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PÒVODNÍ PRÁCE

Stálé diskuse nejenom v laické, ale i v odborné vefiejnosti o moÏ-
nosti fale‰nû pozitivních v˘sledkÛ mûfiení koncentrace alkoholu de-
chov˘mi analyzátory nás nutí nejrÛznûj‰í teorie ovûfiovat experimen-
tálnû a v praxi. Je faktem, Ïe nemrznoucí smûsi do ostfiikovaãÛ oken
automobilÛ obsahují etanol. Dal‰ím faktem je, Ïe pfii pouÏití takové
smûsi se etanolové páry dostávají do kabiny vozu. Cílem tohoto
experimentu bylo ovûfiit, zda tyto páry mohou ovlivnit v˘sledek de-
chové zkou‰ky, event. míru a trvání takového ovlivnûní.

Policejní praxe pfii kontrole obsahu alkoholu v dechu je provádû-
na tak, Ïe hlídka zpravidla po zastavení a fiádném vyzvání fiidiãe, pro-

vede dechovou zkou‰ku tím zpÛsobem, Ïe pfies staÏené okno podá
do kabiny dechov˘ analyzátor a fiidiã, v sedû za volantem d˘chne
do pfiístroje. Poté, v pfiípadû pozitivity zkou‰ky hlídka fiidiãi pfiikáÏe,
aby vystoupil z vozidla a dechovou zkou‰ku opakoval (1).

P¤EDBùÎN¯ EXPERIMENT
Byly provedeny pfiedbûÏné zkou‰ky, pfii nichÏ bylo zji‰tûno, Ïe

v krátké dobû po pouÏití ostfiikovaãe ani v jednom pfiípadû neby-
la orientaãní dechová zkou‰ka negativní.

MATERIÁL A METODIKA

Z dÛvodÛ ovûfiení co nejvût‰ího poãtu variací bylo pouÏito 10
rÛzn˘ch osobních automobilÛ i rÛzné typy nemrznoucích smûsí do
ostfiikovaãÛ (konkrétní znaãky s ohledem na nedovolenou reklamu
jsou k dispozici pouze v archivu autorÛ). Hlavní sloÏkou nemrznou-
cích smûsí do ostfiikovaãÛ je kromû vody etanol. Jeho koncentrace se
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SOUHRN
Byly provûfieny moÏnosti ovlivnûní dechové zkou‰ky na obsah alkoholu v kabinû osobního automobilu po pouÏití ostfiikovaãe pfiedního
skla nemrznoucí smûsí obsahující etanol. Dechové analyzátory pfii mûfiení vÏdy vykazovaly alespoÀ v nûkterém ãasovém úseku fale‰nou
pozitivitu. Extrémní namûfiené hodnoty byly 0,71 ‰ a nejdel‰í doba pfietrvávání positivity byla 13 minut od omytí skla. Bylo zji‰tûno,
Ïe v intervalu mezi 60ti vtefiinami a 4 minutami od omytí skla je zkou‰ka pozitivní zcela bez v˘jimky vÏdy.
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Effect of windshield washer fluid on breathalyser results

SUMMARY
In this test were verify the possibility of the influence of windshield washer fluid containing ethanol on an alcohol breath test. The pre-
mise was that anti-freeze washer fluids used in automobiles contain ethanol, and that the use of such fluids results in ethanol vapour
permeating the automobile’s cabin. Tests were carried out on individuals seated on the front seats of an enclosed automobile cabin. Fi-
ve different types of anti-freeze washer fluids suited for temperatures between -19°C to -35°C commonly available at a range of diffe-
rent petrol station chains throughout the Czech Republic were used. In total 34 measurements were taken. Not even in one instance
could a measurement of zero be obtained within 60 seconds to 4 minutes of the use of ethanol-based washer fluid. The longest positi-
ve test lasted for 13 minutes. The highest measured value was 0,71 ‰. Immediately after exiting the automobile and taking several
breaths of fresh outside air tests were negative in all cases. All tests subjects described a clear odour of windscreen washer fluid in the
cabin in all instances, which was evident even after breathalyzer tests showed zero values.
It is hence verified that using ethanol-based windscreen washer fluid which is commonly accessible on our market to spray the windsc-
reen can skew the results of breathalyzer tests in the sense of generating false positives. Due to the characteristic odour described, dri-
vers should themselves be aware that any test undertaken could not be in his or her favour. To eliminate the apparent presence of alco-
hol, it is however enough to exit the cabin and to take several (2–3) breaths of fresh air to absolutely guarantee a fair test. A positive
test at this stage points to a different underlying reason than ethanol-based windscreen washer fluid being used.
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zpravidla pohybuje od 30 do 65 hmotnostních procent. Smûsi dále
obsahují glykol a vy‰‰í alkoholy. Vzhledem k tomu, Ïe není moÏné
z dostupn˘ch údajÛ vÏdy zjistit, kolik etanolu smûs obsahuje, bylo
sledováno, do jakého stupnû mrazu je smûs urãena. Smûsi byly ne-
fiedûné a urãené do teploty -19°C, -20°C, -21°C, -30°C a -35°C. Pou-
Ïity byly dechové analyzátory Dräger (7410 a 7510) a Lion (SD-400).
Dále byl sledován vûk a pohlaví pokusné osoby, která vÏdy sedûla
na pfiedním sedadle (celkem 13 pokusn˘ch osob, muÏÛ i Ïen).

První ãást: Po rozjezdu automobilu byl pouÏit 3x po sobû ostfii-
kovaã a okamÏitû v ãase nula zahájeno mûfiení v ãasov˘ch inter-
valech po 30 sekundách. Pokud se dechov˘ analyzátor nerestar-
toval v poÏadovan˘ch 30 sekundách, bylo mûfieno v dal‰ím pfie-
depsaném ãasovém úseku. Po dosaÏení 0,00 ‰ byla provedena
je‰tû 2 kontrolní mûfiení, aby byla jistota, Ïe nulová hodnota je ko-
neãná. Pokusná osoba d˘chala klidnû, pravidelnû, nikterak usilov-
nû. Okénka automobilu byla zavfiená, topení s vûtrákem event. kli-
matizace byla pu‰tûna v kaÏdém automobilu jinak, podle zvyklos-
tí osádky, která cestuje v zimních mûsících.

Druhá ãást: Po vyhodnocení získan˘ch v˘sledkÛ bylo rozhodnuto
provést dal‰í mûfiení ke zji‰tûní maximálních hodnot, kter˘ch by bylo
moÏné dosáhnout v praxi. Za 30 – 120 sekund po vícenásobném
silném omytí skla (analogickém situaci napfi. pfii jízdû za nákladním
vozem pfii snûÏení) se pokusná osoba 2x aÏ 3x velmi zhluboka na-
dechla (analogie s chováním nervózního fiidiãe, kter˘ nemá s decho-
v˘mi analyzátory zku‰enosti a kter˘ zcela uposlechne pokynu poli-
cisty nadechnout se (rozd˘chat se?) tak, aby vydrÏel s dechem) a pro-
vedla dechovou zkou‰ku. Poté vystoupila z vozu a znovu provedla de-
chovou zkou‰ku.

V¯SLEDKY

První ãást experimentu: Celkem bylo provedeno 34 experimentÛ.
Namûfiené hodnoty a rychlost jejich poklesu k nule byla rÛzná v rÛz-
n˘ch automobilech, ale ani v jednom pfiípadû nebylo nulové hodnoty
dosaÏeno pfied uplynutím 4 minut od pouÏití ostfiikovaãe. V nûkter˘ch
typech automobilÛ byly namûfieny nulové hodnoty pfii prvních dvou
mûfieních, ale ani v jednom pfiípadû nebyla nulová hodnota zji‰tûna
po uplynutí 60 sekund. Pozitivita zkou‰ky pfietrvávala nejdéle 13 mi-
nut (Graf 1). Tento nejdel‰í interval byl shodnû pozorován v automo-
bilech ·koda Superb s automatickou klimatizací a ·koda Octavia.

Druhá ãást experimentu: Byly obdrÏeny hodnoty dosahující aÏ
0,71 ‰ (Tabulka 1). Po vystoupení z vozidla s opakovan˘m nadech-
nutím ãistého vzduchu byla zkou‰ka okamÏitû a ve v‰ech pfiípadech
negativní.

V‰echny pokusné osoby popisovaly zfieteln  ̆zápach kapaliny v ka-
binû, kter˘ pfietrvával i pfii opakovaném namûfiení nulov˘ch hodnot.

DISKUZE

V literatufie nejsou údaje o experimentech tohoto typu, ale byla
nalezena publikace, která popisuje problémy s ovlivnûním zafiízení

blokujícího zapalování obdobnou smûsí obsahující metanol v Mas-
sachusetts v USA (2). Je nesporn˘m faktem, Ïe pouÏití nemrznoucí
smûsi obsahující etanol, která je bûÏnû dostupná na na‰em trhu, k ost-
fiíknutí ãelního skla automobilu zkreslí v˘sledek dechové zkou‰ky ve
smyslu fale‰né pozitivity. Vzhledem k tomu, Ïe se v na‰em souboru
nevyskytl jedin˘ pfiípad negativního v˘sledku mûfiení, je tfieba na tu-
to moÏnost myslet zejména pfii kontrolách na silnici, kdy hlídka Poli-
cie âR provádí orientaãní dechovou zkou‰ku. Lze doporuãit zcela jed-
noduch˘, rychl˘, naprosto spolehliv˘, a hlavnû zbyteãné diskuse vy-
luãující postup. Pokud dojde k situaci, Ïe u fiidiãe, kter˘ nepoÏil alko-
holick˘ nápoj, je dechová zkou‰ka pozitivní a on nûkolik minut pfied
tím omyl okno ostfiikovaãem s náplní obsahující alkohol, není moÏné,
aby v kabinû nebyl velmi zfietelnû a nezamûnitelnû cítit naprosto cha-
rakteristick˘ zápach pouÏité tekutiny. Sám fiidiã by si tedy mûl b˘t vû-
dom, Ïe v˘sledek zkou‰ky bude ovlivnûn v jeho neprospûch. K vylou-
ãení pfiítomnosti alkoholu v krvi ale staãí, aby vystoupil z kabiny, nû-
kolikrát (2x–3x) se nad˘chl ãerstvého vzduchu a zkou‰ka musí b˘t oka-
mÏitû a s absolutní jistotou negativní. Pokud tomu tak pfiesto není,
pozitivita dechové zkou‰ky má jin˘ dÛvod, neÏ pouÏití smûsi do ost-
fiikovaãe s alkoholem k omytí skla.
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pokusná osoba namûfieno v ‰
Hi -1 0,50
Hi - 2 0,39
Sch -3 0,42
Ze - 1 0,37
Za - 1 0,71
Za - 3 0,31
Za - 4 0,57
Za - 5 0,30

Tabulka 1. Maximální hodnoty

Graf 1. V˘voj koncentrace alkoholu v dechu v závislosti na ãase
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