořádat s velkými objemy, vymysleli staří Vikingové dokonce jakousi obdobu
destilace piva – vymrazování. Etanol má nižší bod tání než voda, proto zmrzlá složka
obsahuje relativně více vody a zbytek piva se z hlediska alkoholu koncentruje.

Historie vína a piva je docela dobře popsaná, ale v případě destilátů je to mnohem
nejasnější. Samotný princip destilace byl sice znám jistě již Egypťanům, Babylóňanům,
Keltům a Číňanům, ale údaje se liší v tom, k čemu destiláty jednotlivé kultury
využívaly. Historicky doložená procedura pálení alkoholu je rozhodně starší tisíce let.
Byla objevena arabskými obyvateli Mezopotámie a z arabštiny pochází i řada
používaných výrazů, které byly přejaty prakticky do všech jazyků. I slovo alkohol
pochází z arabštiny. Původně byl alkohol využíván pouze k lékařským a ranhojičským
účelům, ve starém Egyptě (Egypťané znali vinný líh, ale nepili ho, sloužil k výrobě
tzv. kuřidel podporujících hoření) a později v celém arabském světě sloužil k výrobě
vonných esencí. Pomalu a stále častěji byl alkohol užíván jako nápoj, hlavně proto, že
údajně posiloval mysl, srdce a obnovoval „mládenecké“ síly. [3]

2.5

Jednotky, ve kterých se alkohol měří

Nejčastěji se setkáváme s pojmem promile alkoholu. Označují se symbolem ‰. Promile
je jedna desetina procenta, tzn. jiný název pro jednu tisícinu celku. Řekneme-li tedy,
že osoba má v krvi 2 promile alkoholu, znamená to, že je 2/1000 alkoholu rozpuštěno v
každém litru krve (tzn. 2 mililitry alkoholu). Dále můžeme obsah alkoholu uvádět přímo
v procentech se symbolem %, případně v gramech alkoholu na kilogram krve g.kg-1.
Jednotky g.kg-1 jsou ale rovny promilím (1‰ = 1 g.kg-1). Pro medicínské účely se
koncentrace alkoholu v krvi vyjadřuje v mmol.l-1 (též jednotka soustavy SI). 1 g.kg-1 =
21,71 mmol.l-1.

2.6

Účinky alkoholu

Alkohol je droga, která má účinky na centrální nervový systém, který všeobecně tlumí,
přestože díky uvolnění po užití se alkohol považuje za životabudič. Už v malém
množství jsou patrné jeho účinky na rychlost reakcí, koordinaci pohybů, úsudek,
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rozhodování. V psychické sféře alkohol odstraňuje zábrany. Odstranění zábran může
vést ke šťastnější atmosféře ve společnosti, kde se pije alkohol, protože je zbavena
zátěže etikety. Většina společenského pití dále nezachází. Nicméně stejně tak může
uvolnění zábran vést ke vzrušeným emocionálním projevům, agresivitě, která se může
projevit až v surových a krutých násilných činech. Zpočátku se nevyskytují typické
projevy opilosti, je patrná euforie a snižuje se schopnost výkonů vyžadujících pozornost
a soustředění. Uvolňují se zábrany, člověk je více společenský, sebevědomý, ale také
naopak i agresivní.

Opilost, tj. stav, kdy nastává příjemný pocit uvolnění, vše se zdá růžové, nadějné,
starosti blednou. V menšině případů nastává pravý opak, tj. zasmušení, lítost a pláč.
Člověk pod vlivem alkoholu se rád poslouchá, chlubí, sám sobě se zdá být duchaplný. Z
počátku baví společnost a je žertovný. Sympatie stoupají a někdy by tento člověk
objímal celý svět. Rád se kamarádí a platí za druhé. Povolí vnitřní napětí, ostych a
bázeň. Rozváže se tzv. jazyk nejen mateřský, ale i cizí.

Zábrany mizí, padá přetvářka a respektování mravních i právních předpisů. Prozrazují
se tajemství vlastní, cizí i státní. Vlastní schopnosti se přeceňují. Je to stav příjemný,
pro někoho je to ráj, proto je tak často vyhledávaný, mnohými omlouvaný, ostatními
právem jako deformace osobnosti zatracovaný.

Nálada je vratká, snadno se mění. Též se mění postoje, sympatie, antipatie, chvástavost,
beztaktnost vede ke konfliktu, agresi, rvačce. Člověk pod vlivem alkoholu se stává
dravým, sexuálně agresivním i incestózním. Těžká opilost končí bezvědomím.
U člověka pod vlivem alkoholu mizí smysl pro „nadpřirozené věci“, nebojí se ani
strašidel, ani policistů. Patická opilost je zvláštní opilost. Jedná se mrákotný stav krytý
amnézií. Je velmi nebezpečná.
Člověk, který nikdy nepožil alkohol, má hladinu etanolu v krvi 0,003 g.kg-1. Je stálou
součástí látkové přeměny u člověka. V mnoha nápojích jsou ovšem stopy alkoholu.
Průměrná normální fyziologická hladina alkoholu v krvi se u každého člověka pohybuje
v rozmezí 0,03 - 0,05 g.kg-1. Každý člověk má jinou toleranci alkoholu. Někdo se opije
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již po malém množství alkoholu, někdo nejeví podstatné psychické úchylky ani
po větším množství koncentrovaného nápoje. U člověka tolerance zprvu stoupá, pak
opět s léty klesá.

Otrava alkoholem byla původně definována jako hladina alkoholu v krvi. Bylo zjištěno,
že u většiny lidí je měřitelné „mentálního postižení“ na úrovni přibližně 0,05 % BAC
(Blood Alcohol Concentration - koncentrace alkoholu v krvi). Nad tuto úroveň se
začínají postupně zhoršovat motorické funkce. Jedná se o zvýšenou koncentraci
alkoholu v krvi. Pro průměrného člověka se uvádí stav bezvědomí při koncentraci
o 0,4 % BAC. Nad 0,5 % BAC, mohou být základní tělesné funkce, jako je např.
dýchání nebo činnost srdce, potlačeny do té míry, že může nastat smrt. [2]

2.7

Alkohol a metabolismus

2.7.1 Resorpce alkoholu
Resorpce alkoholu do organismu probíhá prostou difúzí. Optimálním předpokladem
pro jeho resorpci je rozpustnost alkoholu ve vodě. Resorpce alkoholu vdechováním par
nemá praktický význam. Stejně je tomu při resorpci alkoholu neporušenou kůží
dospělého člověka. Resorpce alkoholu začíná již v ústech. Množství alkoholu vstřebané
ústní sliznicí však zůstává pod úrovní eliminace a k průkaznému zvýšení hladiny
alkoholu v krvi nedojde, i když člověk podrží silně koncentrovaný nápoj v ústech
po delší dobu. Ze žaludku se vstřebává asi 20 % vypitého alkoholu. Rozhodující část,
tj. celých 80 % vypitého alkoholu se vstřebává z dvanácterníku a z horního úseku
tenkého střeva. Rychlost resorpce alkoholu do krve a do organismu závisí především
na difúzním spádu a na velikosti plochy zažívacího traktu, z níž může resorbovat.
Uvádí se tedy, že resorpční doba trvá od 30 do 90 minut v závislosti na naplněnosti
žaludku (čím je žaludek plnější, tím je resorpční doba pomalejší).

Resorpce probíhá v podstatě exponenciálně. Zpočátku je pomalejší, přechodem
alkoholu do dvanáctníku a tenkého střeva se zrychluje a při vrcholu resorpční křivky se
opět zpomaluje pro snížení difúzního napětí. V okamžiku, kdy dosáhne křivka hladiny
alkoholu v krvi vrcholu, tak není ještě resorpce alkoholu ze zažívacího traktu do krve
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ukončena, a to ani v případě jednorázového pití. V této době, kdy je ještě koncentrace
alkoholu v zažívacím ústrojí vyšší než koncentrace alkoholu v krvi, resorpce alkoholu
do krve stále pokračuje. Vrchol křivky jen ukazuje, že došlo k rovnováze mezi invazí
alkoholu ze zažívacího traktu do krve na jedné straně, a jeho pronikáním z krve dále
do organismu a eliminaci na straně druhé. [2]

2.7.2 Vylučování alkoholu
Alkohol se vylučuje z organismu z 90 až 95 % oxidací v procesu látkové přeměny,
5 až 10 % se vylučuje v nezměněné formě, dechem se vylučuje přibližně 4 až 7 % a
močí přibližně 1 až 3 %. Vylučování alkoholu jinými cestami je prakticky zanedbatelné.

Vylučování alkoholu v nezměněné formě, převážně dechem a močí není konstantní.
Vylučování je závislé na koncentraci alkoholu v krvi. Celková eliminace alkoholu není
konstantní a kolísá v určitých mezích. Po 600 litrech čistého alkoholu jsou patrné
změny EEG, po 900 litrech čistého alkoholu hrozí atrofie mozku. Alkohol je
diuretikem, a to svým zásahem přes zadní lalok hypofýzy, kde inhibuje ADH
(Antidiuretic hormone - Antidiuretický hormon). Zahuštění krve má ovšem za následek,
že jsou uvedeny v chod kompenzační mechanismy s výsledkem pocitem žízně.
Závislosti propadá 7 až 10 % konzumentů podle citlivosti a dlouhodobého vlivu
společenského prostředí.

Citlivost je dána genetickým polymorfismem lidské jaterní alkoholdehydrogenázy dvanáctým chromozómem. Její nízké množství v erytrocytech může působit zvýšenou
hladinu acetaldehydu v periferní krvi. Tyto odlišnosti vyvolávají např. výraznější
červenání a rychlejší růst hladin alkoholu a acetaldehydu v krvi. [2]

2.8

Důvody testování osob

Statistiky uvádějí, že pití v práci způsobuje vysoké náklady průmyslu způsobené
neschopností anebo špatnou produktivitou pracovníků. Testování alkoholu může být
také ekonomicky ospravedlnitelné, protože šetří životy, šetří náklady na pojistná plnění,
omezuje odpovědnost. Avšak skutečný důvod, proč by společnost měla rozhodnout
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o testování alkoholu je, protože si uvědomuje, že zneužívání alkoholu na pracovišti
existuje a je nebezpečné pro uživatele, jejich spolupracovníky a obecné blaho
společnosti.

Ve známost vešlo mnoho průmyslových havárií způsobených požíváním alkoholu
na pracovišti. Úmrtí, zranění nebo škody na životním prostředí byly následkem těchto
událostí a způsobily nenapravitelné škody na společnosti, při práci pracovníků
pod vlivem alkoholu. Ačkoliv jsou tyto případy extrémní, nejsou anomálií a poukazují
na riziko, že společnost musí daný problém řešit.

Provedené studie došly k závěru, že koncentrace alkoholu v krvi (BAC) i nižší
než 0,05 % (0,5 ‰) může zhoršit řidičské dovednosti. To způsobilo, že vznikly určité
obavy o správnost a hlavně průkaznost měření nástrojů používaných pro dechové
zkoušky v případech, kdy je nižší naměřená koncentrace alkoholu. Odchylky různých
přístrojů a způsobů měření se totiž se snižující hladinou alkoholu v krvi (či dechu)
podstatně odlišují. [2]

2.9

Vliv alkoholu na organizmus (obecné údaje)

 do 0,3 g.kg-1
- možná zvýšená fyziologická hladina, nemluvíme o podnapilosti.
 0,4 - 0,5 g.kg-1
- vznikají poruchy vestibulárního aparátu a vnímání.
 0,5 - 1,0 g.kg-1
- hovoří se již o podnapilosti (25 - 50 g absolutního alkoholu u člověka vážícího
70 kg).
 l,0 - 1,5 g.kg-1
- mírný stupeň opilosti (50 - 70 g absolutního alkoholu - excitační stadium
alkoholového opojení).
 1,5 - 2,0 g.kg-1
- střední opilost (100 g absolutního alkoholu).
 2,0 - 3,0 g.kg-1
- těžký stupeň opilosti (150 g absolutního alkoholu - u 50 % osob způsobuje stav
bezvědomí).
 3,0 - 5,0 g.kg-1
- absolutní otrava alkoholem (200 a více g absolutního alkoholu).
 nad 5,0 g.kg-1
- smrtelná otrava - tato hranice je orientační a individuální, protože je zde nutno
brát v úvahu návyk na požívání alkoholu. [2]
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3 METODY ZJIŠŤOVÁNÍ ALKOHOLU V TĚLE
Při stanovení hladiny alkoholu v těle je třeba rozlišovat, pro jaké účely se toto stanovení
provádí. Zcela jiné nároky na zjištění alkoholu v organismu jsou v různých profesích.
V mnohých případech je rozhodující jednoduchost a rychlost zjištění alkoholu
v organizmu, byť je toto provedeno na úkor přesnosti - kontroly řidičů, kontroly
na pracovištích nebo pro diagnostické účely v medicíně. Zcela opačné požadavky, kde
vystupuje především přesnost a jednoznačnost stanovení hladiny, jsou v důkazních
řízeních majících za následek postih vyšetřované osoby (pokuta, trestní řízení,
rozvázání pracovního poměru, náhrady škod, plnění pojistných událostí a soudní řízení
všeho druhu). [2]

3.1

Rozdělení metod

a) Metoda výpočtem
b) Metoda analýzy krve:


Plynová chromatografie



Widmarkova metoda

c) Metoda analýzy moči:


Reagenční proužky

d) Metoda analýzy slin:


Reagenční proužky

e) Metoda analýzy vlasů:


Testy z vlasů

f) Metoda analýzy dechu:


detekční trubičky



analyzátory s polovodičovými senzory



analyzátory s infračervenými senzory



analyzátory s palivovými články (elektrochemickými senzory)
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4 POPIS A ROZBOR JEDNOTLIVÝCH ANALÝZ
4.1

Metoda výpočtem

Výpočty hladin alkoholu v krvi se provádí podle zjednodušeného modelu, jenž se snaží
eliminovat různé anomálie a tak výpočty jsou vedeny zpravidla tak, aby vyšetřovnou
osobou co nejvíce zvýhodňovaly.

Pokles hladiny alkoholu v krvi za jednu hodinu se označuje jako faktor ß (beta).
U zdravého člověka se pohybuje v rozmezí 0,12 až 0,2 g.kg-1, při hladinách alkoholu
v krvi nad 2 g.kg-1 dosahuje hodnot až 0,24 g.kg-1. Fyzická námaha nemá na zvýšení
eliminace podstatný vliv. Rychlost eliminace rovněž podstatnou měrou neovlivňují ani
farmaka, kofein či jiné látky.

Zpětný výpočet hladiny se provede připočtením eliminovaného alkoholu z těla
za dotyčný časový úsek. Výpočet provedeme podle vzorce: ci = c + ß .t

Výpočet je proveditelný do 15 hodin, ale již od 10 hodinách je lépe k výsledku
přistupovat víceméně jen jako k orientačnímu.

Při výpočtu hladiny alkoholu vzniklé požitím alkoholických nápojů se vychází
Wa
z tzv. Widmarkova vzorce: A 
Wc C f
U obou vzorců jsou použity následující veličiny:







c - koncentrace alkoholu v krvi [g.kg-1]
A - požitý alkohol [g]
ß - eliminační faktor [g.kg-1.hod-1 ]
Wc - hmotnost [kg]
Cf - redukční faktor (pro muže 0,7; pro ženu 0,6)
t - časový rozdíl [hod.]

Redukční faktor lze podle typu osoby upravit. U osoby hubené zvýšit o 10%, zatímco
u plnoštíhlé osoby až o 10% snížit. Uvedené hranice nejsou mezní.
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Vzájemnou kombinací a úpravami výše uvedených vzorců lze provést většinu výpočtů
v postresorpční fázi. [2]

4.2

Metoda analýzy krve

K nejpřesnějším metodám množstevního zjištění hladiny alkoholu v krvi patří
analytické rozbory krve. A to především chemické a fyzikálně-chemické metody.

V současné době se považuje za objektivní stanovení alkoholu v krvi - stanovení
pomocí plynové chromatografie, s následnou kontrolou metodou založenou na jiném
principu, tzv. Widmarkovou metodou, která se provádí v laboratořích specializovaných
na tuto problematiku. Výsledná hodnota je průměr z více stanovení.

4.2.1 Plynová chromatografie
Plynová chromatografie je separační a současně analytická fyzikálně-chemická metoda
pro separaci a analýzu směsí látek, jejímž základním principem je rozdělování složek
směsi mezi mobilní a stacionární fázi.

Význam slova „separační“ (metoda) v uvedené definici znamená, že chromatografické
metody umožňují vzájemnou separaci látek obsažených ve zkoumané směsi. Výraz
„analytická“ (metoda) znamená, že chromatografie umožňuje kvalitativní a kvantitativní
analýzu směsi. Výsledkem separace složek směsi může být i pouze to, že v daném
experimentálním uspořádání je možné zjistit, že se zkoumaná směs skládá například
ze tří různých látek anebo naopak, že je tvořena pouze jedinou látkou a jedná se o látku
v čistém stavu (např. při kontrole čistoty některých látek). Výsledkem kvalitativní
analýzy je zjištění, jaké látky jsou obsažené ve směsi a výsledkem kvantitativní analýzy
je zjištění v jaké koncentraci jsou jednotlivé složky ve směsi obsažené. Je zřejmé, že
pro provedení kvalitativní a kvantitativní analýzy je nutné jednotlivé složky směsi
od sebe nejdříve oddělit.

Chromatografické analýzy se zpravidla používají pro složité směsi látek, které mají
navzájem dosti podobné chemické a fyzikální vlastnosti, a které by se jinými metodami
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kvalitativně a kvantitativně analyzovaly jen velmi obtížně, pokud by to vůbec bylo
možné. Přístroj používaný pro plynovou chromatografii se nazývá plynový
chromatograf.

Obrázek č. 2 - Schématický nákres plynového chromatografu
(zdroj: http://old.lf3.cuni.cz/chemie/cesky/materialy_B/chromatografie.doc)

Hlavními částmi plynového chromatografu jsou: regulátor průtoku nosného plynu,
nástřikový port, separační kolona, termostat, a detektor. Plynový chromatograf je
připojen ke zdroji nosného plynu (tlakové láhvi) a k zařízení, které je schopné zpracovat
signál z detektoru. Výsledný vytištěný záznam chromatografické analýzy se nazývá
chromatogram.

Nosný plyn slouží v plynové chromatografii jako transportní médium pro plynnou směs,
která je analyzována. Jako nosný plyn se používají plyny He, Ar, N2, H2, CO2.

Regulátor průtoku slouží pro udržení konstantní průtokové rychlosti (nebo konstantního
tlaku) nosného plynu v separační koloně během analýzy.

Nástřikový port je místo, které slouží pro vpravení vzorku do plynového chromatografu
a do separační kolony. Nástřik se provádí ručně nebo automaticky speciální injekční
stříkačkou. Nastřikovaný vzorek může být kapalný nebo plynný. V případě kapalných
vzorků musí mít nástřikový port dostatečně vysokou teplotu, aby došlo k okamžitému
převedení vzorku do plynného stavu. Plynný vzorek je z nástřikového portu zaveden
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do proudu nosného plynu, který ho pak transportuje přes kolonu, přičemž dochází
k separaci složek analyzované směsi.

Separační kolona je nejdůležitější součástí plynového chromatografu. Kapilární kolona
je tvořena kapilárou z taveného křemene, která je z venku potažena filmem polymeru,
který ji chrání před zlomením nebo jiným mechanickým poškozením. Kapilára je
umístěna na kruhovém držáku o průměru kolem 15 cm, na kterém je stočena dokola a
tento držák s kolonou je upevněn uvnitř chromatografu.

Termostat udržuje konstantní teplotu separační kolony během analýzy nebo teplotu
plynule mění podle nastaveného programu.

Pro plynovou chromatografii existuje více různých typů detektorů. Volba detektoru
závisí na aplikaci a na cíli analýzy. Jednotlivé typy detektorů se liší jak principem
funkce a konstrukcí tak i selektivitou, citlivostí, mezí detekce a lineárním dynamickým
rozsahem. Selektivitou detektoru se rozumí jeho schopnost reagovat jen na látky
určitého typu. Mez detekce představuje nejmenší možné množství látky, které je
na pozadí šumu detektoru možné detekovat. Vyjadřuje se zpravidla v gramech dané
látky na jeden mililitr nosného plynu (g.ml-1).

Výsledný chromatogram je tvořen soustavou píků, které mají různou plochu a výšku,
mají od sebe různou vzdálenost a v ideálním případě jsou symetrické a mají tvar
Gaussovy křivky.

Obrázek č. 3 – Ukázka chromatogramu
(zdroj: http://old.lf3.cuni.cz/chemie/cesky/materialy_B/chromatografie.doc)
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Pokud je zkoumaná směs dobře rozdělena, pak každý pík na chromatogramu (č. 1 – 6)
odpovídá jedné ze složek analyzované směsi. Poloha píku na ose x uváděná pomocí
retenčního času (určeno podle polohy vrcholu) určuje, o jakou látku se jedná
(kvalitativní analýza), plocha píku (nebo jeho výška) určuje koncentraci látky ve směsi
(kvantitativní analýza). Identifikace píků (látek) se provede tak, že se na stejné
separační koloně za stejných experimentálních podmínek provede analýza předem
připravené směsi o známém kvalitativním složení, tzv. standardní směs. Pokud se
retenční časy píků na chromatogramu neznámé směsi shodují s retenčními časy píků
směsi o známém složení, pak se jedná o stejné látky. Koncentrace látek ve směsi se
určuje z ploch nebo výšek píků metodou kalibrace, pro kterou existuje více způsobů
provedení. [4]

4.2.2 Widmarkova metoda
Widmarkova metoda je stále rozšířenou analytickou metodou poměrně velmi přesnou a
spolehlivou. Její výhodou je vysoká citlivost a poměrná jednoduchost, která ji řadí mezi
rutinní laboratorní úkony. Je využívána i jako princip při dechové zkoušce v detekčních
trubičkách, které stanovují orientačně požitý alkohol na základě změny barvy detekční
trubičky. [2]

Pro provedení Widmarkovy zkoušky se odebírá asi 5 až 8 mililitrů krve. Při odběru se
k dezinfekci nesmí užívat alkoholu ani jiných těkavých látek, neboť by došlo
ke zkreslení výsledků. Princip Widmarkovy metody spočívá v oddestilování etanolu
obsaženého v krvi a jeho oxidaci známým nadbytkem dichromanu draselného v
kyselině sírové. Přebytek dichromanu se stanoví jodometrickou titrací. Nevýhodou této
zkoušky je její nespecifičnost, protože při Widmarkově metodě jsou mezi redukujícími
látkami chovajícími se stejně jako etanol i jiné těkavé redukující látky, jako např.
aceton, acetaldehyd, éter, benzin a jiné látky. [2,5]

Vzhledem k tomu, že poměrně málo léků může ovlivnit výsledky krevních testů, musí
osoba podstupující test alkoholu informovat laboratoř, lékaře nebo osobu provádějící
test o všech nepředepsaných lécích, které užívá.
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Kromě toho, pokud osoba, v dané době užívá léky ředící krev, trpí nedostatečnou
srážlivostí krve či nadměrným krvácením, musí informovat dané pracovníky provádějící
test alkoholu v krvi ještě před odebráním krevního vzorku o těchto skutečnostech. [6]

4.2.3 Klady a zápory analýzy krve
Klady:
 Krevní analýza je nejpřesnější metoda pro testování osob na obsah alkoholu
v krvi (BAC). Výsledky jsou brány jako normály (jsou srovnávací soustavou
pro výsledky ostatních metod).
 Krevní testy nabízejí možnost přesně testovat jeden vzorek několikrát,
za předpokladu správného uchování vzorku.
 Výsledky této metody jsou v naší zemi brány, jako přesné stanovení BAC,
čili použitelné pro právní účely.
 Lze zjistit obsah alkoholu i v těle usmrcených osob.

Zápory:
 Proces odběru krve vyžaduje laboratoř nebo k tomu určené pracoviště, kde je
zapotřebí vyškolených laboratorních techniků (lékařský personál), protože
analýza vyžaduje přesné postupy, tím pádem je celkový proces nákladný
(jedna z nejdražších metod).
 Výsledky nejsou okamžitě k dispozici.
 Testy alkoholu v krvi jsou v současné době nejvíce invazivní (obtěžující)
metodou používanou pro testování alkoholu v krvi.

4.3

Metoda analýzy moči

Analýza z moči za pomocí reagenčních proužků, je jednou z nejjednodušších a
nejlevnějších způsobů, jak zjistit, zda osoba požila alkohol. Rozbor moči na alkohol
provedený v laboratoři může zjistit přítomnost alkoholu až do jednoho týdne zpět, ale
zjišťování bude trvat minimálně 2 hodiny. V minulem desetiletí se zjistilo, že jeden
z indikátorů – ethyl glucuronid (EtG) se začne akumulovat v krvi, a to i poté, co hladina
alkoholu již klesá.
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Přítomnost ethyl glucuronidu (EtG), i když v krvi žádný alkohol není, svědčí o stavu
po konzumaci alkoholu. Pomocí EtG můžeme zjistit přítomnost alkoholu v těle i
v případě, že se jedinec dostaví k testu na alkohol až po několika hodinách, nebo
dokonce i po několika dnech po události. EtG totiž přetrvává v moči po stavu opilosti
až po dobu pěti dnů.

Testování moči na alkohol je vlastně velmi jednoduché, a proto se zdá, že je velmi
snadné zfalšovat vzorky moči. Pití nadměrného množství vody může způsobit zkreslení
vzorku moči, to však také způsobí zředění moči, což vede k podezření z falšování.

Pokud výsledek testu na alkohol je pozitivní, znamená to, že osoba požila alkohol
v posledních 4 až 5 dnech, ale nemusí to být nutně v okamžiku, kdy byla provedena
zkouška. Navíc koncentrace alkoholu v moči neodpovídá přímo koncentraci alkoholu
v krvi. Koncentrace alkoholu v moči se bude lišit v závislosti na osobě, metabolismu a
množství tekutiny v systému osoby. [6]

4.3.1 Klady a zápory analýzy moči
Klady:
 Jedná se o nejlevnější z metod testování alkoholu.
 Výsledek z reagenčního proužku známe do 2 minut.
 Reagenční proužek může být použit doma.
 Laboratorně můžeme zjistit požití alkoholu až 4 – 5 dnů zpětně.
 Poskytují největší flexibilitu při testování různých drog včetně alkoholu a
nikotinu.
 Právně se dají využít výsledky pouze v tom případě, aby bylo popřeno tvrzení
osoby, že v delším časovém horizontu vůbec nepožila alkohol.

Zápory:
 Pozitivní test moči nemusí znamenat, že osoba byla pod vlivem alkoholu v době
provedení zkoušky.
 Metoda je považována za invazivní neboli obtěžující k testování alkoholu.
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 Ukazují na přítomnost alkoholu v lidském systému, avšak výsledek je znám
až po dvou hodinách.
 Vzorek může být zfalšován, nahrazen nebo zředěn.
 Vzorky mohou představovat biologické nebezpečí, kdy se zpracovávají a jsou
odesílány do laboratoře.

4.4

Metoda analýzy slin

Testování slin na zjištění přítomnosti alkoholu v krvi patří mezi metody na jedno
použití. Metoda poměrně dobře ukazuje přibližný obsah koncentrace alkoholu v krvi
(BAC). I když korelace mezi koncentrací alkoholu v krvi a koncentrací alkoholu
ve slinách je minimální, nebylo prokázáno, že výsledky jsou přesné a spolehlivé.

Slinové testery využívají působení enzymu oxidace alkoholu, který reaguje na alkohol
v poměru ke koncentraci alkoholu ve vzorku slin na něj přiloženém.

Uživatel odhaduje hladinu alkoholu porovnáním změny barvy na testovacím proužku
ke standardnímu barevnému vzoru kalibrovanému k zobrazování různých hladin
alkoholu. [7]

Obrázek č. 4 – Kazeta OratecPlus k testování alkoholu a drog
(zdroj: http://www.transcomczech.cz/testy-na-drogy-na-sliny.htm)
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Ačkoli se zdá, že některé testery slin ukazují přítomnost alkoholu poměrně dobře, je
oxidační enzym alkoholu použitý u těchto testerů snadno teplotně ovlivnitelný.
Při vysoké teplotě výsledky ukazují falešně vysoké hodnoty, naopak při nízkých
teplotách budou nepravdivě nízké hodnoty. Vystavení testeru teplotám nad 80 stupňů
Celsia nebo vnějšímu ovzduší se zničí enzym, tester ztrácí schopnost oxidovat a
tím reagovat na alkohol. Většina testerů slin nesignalizuje, pokud by došlo k poškození,
ale prostě nebudou fungovat. Testery slin obecně mají trvanlivost maximálně jeden
rok. [7]

4.4.1 Klady a zápory analýzy slin
Klady:
 Jsou jednou z levnějších metod testování alkoholu.
 Představují nižší celkové náklady na testování, protože není zapotřebí žádné
speciální školení zaměstnanců pro provádění odběru vzorku.
 Je to relativně málo nepříjemný a neinvazivní způsob testování alkoholu.
 Lze je snadno provést, ale pro přesnost vyžadují laboratorní zpracování.
 Poskytují vzorky, které byly získány na základě přímého pozorování
(tzn. minimální riziko záměny vzorků).
 Představují minimální riziko přenosu infekce nebo nakažlivých chorob.
 Můžeme zjistit přítomnost alkoholu v těle zpětně v řádu několika hodin
(max. 24 hodin).

Zápory:
 Výsledek testu je znám po 10 až 15 minutách.
 Výsledek je pouze orientační.
 Převod mezi BAC a koncentrací alkoholu ve slinách není příliš přesný.
 Nemají žádné mezinárodně uznávané mezní koncentrace nebo normy
pro detekci. To dělá výsledky více závislé na konkrétním produktu.
 Jsou méně spolehlivé a nepříliš přijatelné pro právní účely.
 Jsou ovlivnitelné okolním prostředím (zejména teplotou).
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4.5

Metoda analýzy vlasů

Protože vlasy rostou, pohlcují speciální znaky tzv. ethyl glukuronidy (ETG), ethyl
estery mastných kyselin (FAEEs) a fosfatidyl ethanol (PEth). Stopy ETG, FAEEs a
PEth zůstávají ve vlasech, dokud si osoba neoholí nebo neostříhá vlasy. Vzhledem
k tomu, že prvky FAEEs, ETG a PEth jsou tělem produkovány, jen když je alkohol
v krvi, je tím více existujících stop těchto prvků, čím více alkoholu bylo požito.
Rozsáhlé výzkumné studie o ETG, FAEEs a PEth testování pomohli vytvořit spolehlivé
základní úrovně pro různé skupiny lidí, jako jsou těžcí alkoholici, sociální alkoholici a
abstinenti.

K přesnému posouzení alkoholu a spolehlivých výsledků, ale nelze docílit z ochlupení
na celém lidském těle, ale pouze z vlasů na hlavě. Na výsledek provedeného testu nemá
vliv bělení, barvení či trvalá ondulace vlasů a jiné vlasové procedury, ale test nebude
možné provést, pokud má osoba velmi krátké vlasy (méně než 1,5 cm). Vzorek vlasů
musí být přibližně široký průměru grafitové tužky.

Jednou z pozoruhodných vlastností testu vlasů na alkoholu je, že test nám může
poskytnout přesné historické údaje o konzumaci alkoholu, která je možná v řádu
několika měsíců.

Vlasové zkoušky byly použity pro testování alkoholu až od roku 2008. Do této doby
byly používány hlavně pro testování drog. Metoda díky své využitelnosti pro měření
drog i alkoholu současně má do budoucna předpoklad k masovému používání. [6]

4.5.1 Klady a zápory analýzy vlasů
Klady:
 Můžeme zjistit stav alkoholu v těle zpětně (v řádu několika měsíců).
 Vzorek vlasů nabízí vetší stabilitu (minimální riziko znehodnocení vzorku) a je
nenáročný na přepravu a skladování (vzorek nevyžaduje chlazení).
 Testy vlasů poskytují přesné výsledky pro skupiny osob (abstinenti,
sociální alkoholici, těžcí alkoholici).
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 Test vlasů je relativně málo obtěžující a invazivní metodou testování.
 Testy vlasů mohou přesně rozpoznat alkohol, drogy i kombinaci obou látek.
 Testování vlasů na alkohol snižuje potřebu opakovaného namátkového testování
alkoholu.
 Příměs a úpravy vlasů nemají vliv na výsledek testu.
 Riziko falšování či záměny vzorku je minimalizováno, protože u odběru vzorku
vlasů může být přítomno více osob.

Zápory:
 Testy vlasů jsou poměrně drahé.
 Jedná se o poměrně novou metodu testování, která není veřejnosti příliš známa.
 V České republice omezeně dostupná.
 Testy vlasů se nedají provést u vlasů, které jsou kratší než 1,5 cm nebo pokud si
osoba holí hlavu.
 Testy není možno provést ze vzorku ochlupení, ale pouze ze vzorku vlasů.
 Test nelze provést pouze z jednoho vlasu (bez ohledu na délku vlasu).

4.6

Metoda analýzy dechu

4.6.1 Historie analýzy dechu
První přístroj na zjišťování alkoholu v dechu byl dne 31. prosince 1938 oficiálně
představen Američanem Rolly Neil Hargerem. Hargerův přístroj byl velice složitý a
velikostí připomínal krabici od bot. Profesor Indianské univerzity navázal na výzkum
dvou svých kolegů. V roce 1847 výzkum prokázal, že dech člověka po požití alkoholu
skutečně alkohol obsahuje. V roce 1927 lékař a specialista na alkoholovou závislost
Emil Bogen poprvé zkoumal ve fotbalovém míči obsah alkoholu v dechu opilého
člověka. Při bádání navíc zjistil, že dech obsahuje daleko více alkoholu než třeba moč.
Dalšími výzkumy o vylučování alkoholu ve vydechovaném vzduchu pokračovali vědci
Liljestrand a Linde v roce 1930.

Hargerův přístroj, pro který se vžil název „drunkometer“ (opilcoměr), začala záhy
využívat americká policie. Prohibice sice byla v té době v USA již několik let minulostí,
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země se ale stále potýkala s alkoholismem. Princip přístroje spočíval na mokré
chemické analýze a byl takový, že po vydechnutí do vnitřku balónku se dech dostal
do kontaktu s chemickou látkou (permagnátem draselným), která v závislosti na obsahu
alkoholu měnila svou barvu. Množství požitého alkoholu se potom odhadovalo
podle intenzity a délky zabarvení sloupce.

V tehdejších i nedávných dobách ale i odborníci připouštěli, že měření tímto způsobem
není zcela přesné, protože detekční trubička mohla zabarvením reagovat nejen
na alkohol, ale také na zubní pastu, ústní sprej, zkvašený kompot nebo například
na punčový dort i na některé nemoci člověka. Dalším problémem je fakt, že každý
člověk vstřebává alkohol jinak.

Obrázek č. 5 – Hargerův měřicí přístroj alkoholu v dechu
(zdroj: http://madisoncamerunning.com/248/248.html)

Předchůdcem moderních přístrojů na měření alkoholu v dechu byl „breathalyzer“
bývalého policisty a profesora Indianské univerzity Roberta Borkensteina v roce 1953.
Tento přístroj byl již mobilnější, elektronický a hlavně ukazoval rovnou obsah alkoholu
v dechu. Pracoval na principu mokré chemické analýzy dichromanu draselného a
kyseliny sírové. [8]
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Obrázek č. 6 – Borkensteinův analyzátor alkoholu v dechu
(zdroj: http://www.lawyers.ca/international/instrumentsdetail.asp?ID=3&state=Ontario)

4.6.2 Princip analýzy dechu
V plicích dochází k přímému kontaktu vdechnutého vzduchu s krví. Etanol v krvi je
nestabilní a v důsledku toho se část alkoholu v poměru ke koncentraci v krvi uvolňuje
z krve do alveolárního vzduchu v plicních sklípcích. Do krve se z vdechnutého vzduchu
naváže kyslík a zároveň se z krve uvolní oxid uhličitý a jiné plyny a páry jako třeba
alkohol. Takto pozměněný vzduch je poté vydechnut. Z vydechnutého vzduchu lze
pomocí analyzátoru alkoholu v dechu stanovit koncentraci alkoholu v dechu a
přepočtem odvodit koncentraci alkoholu v krvi. Toto se děje za předpokladu vysoké
přesnosti, že koncentrace alkoholu obsaženého v krvi je stejná jako koncentrace etanolu
v krvi. [9]

Analyzátory alkoholu v dechu jsou prakticky detektory alkoholu. Slouží ke zjištění
přítomnosti alkoholu a jeho koncentraci v lidském organizmu. Jejich nejdůležitější
vlastností je rychlost vyhodnocení výsledků a přenosnost přístroje. Samozřejmě
při zachování určité hranice přesnosti. Tyto analyzátory naleznou uplatnění zejména
při kontrole schopnosti řízení motorového vozidla, dodržování kázně na pracovišti
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apod. Na českém trhu je spousta přístrojů zpracovávající vydechovaný dech z plic pro
testy na alkohol. Liší se od sebe technologií zpracování, případně typem senzoru a
přesností výsledků, kdy od tohoto se odvíjí i jejich cena. Výsledky nejlepších a zároveň
nejdražších přístrojů pracující na principu palivových článků (elektrochemických
senzorů) jsou přesné jako analýza rozboru krve a tedy právně dostačující. [9]

Obrázek č. 7 – Analyzátory alkoholu v dechu
(zdroj: http://compex.zdravi-cz.eu/alkoholtestery-pouziti.php)

4.6.3 Klady a zápory analýzy dechu
Klady:
 Rychlost analýzy a vyhodnocení výsledku.
 Velikost přístrojů (ruční analyzátory).
 Nízká cena za detekční analyzátory.
 Nejpřesnější přístroje jsou schválenými měřidly Českým metrologickým
institutem (ČMI).

Zápory:
 Některé typy analyzátorů mohou reagovat nejen na alkohol ale i na jiné
sloučeniny a páry obsažené v dechu.
 Přesnost záleží na použité technologii a typu senzoru.
 Riziko ovlivnění výsledku vnějšími podmínkami.
 Některé typy mají potíže s určením nulové hranice obsahu alkoholu.

30

5 DETEKČNÍ METODY - ANALÝZA DECHU
5.1

Detekční trubičky

Tato metoda je známá již od roku 1953 od vynálezu Borkensteinova analyzátoru a patří
mezi metody vyhledávací. Použitím této metody zjistíme orientační výsledek
přítomnosti alkoholu, především však skutečnost, zda osoba alkohol požila či nikoliv.

Obrázek č. 8 – Sada detekčních trubiček
(zdroj: http://www.draeger.com)

K orientačnímu zjištění přítomnosti alkoholu v dechu se v České republice používá
nejhojněji detekční trubička Altest. Na těle trubičky je vyznačena dělící ryska, která
určuje hranici 0,8 g.kg-1 alkoholu v dechu u kontrolované osoby. Vyšetřovaná osoba je
vyzvána, aby vydechovaným vzduchem profoukla trubičku obsahující chemické činidlo
do měrného sáčku. [2]

Kapacita sáčku je konstruována tak, aby nebylo možné naplnění sáčku vzduchem pouze
z horních cest dýchacích, ale i vzduchem z plic, a aby bylo možno kapacitu sáčku
naplnit na jeden nepřerušovaný výdech.
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Uvnitř detekční trubičky je oranžový dichroman draselný (K2Cr2O7), který se účinkem
vdechovaného alkoholu redukuje na zelený oxid chromitý (Cr2O3).
Existence látek schopných oxidovat v dechu se chemickou reakcí projeví zabarvením
činidla do žluta až zelena, u novějších trubiček postavených na jiné chemické reakci se
zabarví do růžova až fialova. Funkčnost detekčních trubiček je v rozsahu 0,3 až 1,5 ‰
alkoholu v dechu. Dolní mez detekce je přizpůsobena na hranici 0,2 ‰ (činidlo
nereaguje) až 0,3 ‰ (činidlo reaguje). Podle intenzity zabarvení (po uplynutí doby 60
sekund) a délky zbarvení sloupce, a to od hranice 0,8 g.kg-1 nebo nad ní, lze pouze
orientačně odhadnout množství alkoholu v dechu. Přesné kvantitativní zjištění množství
alkoholu v dechu není možné. Výrobce doporučuje neprovádět analýzu bezprostředně
po požití alkoholu.

Tato zkouška není zcela specifická a reakce činidla mohou vyvolat i jiné látky, např.
aceton, ovoce, zubní pasty, ústní vody, bonbony. Pokud vyšetřovaná osoba tvrdí, že
bezprostředně před provedeným testem požila některou z těchto látek, je možno provést
po 20 minutách opakovaný test, kdy za tuto dobu by se měl stopový ústní alkohol a jiné
těkavé látky z úst odplavit.

5.1.1 Klady a zápory detekčních trubiček
Klady:
 Rychlá a snadná metoda na detekci obsahu alkoholu v těle.
 Nejlevnějších metoda na trhu.

Zápory:
 Přesné kvantitativní zjištění koncentrace alkoholu v dechu není možné.
 Detekční trubičky lze použít pouze jako orientační dechovou zkoušku.
 Reakci činidla mohou vyvolat i jiné látky.
 Agresivní a kyselá detekční náplň (činidlo).
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 Detekční náplň (činidlo) starších modelů obsahovala i rakovinotvorné látky,
těžké kovy a jiné jedovaté látky, které zatěžují životní prostředí a jsou škodlivé
na organizmus testované osoby.
 Citlivost detekční náplně (činidla) na světlo a vlhkost.
 Likvidace použitých detekčních trubiček vyžaduje zvláštní nakládání jako s
chemickým odpadem.

5.2
V roce

Analyzátory s polovodičovými senzory
1980

byl

poprvé

společností

Dräger

představen

přenosný

přístroj

s polovodičovým senzorem.

Obrázek č. 9 – Přenosný přístroj Dräger s polovodičovým senzorem
(zdroj: http://www.draeger.com)

Aby byl analyzátor schopen měřit, musí být polovodičový senzor nejprve aktivován a
zahřátý na provozní teplotu. Poté začíná mít schopnost poskytovat údaje potřebné
pro měření. Jedná se o velmi citlivý plynový polovodič schopný identifikovat v dechu
těkavé redukující látky, tedy i molekuly etanolu. Jeho výhodou je, že jeho závislost není
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ovlivněna okolní teplotou ani vlhkostí okolního vzduchu. Další výhodou je, že výsledky
nejsou ovlivněny plyny, např. vodíkem nebo metanem.

Obrázek č. 10 – Zjednodušené blokové schéma polovodičové metody
(zdroj: příručka „Vodivostní senzory plynů“ dostupná na http://fchi.vscht.cz)

Princip fungování senzoru je založen na změně elektrické vodivosti prvku z oxidu
cíničitého (SnO2). Oxid je polovodič typu N a zjednodušeně lze říci, že pokud je na jeho
povrchu přítomen pouze čistý vzduch, je jeho vodivost nízká, protože volné elektrony,
které způsobují elektrickou vodivost, jsou vázány na kyslík. V přítomnosti
detekovatelného plynu se volné elektrony uvolňují a vodivost se zvyšuje až o dva řády.
Citlivost senzoru tedy závisí na velikosti styčné plochy mezi oxidem cíničitým a
okolním plynem. Přístroj vyhodnocuje koncentraci molekul etanolu v dechu a přepočítá
na promile nebo procenta.

Po zahřátí se polovodičový senzor stává citlivější a je schopen změřit s velkou přesností
i nepatrné množství těchto látek. Polovodičový senzor, který je během měření
pod přesně stanoveným napětím mění v závislosti na přítomnosti těkavých látek svůj
odpor. Na základě změny odporu tohoto senzoru dochází ke změně výstupního napětí.
Toto napětí je klíčové pro další zpracování mikroprocesorem.
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Obrázek č. 11 – Polovodičové senzory plynů
(zdroj: příručka „Vodivostní senzory plynů“ dostupná na http://fchi.vscht.cz)

Přístroje s tímto typem senzoru mohou být použity pouze pro orientační kontrolu.
Nemohou být schváleny jako stanovená měřidla a nelze se na ně právně odvolávat. [10]

Obrázek č. 12 – Řez polovodičovým senzorem
(zdroj: příručka „Vodivostní senzory plynů“ dostupná na http://fchi.vscht.cz)

Obrázek č. 13 – Konstrukce polovodičového senzoru
(zdroj: příručka „Vodivostní senzory plynů“ dostupná na http://fchi.vscht.cz)
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5.2.1 Klady a zápory analyzátoru s polovodičovými senzory
Klady:
 Nízká cena.
 Dostupnost na trhu.

Zápory:
 Výsledky analýz nemohou být právně použitelné.
 Výsledky analýz jsou pouze orientační.
 Senzor může reagovat i na jiné látky obsažené v dechu po jídle a pití
(např. mentol).
 Riziko zničení polovodičového senzoru při velké koncentraci alkoholu v dechu.
 Na polovodičový senzor mají vliv vnější podmínky (vlhkost, tlak).
 Analýza v omezeném teplotním rozmezí.
 Riziko

ovlivnění

výsledků

analýzy

okolním

znečištěným

ovzduším

(např. cigaretový kouř).

5.3

Analyzátory s infračervenými senzory

Dalším způsobem měření koncentrace alkoholu v dechu je pomocí analyzátorů
s infračervenými senzory. Prvním prototypem měřicího přístroje s infračerveným
senzorem byl v roce 1978 Alcytron.
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Obrázek č. 14 – Prototyp měřicího přístroje Alcytron
(zdroj: http://www.draeger.com)

V roce 1982 byl infračervený senzor přesunut do ruční části přístroje a společností
Dräger byl tento typ přístroje představen jako Alcotest 7010.

Obrázek č. 15 – Přístroj Dräger Alcotest 7010
(zdroj: http://www.draeger.com)

Přístroj s infračerveným senzorem je založen na zákonitosti, že určité vlnové délky
infračerveného spektra jsou absorbovány molekulami etanolu. Ve své nejjednodušší
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formě, detektor měří změnu ve výši specifické vlnové délky infračerveného spektra,
která je přivedena z infračerveného zdroje záření, přes optický filtr a měřicí kyvetu k
detektoru. Na základě detekce vznikajícího světla na detektoru můžete měřit
koncentraci alkoholu pomocí Lambert-Beerova zákona, který definuje vztah mezi
koncentrací a absorpcí infračerveného záření.

Obrázek č. 16 – Princip analyzátoru s infračerveným senzorem
(zdroj: časopis Automa, ročník 2001, číslo 10, strana 7)

Rozdíl mezi množstvím energie, která se dostane do infračerveného detektoru
při prázdné vzorkovací komoře a komoře, která je naplněna testovaným dechem,
poskytuje údaj o koncentraci absorbující látky ve vzorku. Jestli byla ve vzorku dechu
alespoň jedna molekula etanolu, která by mohla absorbovat energii na určité vlnové
délce, je zaznamenána detektorem. Rozdíly dosažené energie na infračerveném
detektoru jsou použity pro stanovení koncentrace alkoholu v dechu vzorku. Bohužel se
tak neděje vždy.

S cílem čelit nedostatku specifičnosti, je důležité, aby primární vlnová délka
infračervené energie používané k měření koncentrace alkoholu byla vybrána na základě
co největší citlivosti na etanol a zároveň nejmenší citlivosti na jiné látky, které se běžně
vyskytují v lidském dechu. Filtrační kolo je použito pro modulaci světla přes několik
různých filtrů umožňující užití různých vlnových délek infračervené energie, které
používá detektor pro analýzu. Střední vlnové délky jsou vybrány na základě rušivých
sloučenin, které lze nalézt ve vzorku lidského dechu. Pokud jsou tyto látky
identifikovány a jsou v koncentracích, které by nepříznivě ovlivnily výsledek měření
etanolu, může být analýza zrušena.
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Další důležitá vlastnost je, že rozdílné koncentrace alkoholu nebo jiných látek
obsažených ve vzorku, které pohlcují energii, nejsou v přímé úměře s množstvím
energie, která se k detektoru dostane. Jinými slovy, 0,05 % koncentrace alkoholu
v dechu absorbuje několik jednotek infračervené energie, ale 0,1 % koncentrace
alkoholu v dechu neodčerpá dvakrát tolik jednotek infračervené energie. Tuto
nevyhnutelnou nelinearitu lze překonat provedením multibodové kalibrace. Aby bylo
zajištěno, že přístroj správně vyhodnocuje hladinu alkoholu a jiných látek, bylo by
rozumné provádět kontroly s multi-přesností pro každou látku a kalibraci v celém
rozsahu koncentrací látek.

Infračervené systémy potřebují energii pro zdroj infračerveného světla, tepla k ohřátí
měřicí kyvety, ale i energii pro optický filtr, k řízení detektoru a přidružených obvodů.
Signál z detektoru bývá malý v porovnání s šumem v systému. Bylo tedy obtížné řešit
změny v signálu pro případy, kdy jsou měřeny systémem nízké koncentrace alkoholu.
Vyřešit tento problém se snaží několik výrobců. Jedním ze způsobů je chlazení
detektorů. Chlazený detektor snižuje vliv šumu systému na detektor a zvyšuje přesnost
pro měření nízkých koncentrací alkoholu, ale to vyžaduje další energii. [11]

Obrázek č. 17 – Infračervený analyzátor Intoxilyzer 8000
(zdroj: http://www.fightyourdui.com/dui_defense/intoxilyzer.aspx)
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5.3.1 Klady a zápory infračervených analyzátorů
Klady:
 Analýza vzorku dechu nepřetržitě.
 Analýza vzorku dechu v reálném čase.
 Technologie se používá pro vytvoření průkazných výsledků alkoholu v dechu.
 Infračervené systémy mohou provádět analýzy v rychlém sledu.
 Jakmile je vzorková komora očištěna od posledního vzorku, je přístroj okamžitě
připraven přijmout další vzorek pro analýzu.

Zápory:
 Přístroje, které měří přesně obsah alkoholu v dechu, jsou příliš velké a potřebují
silný napájecí zdroj. Proto je jejich velkou nevýhodou imobilita.
 Nejsou schváleny Českým metrologickým institutem (ČMI) pro právní
průkaznost výsledků měření v České republice.
 Vysoké náklady na dosažení specifičnosti.
 Ve vzorku dechu bývají i jiné látky, které pohlcují infračervené záření.
To vyžaduje měření na více vlnových délkách pro identifikaci těchto látek a
kontrolní kalibraci, která má zajistit, aby tyto rušivé látky systém potlačil.
 Šum v systému, omezuje úroveň přesnosti při nízkých hodnotách.
 Vzhledem k tomu, že výstup detektoru a koncentrace alkoholu nejsou přímo
úměrné, je zapotřebí více kontrol přesnosti s cílem zajistit, že systém výpočtu
koncentrace alkoholu pracuje správně.
 Jednokomorové systémy mají potíže se stanovením nulové hranice.
 Omezená životnost infračerveného zdroje.
 Dechové komory bývají velké pro zachycení vzorku z hlubokého výdechu, ale i
pro zjištění jemné změny v koncentracích alkoholu v dechu vzorku.
 Stávající systémy jsou drahé ve srovnání s jinými dostupnými technologiemi.
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5.4

Palivové články (elektrochemické senzory)

5.4.1 Historie
Princip palivového článku (elektrochemického senzoru) objevil britský vědec sir
William Grove již v roce 1839 – byly to platinové elektrody ve skleněných trubičkách
naplněných kyslíkem a vodíkem, s konci ponořenými do kyseliny sírové.

Výsledná reakce vytvořila tok proudu mezi elektrodami. V té době nebylo možné
praktické použití palivových článků z důvodu vysokých nákladů a technických
problémů. V roce 1960 předvedli vědci z univerzity ve Vídni palivový článek, který byl
specifický pro alkohol. Ten prošel vývojem do dnešní podoby a používá se ve všech
přístrojích na měření alkoholu v dechu. [11]

Analyzátory s palivovým článkem (elektrochemickým senzorem) se používají od roku
1970, avšak přenosný ruční analyzátor byl použit až v roce 1988, kdy společnost Dräger
vyrobila první přenosný analyzátor s touto technologií a typovým označením Alcotest
7410. Tento typ přístroje se prakticky používá až do současné doby.

Obrázek č. 18 – Přístroj Dräger Alcotest 7410
(zdroj: http://www.draeger.com)
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5.4.2 Základní princip
Elektrochemické analyzátory jsou založeny na aplikaci elektrochemických senzorů
(palivových článků). Předností těchto senzorů je vysoká citlivost a vynikající
selektivita. Tento typ analyzátoru je určen k měření i velmi nízkých koncentrací
alkoholu v dechu. Detektory pracují na principu ionové mobilní spektrometrie, což je
metoda založená na snímání spektra, které vznikne díky různé pohyblivosti ionů
ve vícenásobném elektrickém poli. Vzorek měřeného plynu ve vzduchu je dopraven
do ionizačního prostoru, kde je vystaven radiaci americia, které způsobí jeho ionizaci.
Uvnitř elektrického pole se iony pohybují směrem k anodě, popř. katodě
charakteristickou rychlostí a jsou zaznamenány jako krátkodobé impulzy v rozsahu
nanoampérů. Speciální software vyhodnotí tyto impulzy v závislosti na čase a
amplitudě, přesně určí danou látku.

Obrázek č. 19 – Elektrochemický senzor
(zdroj: http://www.draeger.com)

Ve své nejjednodušší podobě se palivový článek skládá z porézní, chemicky inertní
vrstvy potažené na obou stranách jemně rozptýleným oxidem platiny (tzv. platinovou
černí). Porézní vrstva je sycena kyselým elektrolytem a přívody z platiny jsou připojeny
k povrchu platinové černi. Vše je zalito do plastového obalu, který má otvor pro přívod
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zkoumaného vzorku. Výrobci používají každý jinou konstrukci, ale výše popsaná
konfigurace článku je základ u všech výrobců.

Obrázek č. 20 – Základní schéma palivového článku
(zdroj: http://www.intox.com/t-FuelCell.aspx)
Chemická reakce, ke které dochází v palivovém článku, přeměňuje alkohol na kyselinu
octovou (alkoholová oxidace). V procesu této přeměny se uvolní stanovený počet
volných elektronů v molekule alkoholu. Tato oxidace probíhá na horním povrchu
palivových článků. Osvobozené H+ iony jsou v tomto procesu uvolněny a migrují
do nižších vrstev buňky, kde se kombinují s atmosférickým kyslíkem za vzniku vody
(spotřebují jeden elektron za H+ ionů v procesu). Tím se docílí toho, že horní povrch
má přebytek elektronů a spodní strana má odpovídající nedostatek elektronů. Při spojení
těchto dvou ploch začne protékat elektrický proud přes tento vnější okruh k neutralizaci
náboje. Tento proud je přímý údaj o množství alkoholu spotřebovaného palivovým
článkem. S vhodným zpracováním měřeného proudu můžeme zobrazit přímo
koncentraci alkoholu ze vzorku dechu.
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Obrázek č. 21 – Řez elektrochemickým senzorem
(zdroj: http://www.draeger.com)

5.4.3 Počátky měření
Přístroje s těmito články se používají od roku 1970. Od tohoto roku prošly vývojem a
byly odstraněny problémy, pro něž přístroje nemohly být používány jako průkazná
metoda na zjištění alkoholu v těle osoby. Jeden z těchto problémů vznikal při měření
s nejvyšší rychlostí reakce a tím dodání přesného objem vzorku dechu do článku příliš
rychle.

Výstupní proud článku pak vzroste z nuly k vrcholu a posléze pozvolna klesá k nule.
Míra, při které se tak stane je závislá na odporu, který je na výstupních svorkách článku
(odpor zátěže). Běžně se jedná o hodnoty odporu od 100 do 1000 ohmů. Měřicí přístroj
používá výšku vrcholu napětí k určení hladiny alkoholu ve vzorku. Pro měření
se používá impulzní techniky. Tato technika zaručuje dobrou linearitu, ale čas potřebný
k celkovému převodu alkoholu na elektrický proud je vyšší kvůli zatěžovacímu odporu
měřícího obvodu.
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Obrázek č. 22 – Výstup palivového článku podle různých zatěžovacích odporů
(zdroj: http://www.intox.com/t-FuelCellWhitePaper.aspx)

Modifikací struktury článku lze zvýšit špičku výstupního signálu a tím zkrátit a čas
převodu. Aktuální patentované metody používané pro analýzu výkonu komory vyřešily
tento problém v tom, že měří množství proudu vznikajícího při reakci alkoholu oxidací
při rozdílném tempu, jakým byla vytvořena aktuální. Při použití této metody, stejný
palivový článek přináší výsledky, které se výrazně zhorší s použitím a zůstávají
v kalibraci na delší dobu. Výhody jsou především:

 Lepší přesnost, jsou-li měření provedena v krátkém časovém období.
 Lepší regenerace článku po intenzivním používání.
 Lepší dlouhodobá stabilita a kalibrace.
 Vynikající linearita s ohledem na koncentraci vzorku.

5.4.4 Odběr vzorku dechu
Pro měření alkoholu v dechu je důležité, získat vzorek se stálým objemem z hlubokého
výdechu. Původní přístroje, které používali palivové články, přiváděly vzorek
do palivového článku přes malý otvor spojený s čerpadlovým mechanizmem. Tento
systém ovšem povoloval přivézt pokaždé jiné množství vzorku do komory článku.
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Přesné množství alkoholu závisí na rychlosti spotřeby alkoholu palivovým článkem.
Především tedy na rychlosti čerpadla a teplotě, při které je měření prováděno.
Navíc musel být použít zpětný ventil systému, aby alkohol zůstávající v čerpadle
neproudil zpět do palivového článku a neovlivnil prováděné měření. Toto vše
prodlužovalo čas potřebný k regeneraci článku pro další měření.

Firma Intoximeters vynalezla unikátní vstřikovací mechanismus, kde je do palivového
článku přiveden vzorek za pomocí speciální pumpy. Tato pumpa využívá jeden píst
v měřicí komoře. Do komory článku je v jednom oběhu pístu nasán vždy jen malý
vzorek, tzn. žádný dříve nasátý vzorek nemá vliv na právě prováděnou analýzu. Díky
krátkému zdvihu pístu mezi dvěma mechanickými zastaveními, je odběr vzorků velmi
rychlý. Malý prostor mezi pístem a palivovým článkem udržuje alkohol v blízkosti
povrchu palivových článků pro rychlou reakci a tím je docíleno snadné
reprodukovatelnosti měření. Tímto vším bylo docíleno, že přístroje s takovým článkem
měří s přesností lepší jak 0,3 %.

Pro další zlepšení vlastností článku, se snažili výrobci vylepšit linearitu a snížit
paměťový efekt, ale zatím bez úspěchu. Společnost Intoximeters se ale rozhodla
prozkoumat další způsoby analýzy výstupních signálů z palivových článků. Dříve
nástroje pro analýzu používaly výstupní špičkové hodnoty palivových článků. Tento
systém pracoval velmi dobře, pouze se dvěma omezeními:

 Počet pozitivních vzorků analyzovaných v rychlém sledu musel být přísně
omezen. Po sobě jdoucí pozitivní měření by mohly způsobit mylné hladiny
výstupů palivových článků. Chtěla-li být zachována důkazní přesnost měření,
musel být zachován čas potřebný pro reakci a regeneraci článku, tzn. maximálně
5 pozitivních měření za hodinu.

 Palivový článek používaný v zapojení s předřadným odporem zátěže měl
výstupní charakteristiku lineární, ale pouze u malých koncentrací alkoholu
(asi do 1,5‰). Nad tuto koncentraci se křivka stávala značně nelineární. Ale v
praxi bylo potřeba přesně určit hladinu kolem 1 ‰.
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Proto počátkem roku 1986 firma Intoximeters zahájila výzkum výkonu palivových
článků pro měření. Tento výzkum se zaměřil na celý signál vycházející z palivových
článků a nikoli pouze na maximální hodnotu. Ucelená výstupní křivka může obsahovat
dostatek informací, aby byl signál analyzován správně, tedy účinky paměti a nelinearita
při vysokém množství alkoholu v krvi byly minimalizovány. Docílili toho, že zatímco
špičková hodnota se liší o 13 %, tak výstup kalibrovaného palivového článku zůstává
nezměněn.

Při testech byl použit stlačený plyn s konstantní koncentrací etanolu 0,1 %. Byly
provedeny zkoušky v intervalu 3 minuty od sebe při teplotě okolí 23 °C. Obrázek č. 23
ukazuje křivky ilustrující rozdíly v maximální hodnotě.

Obrázek č. 23 – Maximální výstupní hodnoty palivového článku v závislosti na
zatížení
(zdroj: http://www.intox.com/t-FuelCellWhitePaper.aspx)

S odvoláním na obrázek č. 23, nejrychlejší odezvu z palivového článku získáme, když
je výstup článku v podstatě ve zkratu. V tomto případě článek měří aktuální proud,
nikoli napětí. V tomto zapojení výstupní charakteristika článku dospěje k vrcholu
během 2 – 5 sekund. K nule se vrátí přibližně v čase, kdy článek s 300 ohmovým
zatížením teprve dosahuje téměř své maximální hodnoty.
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V tomto módu je však pokles vrcholových hodnot test od testu mnohem horší než
v módu s rezistorem. Jestliže integrujeme celou plochu pod křivkou, významně tím
eliminujeme propad ve snímání z testu k testu. Protože se článek již vrátil na nulovou
výstupní hodnotu, je připraven na další test bez jakýchkoliv průtahů. Zobrazované údaje
se rovněž zobrazí mnohem rychleji po sérii testů. Pro praktické účely je počet testů za
hodinu limitován recyklačním časem testovacího nástroje a testových protokolů spíše
než výkonem palivového článku. Protože pokud by se nepočkalo, až se hodnota dostane
na nulovou hodnotu, byly by zkresleny veškeré opakované pokusy.

Normalizovaná
špičková
hodnota

Kalibrační
Integrál

0.100

0.1009

0.0971

0.1008

0.0950

0.1006

0.0934

0.1004

0.0921

0.1010

0.0909

0.1009

0.0899

0.1008

0.0889

0.1006

0.0881

0.1004

0.0873

0.1004

Tabulka č. 2 – Normalizovaná špičková hodnota a kalibrační integrál
(zdroj: http://www.intox.com/t-FuelCellWhitePaper.aspx)

Výzkum rovněž stanovil, že palivový článek používaný v tomto módu byl schopen
lineární odezvy až do hodnoty 0,4 g.dl-1 s chybou ne větší než 2 %. Kromě toho,
linearita článku, která byla u konvenčního systému patrná až do 0,15 g.dl-1, je
zachována až po hranici 0,4 g.dl-1 nebo i více. Na obrázku č. 24 je pak rodina typických
křivek představujících výstup palivových článků při čtyřech různých koncentracích
alkoholových par. [11]
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Obrázek č. 24 – Výstupní napětí palivového článku v závislosti na koncentraci
alkoholu
(zdroj: http://www.intox.com/t-FuelCellWhitePaper.aspx)

5.4.5 Přesnost při nízké koncentraci
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, je důležité, aby přístroje detekovaly správně i
malé koncentrace alkoholu v dechu, protože i nižší hladina než 0,05% může mít vliv na
motoriku člověka. Proto byl proveden test, kdy přístroj s palivovým článkem měl
detekovat různé úrovně hladiny alkoholu v dechu. Test na každé hladině byl opakován
10 krát a zaznamenán byl průměr a směrodatná odchylka měření. [11]

Simulované BAC [%] 0.100
Po 10ti měřeních
Průměrná odchylka

0.099

0.040

0.030

0.020

0.010

0.040

0.030

0.021

0.011

0.0018 0.0005 0.0008 0.0000 0.0003

Tabulka č. 3 – Měření při nízké koncentraci BAC
(zdroj: http://www.intox.com/t-FuelCellWhitePaper.aspx)
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5.4.6 Klady a zápory palivových článků
Klady:
 Přístroje jsou schváleny Českým metrologickým institutem (ČMI) a jsou
stanovenými měřidly pro určení obsahu alkoholu v těle.
 Vysoce přesný pro určení alkoholu v lidském dechu.
 Nevyžaduje více senzorů a nezbytnou kontrolu k prokázání správnosti výsledků.
 Odolnost senzoru vůči látkám obsažených v dechu po jídle a pití, odolnost vůči
všem uhlovodíkům.
 Lineární odezva na alkohol umožňuje jeden bod kalibrace systému.
 Nízké požadavky na napájení umožňuje malé konstrukce systému, který měří
přesné výsledky jako velké přístroje.
 Odolnost vůči zničení senzoru vysokou koncentrací alkoholu, životnost až 5 let.
 Odolnost vůči vlivu podmínek prostředí jako je vlhkost, tlak, nedochází
k ovlivnění výsledků okolním znečištěným ovzduším (např. cigaretovým
kouřem).
 Opakovatelnost výsledků.

Zápory:
 Analyzuje jeden malý fixní objem dechu.
 Není schopen analyzovat změny ve vzorku dechu po celou dobu předložení
vzorku.
 Mohou mít problémy se stanovením nulové hranice obsahu alkoholu v dechu.
 Nejsou tak přesné jako krevní analýza.

6 KALIBRACE
Kalibrace analyzátorů je důležitá k zajištění dlouhodobé přesnosti měření. Rovněž tím
docílíme prodloužení životnosti senzoru. Pokud analyzátor není vůbec překalibrován,
může dojít k poškození citlivosti čidla. Kalibrace je proto dobré provádět po každém
500. až 700. měření. Některé modely analyzátorů informují uživatele o počtu
provedených měření. Princip kalibrace spočívá v nadefinování konkrétní přesné
charakteristiky čidla (senzoru) a uložení těchto informací do paměti procesoru. V praxi
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to vypadá tak, že se definují čtyři hodnoty – 0; 0,5; 1 a 2 promile. Hodnoty mají
certifikované roztoky v uzavřených ampulích, ty se pomocí kalibračního přístroje ohřejí
na předem stanovenou teplotu (v našem případě 34 °C, což je hodnota, kdy měříme
dech člověka, jehož tělesná teplota je přibližně 36 °C – ztráta 2 °C je způsobena cestou
dechu od úst člověka k senzoru). Samostatný výdech do analyzátoru provádí sám
kalibrační přístroj, a to v servisním režimu analyzátoru pro kalibraci. První kalibrace se
provádí již ve výrobě, další kalibrace po každých 500. až 700. měřeních. Kalibrace
se provádí pro srovnávání informací charakteristiky čidla, která se může nepatrně
odchýlit s přibývajícím počtem měření. Po ukončení kalibrace se rovněž ukáže, jaký je
stav senzoru z hlediska životnosti, případně je-li či není senzor poškozen. [12]

6.1

Metody kalibrace

Metody zkoušení pro ověření (správnosti) analyzátorů alkoholu v dechu jsou obecně
dvě:

6.1.1 Suchý plyn
Jako etalony a zdroj metrologické návaznosti se používají referenční plyny pro
ověřování analyzátorů alkoholu v dechu, jsou to certifikované referenční materiály
sekundární úrovně etanol v dusíku, resp. syntetickém vzduchu v předepsaných
nominálních koncentracích. Metrologická zkouška je realizována na zkušební stolici,
jejíž uspořádání je na obrázku č. 25.

Obrázek č. 25 – Blokové schéma zkušební stolice
(zdroj: http://www.cmi.cz)
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6.1.2 Simulace
Metoda simulace spočívá v tom, že se do nádoby simulátoru o objemu 500 ml připraví
definovaný roztok čistého etanolu a destilované vody a zařízení se spustí, roztok se
neustále promíchává a vyhřeje se na stabilizovanou teplotu 34 °C. Z jedné strany
se připojí analyzátor a z druhé strany se fouká vzduch (buď ústy, anebo vzduchovým
čerpadlem). Analyzátor pak indikuje příslušnou hodnotu.

Obrázek č. 26 – Nádoba simulátoru
(zdroj: http://www.cmi.cz)
Hodnoty maximálních přípustných chyb (kladných nebo záporných) analyzátoru
pro jednotlivá měření při technických zkouškách pro schvalování typu či ověření
provedená za pracovních podmínek definovaných výrobcem analyzátoru jsou uvedeny
v tabulce č. 4. Analyzátor musí dále splňovat podmínku opakovatelnosti měření, která je
vyjádřena jako výběrová směrodatná odchylka a je menší nebo rovna hodnotám
uvedeným pro jednotlivé rozsahy hodnot hmotnostní koncentrace, taktéž v tabulce č. 4.
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Referenční hodnota
hmotnostní koncentrace
etanolu ve výdechu
(mg.l-1)

Maximální přípustná
chyba
( mg.l-1)

Nejvyšší dovolená
směrodatná odchylka
( mg.l-1)

< 0,4

0,02

0,007

 0,4 až  2

5 % *)

1,75 % *)

>2

20 %*)

6 % *)

*) Hodnoty v procentech se vztahují na konkrétní referenční hodnotu hmotnostní
koncentrace.
Tabulka č. 4 – Maximální přípustné chyby a směrodatné odchylky k referenčním
hodnotám
(zdroj: http://www.cmi.cz)

Statistická pravděpodobnost, že analyzátor splní požadavky uvedené v tabulce č. 4
nesmí být menší než 95 % pro každou hmotnostní koncentraci. [12]

7 VÝZKUM A VÝVOJ METOD
V blízké budoucnosti by se mohly začít využívat masověji dva systémy:

 Alkolaser
- nyní ve fázi testování a bude určen pro kontrolní orgány (např. policii).
 Dräger Interlock XT
- je sice dostupný na trhu, je určen pro veřejnost (osoby i firmy),
avšak do současné doby velmi málo používaný.

7.1

Alkolaser

V současné době velmi sledovanou a diskutovanou metodou je měření přítomnosti
alkoholu v uzavřeném prostoru na dálku. Toto umožňuje přístroj tzv. „alkolaser“
s oficiálním označením Trafistar SR590, který začala vyrábět ruská firma Laser
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Systems. K dispozici budou dva druhy: stacionární (pevný) a mobilní (přenosný, který
připomíná dalekohled).

Obrázek č. 27 – Alkolaser Trafistar SR590
(zdroj: http://vitalykuzmin.net/?q=node/337)

7.1.1 Spektroskopie
Atom nebo molekula mohou záření pohltit (absorpce), nebo může naopak uvolnit
energii ve formě záření (emise), nebo může záření pohltit a po čase jej opět emitovat
(fluorescence a fosforescence). Základní fyzikální vlastností látek je, že se jedná
o záření určitých specifických vlnových délek. Absorbované nebo emitované spektrum
není spojité, ale skládá se z mnoha linií (čar nebo pásů), které jsou specifické
pro každou látku. Neexistují dvě chemicky odlišné látky mající stejné absorpční nebo
emisní spektrum [1].
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7.1.2 Princip měření
Přístroj tedy využívá principu spektroskopie, kdy se světlo dopadající na specifický
druh molekuly rozptýlí daným způsobem. Posun pohlceného spektra záření se liší
v závislosti na typu zasažených molekul a dokáže tak odhalit přítomnost určité látky.
Zjednodušeně tedy připomíná svým fungováním infrakameru, která barevně odlišuje
různé teploty. V tomto případě se rozdílně projeví alkoholové výpary.
Člověk, který má v krvi obsah alkoholu větší než 0,1 promile za 30 minut vydýchá
v uzavřené kabině automobilu tolik výparů alkoholu, že jsou jich víc než 3 částice
na milion, kdy tato hodnota je rozlišovacím prahem přístroje. Podle výrobce má přístroj
v současné době dosah 20 metrů a může zaměřit i automobily s rychlostí vyšší než 120
km.h-1. K naměření alkoholu postačí, aby řidič vypil např. malé pivo, a nezmýlí se ani v
případě, že je ve vozidle jiný možný zdroj etanolu. [13]

7.1.3 Klady a zápory alkolaseru
Klady:
 Rychlost měření.
 Detekce alkoholu na dálku.
 Měření bez nutnosti zastavit vozidlo (v případě nulové detekce alkolaseru).
 Úspora času při kontrolách vozidel.
 Eliminace počtu kontrolovaných řidičů.
 Dostačující dosah měření pro případné zastavení a další následnou kontrolu
řidiče vozidla (v případě nízké rychlosti vozidla a při pozitivní detekci
alkolaseru).
 Dokumentace výsledků přístrojem (fotografie příp. videozáznam).
 Nastavení rozmezí měření.

Zápory:
 Samotná pozitivní detekce přístroje je jen těžko použitelná pro další dokazování.
 Přístroj neumí identifikovat skutečný zdroj alkoholových výparů (nelze rozlišit,
zda je ovlivněn alkoholem řidič nebo spolujezdec příp. zda je ve vozidle
převážena otevřená láhev s alkoholem).
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 V případě pozitivní detekce přístroje musí být provedena dechová zkouška řidiče
vozidla příp. lékařské vyšetření spojené s odběrem krve ke zjištění hladiny
alkoholu v krvi.
 Přístroj zaznamenává i vliv prostředků s nízkým obsahem alkoholu např. čisticí
přípravek na okna.

U přístroje je velkou neznámou samotná přesnost měření resp. detekce. Do současné
doby totiž výrobce nezveřejnil výsledky testů měření v případech, kdy je např. v kabině
automobilu naplno puštěná ventilace nebo pootevřené okno.

7.1.4 Budoucnost alkolaseru
I přes tyto limity byl výrobcem přístroj předveden na několika světových výstavách
s pozitivními ohlasy a ruská policie má údajně zájem na jeho dalším vývoji.
Předpokládané uvedení do provozu u ruské policie je plánováno na rok 2012.

7.2

Systém Dräger Interlock XT

Systém pro měření alkoholu v dechu, který dokáže zabránit v nastartování vozidla, je-li
koncentrace alkoholu v dechu vyšší, než povoluje stanovená norma. Lze jej také použít
pro odepření manipulace se zařízeními případně pro zamezení vstupu do vyhrazených
prostor.
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Obrázek č. 28 – Dräger Interlock XT
(zdroj: http://www.draeger.com)

7.2.1 Princip měření
Systém vyžaduje dechovou zkoušku před spuštěním motoru. Pokud má řidič v dechu
větší množství alkoholu, než povoluje limit, systém imobilizéru zabrání spuštění
motoru. V opačném případě je aktivován startér, aby mohl řidič vozidlo nastartovat.
Přístroj také může řidiče v pravidelných intervalech vyzývat, aby se během jízdy
podrobil testu opakovaně. Po nastartování už přístroj nebude funkci motoru přerušovat,
tato událost však bude zaznamenána. V některých zemích je vyžadováno, aby se
při pozitivním výsledku opakovaného testu rozezněla houkačka anebo se rozblikaly
dálkové reflektory. [14]

7.2.2 Klady a zápory sytému Dräger Interlock XT
Klady:
 Aktivní bezpečnostní a zabezpečovací prvek.
 Vysoká přesnost měření (systém používá elektrochemického senzoru resp.
palivového článku jako je tomu např. při policejních kontrolách).
 Rychlá použitelnost.
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 Použitelnost přístroje v rozmezí teplot od -40 °C do 85 °C.
 Přístroj zaznamená a rozezná použití vzduchové pumpičky nebo balónku
naplněného vzduchem k obelstění přístroje (v takovém případě zabrání
ve spuštění motoru).
 Přístroj zaznamenává do vnitřní paměti všechny události.
 Možnost použití nejen ve vozidle, ale i pro zamezení vstupu do vyhrazených
prostor nebo k zabránění spuštění pracovního stroje.

Zápory:
 Poměrně vysoká cena.
 Systém je nepříliš známý, a proto je jeho používání mizivé.
 Přístroj je nepřenosný.
 Montáž do vozidla je dobrovolná.

8 ZÁVĚR
S odkazem na předchozí informace je nasnadě otázka, zda se má výzkum a vývoj metod
měření hladiny alkoholu či detekce alkoholu v lidském těle dále ubírat? Odpověď je
velice jednoduchá. Určitě má. Můžeme říci, že detekce přítomnosti alkoholu
je prakticky možná z veškerých tělních tekutin, a proto je otázkou času, kdy budeme
moci detekovat alkohol v těle pomocí reagenčního proužku z potu nebo analýzou
z ochlupení. Dále si myslím, že všechny metody měření alkoholu v lidském těle mají
své záporné stránky a tudíž je třeba vývoje a výzkumu, aby se tyto zápory eliminovaly.

Ve své bakalářské práci jsem vysvětlil a srovnal nejrůznější metody a technologické
způsoby měření a detekce kontroly alkoholu v lidském těle včetně jejich kladných a
záporných stránek pro praktické použití.

Při dosažení stanovených cílů jsem musel využít i dostupných cizojazyčných zdrojů,
díky nimž se mi podařilo nakonec všechny otázky vyřešit a úspěšně splnit zadání
v podobě srovnání metod a principů měření alkoholu v lidském těle. [14]
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