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• Za šílenou jízdu v protisměru dostal švýcarský 
řidič podmíněný trest

• Mladoboleslavský soud dal Švýcarovi, který se • Mladoboleslavský soud dal Švýcarovi, který se 
v květnu řítil po rychlostní silnici R10 v 
protisměru a způsobil několik nehod, tříletý 
trest podmíněně odložen na pět let. Zároveň 
nesmí 6 let řídit auto a má zaplatit vzniklou 
škodu. Rozsudek není pravomocný.



• V protisměru cizinec ve vysoké rychlosti ujel 
mezi Turnovem a Prahou asi 70 kilometrů. 
Policie Švýcara zadržela až v Praze - Kbelích. Při 
jízdě v protisměru způsobil asi pět dopravních 
nehod, při nichž havarovalo asi deset vozidel. 
Havárie se obešly bez vážných zranění.Havárie se obešly bez vážných zranění.



Znalec potvrdil krátkodobou poruchu

• Ve prospěch cizince vyzněla výpověď znalce z oboru 
psychiatrie Ivo Kláry. "Užití léků a pervitinu způsobilo 
přechodnou duševní poruchu, kterou trpěl. Tyto látky 
měly vliv na duševní stav a podstatně jej ovlivnily, až 
se dostal do toxického deliria s paranoidními 
projevy," uvedl.projevy," uvedl.

• Spataro již dříve soudu řekl, že jednal pod vlivem 
antidepresiv a pervitinu, který užil nosem. Navíc užívá 
ještě lék Ritalin, kterým psychiatři léčí u dětí ADHD 
neboli hyperkinetické poruchy. "Za normálních 
okolností bych to nikdy neudělal. Něco se mi stalo v 
hlavě a pak jsem viděl už jen pořád stejná auta," 
popsal.



Případ z Hradce Králové

• 19. 11. 2011 – 2 chlapci 
na přechodu

• Epileptický záchvat řidiče?  
případ dosud v šetřenípřípad dosud v šetření

• Často jsou lidé vlastníky 
řidičského oprávnění ještě před 
stanovením diagnózy, jež by 
mohla za volantem způsobit 
nehodu



Špatný úsudek ukázali britští policisté v případě 55leté řidičky, která havarovala po 
mrtvici. Řidič Jonathan Sharpe, který u ní zastavil a zjišťoval, zda je v pořádku, jasně 
spatřil její zhoršenou svalovou mimiku na jedné straně obličeje. Ačkoli řekl 
policistům, kteří na místo přijeli o několik chvil později, že má žena jasné příznaky policistům, kteří na místo přijeli o několik chvil později, že má žena jasné příznaky 
silné mrtvice, nepomohlo to. Policisté se jali ženu zatýkat pro podezření na řízení pod 
vlivem alkoholu.

Policisté chtěli nechat matce tří dětí provést dechovou zkoušku, protože byla její řeč 
nesrozumitelná. Žena jim dávala pouze jednoslovné odpovědi. Podle vyšetřování 
zkolabovala řidička ve chvíli, kdy jí policisté přikázali, aby opustila své vozidlo.

Případ, ke kterému došlo 14. října ve velšském Pontyclunu, projednává nyní soud. 

Veškeré testy krve a moči dodatečně prokázaly, že Julie Hawkinsová v sobě ve chvíli 
nehody opravdu neměla žádný alkohol. Namířeno měla domů, kde se měla konat 
narozeninová party. (zprávy na www.idnes.cz ze dne 10.1.2012)



Větší jistotu na silnicích díky 
dobrému poradenství (v lékárně)dobrému poradenství (v lékárně)

Která léčiva jsou zvláště kritická?

Co může lékárník poradit?



Účastník silničního provozu

• Motorová vozidla

• Cyklisti

• Chodci 



Nehodovost 

• Statistika nehodovosti – každá pátá nehoda je 
buď přímo nebo nepřímo způsobena pod 
vlivem léčiv – statistiky se dost liší – léky bývají 
často ve stejné skupině jako zneužívané látky často ve stejné skupině jako zneužívané látky 
(„drogy“)

• Okolo 80% řidičů za volantem, kteří užívají 
léky, si neuvědomují jejich nebezpečnost

• Důležitost poradenství v lékárně

Berghaus,G., Kaferstain, H., Rotschild, M.: Arzneimittel and Fahrsicherhait. Dtsch.Arztebl. 103, Nr. 31-31 (2006)
Strehl. E., Blumle,H.: Arzneimittel und Alkohol im Strassenverkehr. Medikamente beeinflussen die

Verkehrstuchtigkeit. PZ Prisma 15 (2008) 79-88



Historický pohled 
• Zač.20.stol. – nehodovost - lidský 

faktor cca 57% - nekvalitní technické 
vybavení vozidla nebo nepříznivé 
faktory okolí (počasí, špatná viditelnost 
atd.) cca 43%.

• Novější studie - kvalita vozů, lepší 
úprava okolních faktorů jízdy (kvalita 
silnic, značení, dodržování pravidel 
atd.) - lidský faktor vinen na nehodách 
téměř z 99%. 

Dewar RE, Olson PL, Alexander GJ. Human factors in Traffic Safety. 2nd ed. Tucson, Arizona: Lawyers&Judges Publishing Company; 2007
Treat JR, Tumbas NS, Mc Donald ST, et al. Tri-level study of the cause sof tradic accidents, Indiana: Institute fo research in Public Safety. 
Report No DOT-HS-034-3-535-79-TAC(s). 1979
Hendricks DL, Freedman M, Zador PL, Fell JC. The relative frequency of unsafe driving acts in serious traffic crashes. Washington, DC: 
National Highway Traffic Safety Administration, Report No DTNH22-94-V-05020, 2001



To je ale divná značka . . 



Řízení vozidla

komplex činností, kdy řidič současně získává informace, analyzuje je a 
musí na ně reagovat → substance nebo léčiva, která mohou 
ovlivňovat některé z těchto funkcí mozku nebo mentálních 
pochodů, pak mohou ovlivňovat i způsob řízení. 

Proces řízení: 3 stupňovité fáze, z nichž každá může být léky nebo 
zdravotním stavem ovlivněna a pak modeluje fáze další:

1. fáze – zpozorování (důležité jsou schopnosti 
vizuální, reakce zraku a vnímavost)

2. fáze – rozhodnutí (schopnost analýzy situace a 
okamžitého rozhodnutí, reakce mozku)

3. fáze – reakce (vykonání rozhodnutí předpokládá 
dokonalou motoriku, reakce těla)



Změněné reakce pod vlivem látek

• Pomalejší reaktivita, únava, malátnost a závratě, ospalost, 
mdloby

• Slabší koncentrace a zmatené myšlení
• Zkreslené vnímání, halucinace
• Přeceňování s následkem nadměrného riskování
• Horší koordinace, nemotornost, nestabilita, ztráta • Horší koordinace, nemotornost, nestabilita, ztráta 

rovnováhy, svalová ztuhlost
• Chybné rozhodování
• Agrese, panická ataka, paranoia
• Rozmazané vidění, dvojité vidění, pálení, slzení očí
• Tremor, chvění, třes, pocity brnění, točení hlavy, křeče, 

pocit na zvracení



Postoje společnosti
• Účinek alkoholu na řízení – známo – nebezpečí

zakotveno v právním řádu většiny vyspělých zemí. 

• Zapomíná se !!!- Přestupkový zákon (1990) -
přestupku se dopustí ten kdo “řídí vozidlo ve
stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil
požitím alkoholického nápoje nebo užitím jinépožitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné
návykové látky”, zvláště pak ještě
v kombinaci s alkoholem. 

• Celosvětově vzrůstající trend (stále větší část
populace užívá léčiva a nejsou výjimkou ani mladí
lidé, teenageři a populace 18-25 let).

Driving Under the Influence of Drugs may be more common than You think; Donna Mia, December 8, 2010, Criminal Law  



Stanovení hodnotících kriterií 
v případě léčiv není jednoduché

• Na rozdíl od alkoholu – náročnost (nemožnost?) určení
nějaké jednotné hranice pro bezpečnost nebo
nebezpečnost těchto léčivých nebo zneužívaných látek
- variabilita značná - také na straně pacienta nemusí
být ovlivňující faktory jednoduše stanovitelné. 

• Látky na Rp nebo volně prodejné, ale také nelegální, • Látky na Rp nebo volně prodejné, ale také nelegální, 
zneužívané. 

• Rozpoznání, zda-li byly před nebo při jízdě použity -
odvíjí se podle různých okolností - např. způsobu jízdy
řidiče, jeho fyzického vzhledu a stavu, chování při testu
opilosti, následně podle výsledku odběrů krve nebo
moči atd. (podle místa výskytu, denní či noční hodiny 
atd.)



Postoje EU a situace v Evropě
European Monitoring Centre for Drugs 

and Drug Addiction – EMCDDA
Sledování - látky zneužívané, ale také

ostatní látky s ovlivněním pozornosti.
Definice “Řízení vozidla pod vlivem

návykové látky” podle EMCDDA: 
V závislosti na zákonech dané
země se tento výraz můžezemě se tento výraz může
vztahovat na řidiče, u něhož byly
naměřeny snížené kognitivní
nebo psychomotorické
schopnosti či impulzivita nebo
který má v krvi vyšší než
omezené množství drog, které
podle předpokladů takové účinky
vyvolává, nebo který má
jakoukoli stopu po drogách
v krvi.

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_90966_CS_TDAD09002CSC.pdf



Legislativa v ČR

• Vyhláška 228/2008 Sb. - mimo jiné stanovuje, které údaje mají být
zahrnuty v SPC, příbalové informaci a na obalu léčivého přípravku. 

• Souhrný výraz - definován jako “účinky na schopnost řídit
a obsluhovat stroje” - v SPC je uveden pod bodem 4.7. 

• Podle této vyhlášky je u některých léčiv tato informace uvedena na
novějších obalech formou textového upozornění “Další zvláštní
upozornění”. upozornění”. 

• Původní starší symboly nebo piktogramy na obalu – dnes výjimečně
- problém pro laickou veřejnost – příbalové informace psány malým
písmem.

• Největší problém - léky, které výrazně ovlivňují psychomotorické
funkce a přitom jsou v preskripci velmi rozšířené, např. 
benzodiazepiny (v minulosti bývala právě tato léčiva označována
na obalu černým trojúhelníkem a textem “lék může snižovat
pozornost”). 

Vyhláška 228/2008 Sb. O registraci léčivých přípravků – v posledním znění, plus přílohy 3 - 5



Legislativa v ČR

Obecně podle vyhlášky č. 228/2008 Sb. -
rozdělení do 3 skupin: 

(1) bezpečné nebo s nepravděpodobným 
ovlivněnímovlivněním

(2) s pravděpodobností mírného ovlivnění

(3) s pravděpodobností výrazného ovlivnění, 
potenciálně nebezpečné

Vyhláška 228/2008 Sb. O registraci léčivých přípravků – v posledním znění, plus přílohy 3 - 5



Srovnání účinku tlumivých léků a alkoholu

Kategorie Omezení Srovnání s množstvím alkoholu

I Malý vliv na pozornost < 0,5‰ alkoholu v krvi

II Lze očekávat ovlivnění 0,5 – 0,8‰ alkoholu v krviII Lze očekávat ovlivnění

pozornosti

0,5 – 0,8‰ alkoholu v krvi

III Silné ovlivnění 

pozornosti

> 0,8‰ alkoholu v krvi



Legislativa – ohrožení života a majetku

• Zákon č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích) - § 5 odst.2 písm.a,b) „řidič nesmí požít 
alkoholický nápoj nebo užít NL během jízdy, řídit 
bezprostředně po požití nebo v takové době po požití, kdy by 
mohl být ještě pod vlivem“

• Zákon č. 140/1961 Trestní zákon a Přestupkový zákon • Zákon č. 140/1961 Trestní zákon a Přestupkový zákon 
200/1990 Sb. Definice pojmu NL § 89, odst.10 – „Návykovou 
látkou se rozumí alkohol, OL, psychotropní látky a ostatní 
látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo 
jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální 
chování“ 

• Povinnost NEŘÍDIT v takovém stavu

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích a zákon č,40/2009 Sb, Trestní zákon (§ 130, 
283,284.285,286, 287 289) 



Látky stimulační (legální a nelegální)

• nápoje s povzbuzujícím účinkem
• obsahují většinou poměrně málo vody → zároveň 

způsobují i dehydrataci → je třeba doporučit 
současné popíjení obyčejné vody

• energetické nápoje - při řízení požívat s vědomím, • energetické nápoje - při řízení požívat s vědomím, 
že jde pouze o krátkodobé povzbuzení - následné 
vyčerpání organismu se může projevit o to 
výrazněji a rychleji

• Zneužívané látky –
projekt EU “DRUID”.

Driving Under the Influence of Drugs (2010); www.druid-project.eu (2007)



Stimulační látky

Stimulační látky obsažené

v nápojích nebo doplňcích

stravy

kofein (kola, kofola, maté a 

další čaje), extrakt z guarany, 

ženšenu, některé

aminokyseliny (taurin, aminokyseliny (taurin, 

karnitin), vitamin, DMAE atd.

Stimulační látky zneužívané amfetamin a jeho deriváty, LSD, 

kanabinoidy, kokain, 

halucinogenní houby atd.



Látky návykové a psychotropní

Ovlivnění určitých činností a výkonu:

1. Ovlivnění psychického rozpoložení 
jednotlivce – umělci, hudebníci, malíři, 
sportovci – změněné vnímání, vidění atd. 
– pokud je to negativní, ohrožuje jen – pokud je to negativní, ohrožuje jen 
sebe

2. Ovlivnění činností, které mohou 
ohrožovat přímo na životě nejen vlastním 
ale také ostatních kolem – nutnost 
legislativního omezení



Nejčastěji alkohol a drogy
• Kanabinoidy (THC) – po požití efekt min. 2 hod, mění se vnímání, 

myšlení, cítění, změny nálad. Vliv na řízení – celkový útlum 
(zpomalené reakce, nerespektování okolí, narušený odhad 
vzdálenosti)

• Halucinogeny – syntetické (LSD), přírodní (lysohlávky, durman) –
fáze ak.intoxikace – dezorientace, poruchy hybnosti, halucinace, 
rozšíření zornic, ↑TK, pulsu – rozvoj psychózy. Riziko „flashbacků“ –
(ukládání v podkoží – vyplavování při stresu) – neočekávaný efekt(ukládání v podkoží – vyplavování při stresu) – neočekávaný efekt

• Stimulační drogy – synt. (der.amfetaminu, pervitin), přírodní 
(kokain) – ↑ aktivita, překotná činnost, nervozita, agresivita. Při 
návyku – nebezpečný je stav abstin.syndromu – deprese, paranoidní 
chování, pocit pronásledování – agresivní jízda, přeceňování, 
hazardní chování. Po předešlé stimulaci – hluboký útlum, spánek.

• Opioidy – heroin, buprenorfin (Subutex) – útlum, tupá euforie, 
ospalost, mióza, zhoršené vidění za šera. Při silné závislosti – nelze 
řídit ani když drogu nemá (absťák je taky neslučitelný s jízdou)

Policie – místní znalost terénu a drogové scény – k dispozici testery, 
multifunkční i na jednu konkrétní látku – soudní lékařství



10 drog, které nepatří za volant
http://www.youtube.com/watch?v=ej

CNaFTKOvo



„Fetující eunuch“

Pozoruju kleštěncePozoruju kleštěnce

jak si čichá k leštěnce



Situace, které mohou ovlivnit 
řízení a pozornostřízení a pozornost



Emoční
stavy

Nepozornost

Únava
Zdravotní 

stav 

Věk

Únava

Alkohol

Ilegální 
drogy

Léčiva

stav 
(nemoci)



Řízení vozidla

1. fáze – zpozorování (důležité jsou 
schopnosti vizuální, reakce zraku 
a vnímavost)

2. fáze – rozhodnutí (schopnost analýzy 2. fáze – rozhodnutí (schopnost analýzy 
situace a okamžitého rozhodnutí, reakce 
mozku)

3. fáze – reakce (vykonání rozhodnutí 
předpokládá dokonalou motoriku, reakce 
těla)



Zdravotní stav – ovl.všechny 3 fáze

• Ovlivnění vidění – katarakta, glaukom, makulární
degenerace, diabetes mellitus (DM), cévní mozková
příhoda (CMP)

• Ovlivnění rozhodovací fáze – stavy, kdy je narušena
paměť a vnímání – Alzheimerova choroba, CMP, paměť a vnímání – Alzheimerova choroba, CMP, 
kardiovaskulární onemocnění, závažné poruchy
elektrolytové rovnováhy, DM  a koma, které může vést
až ke ztrátě vědomí, Parkinsonismus

• Ovlivnění motorických funkcí – Parkinsonismus, CMP, 
artritida, roztroušená skleróza, narušená funkce
statokinetického aparátu (Meniér.choroba), záchvaty



Zvýšení rizika nehodovosti

Onemocnění, zdravotní zátěž Procento

Onemocnění kardiovaskulárního systému 9

Špatný zrak 11

Špatný sluch 12

Motorické poruchy 52Motorické poruchy 52

Deprese 79

Neurologická onemocnění 79

Abusus alkoholu 100

Berghaus,G., Kaferstain, H., Rotschild, M.: Arzneimittel and Fahrsicherhait. 
Dtsch.Arztebl. 103, Nr. 31-31 (2006)
Strehl. E., Blumle,H.: Arzneimittel und Alkohol im Strassenverkehr. Medikamente 

beeinflussen die Verkehrstuchtigkeit. PZ Prisma 15 (2008) 79-88



Pacient s chronickým onemocněním
• poučení od lékaře + konzultační činnost v lékárně (?)

• legislativní odkaz ve vyhlášce č. 72/2011 –
platí od 15. 4. 2011, kterou se mění původní vyhláška 
č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti  
k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti 
k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti 
lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, 
pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového 
lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, 
pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového 
vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška 
o zdrav. způsobilosti k řízení motorových vozidel), 
ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb. 

• podrobný popis různých situací - Guide to the current Medical 
standards of Fitness to Drive - Průvodce
k současným léčebným standardům a situacím ovlivňujícím
řízení

Guide to the current Medical standards of Fitness to Drive: http://www.dft.gov.uk



Pacient s chronickým onemocněním

• Správně kompenzovaná chronická choroba
(diabetes, hypertenze a někdy i epilepsie) 
může zajistit bezpečnější jízdu i při současné
farmakoterapii některými rizikovými
skupinami léčiv. Tyto situace je nutnoskupinami léčiv. Tyto situace je nutno
individuálně zvážit a záleží na rozhodnutí
lékaře a pacienta.

Diabetes mellitus a řízení motorových vozidel, MUDr. Jan Brož, MT, roč.VII, č.14



Pacient s chronickým onemocněním

• Nová legislativa platná k 1.1.2012 – povinnost 
lékaře informovat příslušný městský nebo 
obecní úřad o změněném zdrav. stavu 
potenciálního řidiče.

• Dosud platilo, že člověk tuto 
situaci měl oznamovat 
úřadům sám.



Reflex z 5.1.2012
www.reflex.cz



Zvýšení rizika nehody vlastním zaviněním

Onemocnění nebo porucha Procenta 

Bolesti hlavy 16

Nervozita 19

Studené ruce a nohy 27

Nachlazení, bolesti v krku 36

Časné buzení/vstávání 41

Slzení očí / vodnatá rýma 44

Bolesti žaludku, nevolnost 52

Třes rukou 74



Únava

• řízení ve stavu únavy probíhá podobně jako
pod vlivem alkoholu nebo léčiv

• nastupující ospalost zpomaluje reakce
a snižuje pozornost, zhoršuje rozhodovánía snižuje pozornost, zhoršuje rozhodování

• je popisováno, že stav bdění delší než 18-24 
hod = požití alkoholu ve výši 0,05 – 0,1 ‰ 
v krvi.



Zapojení nových technologií
• detektory únavy řidiče - IVSS (Intelligent

Vehicle Safety Systems)

• Monitorování obličeje řidiče – infračervené 
kamery – pohyby očí, příznaky mikrospánku

• Problém s velkou variabilitou lidských obličejů

• Spíše radarové technologie pomáhající 
detegovat vzdálenosti mezi auty



Alkohol

• ovlivňuje všechny 3 fáze řízení

• navíc se zde může připojit ještě agrese

www.besip.cz



Věk

• nutnost posouzení úrovně vnímání a 
motorických dovedností ve vyšším věku
(hybnost - hlavně hlava, krk, ruce, 
ramena, nohy)

• rizika řízení v seniorském věku vyvažuje
mnohdy jejich větší zkušenost a mnohdy jejich větší zkušenost a 
rozvážnost, praxe a frekvence řízení

• nutnost individuálního rozhodnutí
a posouzení

• U seniorů nad 65 let – 65% bere nějaká 
léčiva, každý pátý bere více než 5 léčiv, 
zpomalení metabolismu a BT



Poruchy vidění pod vlivem léčiv

• největší problém - neostré, rozmazané vidění –
některá léčiva ze skupiny antiarytmik, antikonvulziv, 
antidepresiv, anxiolytik, protiresorpční osteopreparáty, 
myorelaxancia, NSA atd. (lamotrigin, amiodaron, 
alendronat, fluoxetin)

• výpadky zorného pole – mohou způsobovat některá• výpadky zorného pole – mohou způsobovat některá
antiarytmika, antimalarika, antituberkulotika a 
psychotropní látky (amiodaron, chlorochin, 
ethambutol, fenothiazinová antipsychotika).

• specifický problém - snížení schopnosti vidění v noci –
narušení a snížení kontrastního vidění – některá léčiva
k léčbě akné a AIDS (př. isotretinoin, didanosin).



Výpadky zorného pole



Makulární degenerace



Vnímavost, pozornost a kognice

• CNS tlumivé látky → zhoršení, snížení
pozornosti

• Stimulancia - zvýšení agresivity, zaměření
koncentrace jinam, rozptýlení pozornosti.koncentrace jinam, rozptýlení pozornosti.





Ovlivnění motorických funkcí

• reakční čas se s věkem obvykle prodlužuje

• léčiva tlumící CNS tento čas ještě více
prodlužují

• myorelaxancia a anxiolytika - látky ovlivňující• myorelaxancia a anxiolytika - látky ovlivňující
schopnost brždění, zrychlování a manipulaci
s vozidlem – reakce jsou neúměrné - buď příliš
rychlé nebo příliš pomalé



Přechodné fyziologické stavy

• závratě, ospalost, zmatenost, emoce –
obvykle to aktivitu řidiče sníží
včetně vizuálních, kognitivních
a psychomotorických pochodůa psychomotorických pochodů

• patologické emoce → podávání antidepresiv 
nebo anxiolytik → většina pozornost spíše
tlumí a způsobuje sedaci, záleží však na
povaze léčiva



Léčiva potenciálně zhoršující řízení (LPZŘ)

Charakteristické rysy LPZŘ:
• ovlivnění motorické dovednosti a bdělosti, v nejzávažnějším 

případě mdloby a ztráta vědomí
• také po náhlém vysazení některých léků (barbituráty, 

benzodiazepiny nebo delirantní stav při odnětí alkoholu –
abstinenční příznaky)abstinenční příznaky)

• následkem užití některých léčiv může dojít až 
k delirantnímu stavu, obvykle to však bývá při předávkování 
nebo zneužití (opioidy, benzodiazepiny, antipsychotika, 
antihistaminika, stimulancia, kortikoidy, digoxin, levodopa, 
myorelaxancia)

• rizikovou skupinou pro vznik těchto stavů je především 
seniorská populace, která je daleko citlivější na tyto 
nežádoucí účinky. 



Zvýšení rizika nehody vlastním zaviněním

LÉČIVA PROCENTA

ANALGETIKA 1

ANTIDEPRESIVA 66ANTIDEPRESIVA 66

ANTIHISTAMINIKA 85

HYPNOTIKA A NARKOTIKA 91

MYORELAXANCIA 96



Hlavní rizikové skupiny léčiv

• Léčiva působící tlumivě na CNS (sedativa, 
hypnotika, opioidní analgetika)

• Starší generace antihistaminik

• Psychotropní léčiva a látky (s účinkem tlumivým 
i stimulačním)

• Psychotropní léčiva a látky (s účinkem tlumivým 
i stimulačním)

• Benzodiazepiny (nejvíce v prvních týdnech léčby)

• Kombinace všech uvedených látek s alkoholem

• Látky se zvýšeným nebezpečím u seniorů 
(anticholinergika, antiparkinsonika, antiemetika)



Ovlivňující faktory na straně LL
• Dávka - velká individuální variabilita ve vnímání D – některé látky snižují

pozornost již v terapeutických dávkách některé až v dávkách 2x vyšších.

• Léková forma - retardované formy menší vliv než okamžité

• Doba podání – některé látky působí tlumivě ihned, některé až po delší době
podávání (4-28 dní)

• Způsob podání – alkohol přechází z GIT přímo do krevního oběhu- působí
rychle; většina léčiv se nejprve metabolizuje v játrech – záleží narychle; většina léčiv se nejprve metabolizuje v játrech – záleží na
farmakokinetických parametrech látky po p.o. podání. Některé látky se 
podávají inhalačně a přestupují ihned do kapilárního řečiště, mohou však
sliznici respir. traktu iritovat a tím komplikovat schopnost řízení. Injekční
formy - rychlost nástupu účinku dle cesty podání – i.v. – i.m. – s.c.

• Aditivní efekt některých látek - dá se znázornit např. jako “1+1=2” – zde je 
tedy nutné počítat se zesílením tlumivého účinku.

• Synergický účinek některých látek – dá se znázornit např. jako “1+1=5” – takto
působí např. alkohol s řadou léčiv tlumících CNS. Samotný lék by neměl v 
terapeutické dávce tlumivý efekt, ovšem v kombinaci s alkoholem může
způsobit koma až smrt.



Ovlivňující faktory na straně řidiče
• zdravotní stav a základní onemocnění - riziková onemocnění, která narušují

motoriku a psychiku (epilepsie, psychické poruchy atd.); pacienti s epilepsií -
individuální přístup a zhodnocení lékaře; u pacientů s psychiatr. onemocněním
- individuální přístup - při určité psychofarmakoterapii na udržovacích D lze
s ohledem na výši dávek a dobu podávání umožnit řízení

• jeho nemoc vyžaduje specifické (vysoké) dávkování léčivé látky

• compliance pacienta – správné dávkování, správný způsob a doba podání

• špatně kontrolovaný DM, závažná hypertenze, neurologická onemocnění• špatně kontrolovaný DM, závažná hypertenze, neurologická onemocnění
(nutnost správné kompenzace základního onemocnění)

• pravidelný příjem alkoholu, zvláště spolu s rizikovými skupinami LPZŘ

• zneužívání psychoaktivních látek

• současné užívání látek ovlivňujících metabol.psychotropních látek, nebo mají
samy o sobě psychotropní účinek (adit. nebo synerg. efekt); riziko LI, na úrovni
BT (benzodiazepiny - shodné substráty pro CYP2C19 a CYP3A4)

• Specif. přístup - seniorská populace - citlivější na NÚ léčiv. Upozornit  také 
na léčiva se ↑rizikem vzniku závratí, zvláště v počátku terapie. Beers krit. 
(anticholinergika, antiparkinsonika, antiemetika). 



Aby  ženy nikdy nezabloudily . . . 



„Odds Ratio“ – OR (event. Risk ratio  RR)

• USA - studium vlivu látek na nehodovost - vypracování 
určitého indexu, který podle dosavadních zkušeností vyjadřuje 
„relativní riziko“ zvýšeného výskytu nehody  - výskyt nehody 
v aktivní skupině (řidiči pod vlivem sledovaných léčiv) dělený 
výskytem ve skupině kontrolní (bez vlivu léčiv), tzv. OR

• OR = 1  riziko bylo stejné v obou sledovaných skupinách
• OR = 1,2 riziko je vyšší o 20% • OR = 1,2 riziko je vyšší o 20% 
• OR = 7  riziko je 7x vyšší
• nelze posuzovat striktně - záleží i na všech ostatních faktorech 

orientační ukazatel potenciálního zvýšení rizika zvláštního 
(„divného“) chování

• Obdobný kategorizační systém vyvinula skupina The
International Council on Alcohol, Drugs and Traffic safety
(2007) a tyto údaje se promítly do následného PDR 2009 
(Physician Desk Reference).

LeRoy AA, Morse ML. (2008). Exploratory study of the relationships between multiple medications and vehicle
crashes: analysis of databases. US DOT/NHTSA Contract DTNH22-02-C-05075. Období 09/2002 – 09/ 2005



Látky tlumící CNS
Většina působí přes GABAergní systém - zajištění snížení mozkové aktivity, 

zklidňující účinek. Zpočátku - ospalost, závratě, snížená koordinace; časem 
může vznikat tolerance a organismus si vyžaduje vyšší dávky.

• Barbituráty jsou dnes již téměř nepoužívané - jen IPLP a kombinované 
analgetické směsi (fenobarbital). Tlumivý efekt je výrazný (OR = 7)

• Benzodiazepiny (BZD) – hlavní NÚ – sedace + další NÚ např. poruchy vidění, 
slabost, nemotornost, nestabilita.  Většina BZD - poměrně dlouhý eliminační slabost, nemotornost, nestabilita.  Většina BZD - poměrně dlouhý eliminační 
poločas  (9 a více hod - alprazolam, chlordiazepoxid, diazepam, oxazepam)
BZD s krátkým T1/2 nejsou v ČR registrovány, např. temazepam a triazolam. 
Účinek některých BZD - prodloužen existencí několika aktivních metabolitů. 
BZD  v Beersových seznamech (léky nebezpečné u seniorů) – zvláště 
v kombinaci s některými diagnózami nebo syndromy (CHOPN, stressová 
inkontinence, deprese, pády). 
U starších řidičů (67-84 let) užívajících BZD s dlouhým poločasem bylo 
zaznamenáno o 50% více nehod v prvních 7 dnech léčby než u mladší 
populace. U BZD s kratším T1/2 není riziko tak vysoké.

Hemmelgarn B, Suissa S, Huang A, Bolvin J, Pinard G. Benzodiazepine use and the riskof motor vehicle cash in 
elderly. JAMA. 1997;278:27-31



Látky tlumící CNS

• Nebenzodiazepinová hypnotika, tzv. „Z-
hypnotika“ – zolpidem, zopiclon, zaleplon –
od r. 1990 - selektivní vazba na BZD1 receptory, 
tedy léčiva s nižším rizikem zneužití a vzniku 
závislosti. závislosti. 
Přesto současná praxe ukazuje na nutnost 
dodržování určitých doporučení :

užívat večer před spaním a následující den 
neřídit. Jejich účinek odeznívá obvykle po 10-
12 hodinách. Z uvedených 3 hypnotik se jeví 
nejbezpečnější zopiclon.



Látky tlumící CNS
• Antidepresiva (AD) – nejvíce sedativní - tricyklická

antidepresiva (amitriptylin, nortriptylin, doxepin) – NÚ -
sedace, únava, ospalost, poruchy vidění, svalová slabost, 
ortostat. hypotenze. 

• Riziko nehody může být až o 41% vyšší. 
• Kombinace více AD - ještě rizikovější, podobně jako vyšší 

dávkování nebo kombinace s antihistaminiky. 
•

dávkování nebo kombinace s antihistaminiky. 
• Novější AD - v terapeutických dávkách nižší riziko, přesto 

patří některá k rizikovějším, např. moclobemid; SSRI –
citalopram, escitalopram, paroxetin, fluoxetin, sertralin; SNRI 
– venlafaxin, duloxetin (je používán také v neurologii a 
k analgézii); trazodon a nefazodon – mají vysoké riziko 
útlumu (OR = 1,9); mirtazapin – výrazně tlumí pozornost, je 
vhodné se mu u řidičů zcela vyhnout. Bupropion – má riziko 
nízké, používá se v odvykání kouření



Látky tlumící CNS

• Antipsychotika – většina z nich - vysoký potenciál 
vzniku útlumu při řízení - klasická antipsychotika 
(chlorpromazin, haloperidol) – kromě sedace -
extrapyramidové NÚ - narušení motoriky těla 
(rizikové kombinace fenothiazinů s antihistaminiky 
- riziko se zvyšuje 4-5x).
(rizikové kombinace fenothiazinů s antihistaminiky 
- riziko se zvyšuje 4-5x).

• Modernější atypická antipsychotika - v běžných 
dávkách extrapyramidové NÚ nemají - riziko 
sedace, ospalosti a závratí zůstává - navíc může být 
narušen proces rozhodování. 

• Antiemetika/antivertiginózní látky – starší 
promethazin ale také ondansetron, který může 
rovněž vykazovat malátnost a ospalost.



Narkotika, anestetika

• Po aplikaci narkotik nebo anestetik –
nejméně 24 hodin (lépe 48 hodin) neřídit auto

• Lipofilní látky – redistribuce z tukových tkání

• Možný pozdější účinek metabolitů (halothan)• Možný pozdější účinek metabolitů (halothan)

• Etomidat, ketamin - při ambulantních 
výkonech – také 48 hod neřídit

• Lokální anestezie – záleží na dávce a typu –
míra centrálního účinku a snížení TK – navíc 
bolest po zákroku (stomatologie)



Pozor zúžená vozovka



Léčiva ovlivňující 
kardiovaskulární/renální systém

• Většinou - hypotenze, točení hlavy, únava, slabost
• některá centrálně působící antihypertenziva (clonidin, methyldopa) 

- navíc insomnie, zmatenost a nervozita
• Většina těchto látek - podávání v kombinacích → jejich NÚ mohou 

být prohloubeny. 
• Nitráty - vasodilatace - bolesti hlavy, hypotenze a neostré vidění. • Nitráty - vasodilatace - bolesti hlavy, hypotenze a neostré vidění. 
• Amiodaron - kromě běžných NÚ, ovlivňuje rovněž zrakové vjemy, 

v některých případech - tzv. vizuální záblesky.
• Poruchy vidění - při předávkování digoxinem, ke kterému může dojít 

také nevhodnými kombinacemi léčiv a lékovými interakcemi.

Léčiva ovlivňující srážení krve – heparin a jeho deriváty - mohou 
způsobovat malátnost, hypotenzi až zmatenost. Novější 
antiagregancia, např. klopidogrel vykazují kromě únavy také bolesti 
kloubů a zad, což zhoršuje motoriku řízení.



Léčiva respiračního traktu
• široké užívání v populaci - početnější skupina alergiků. 
• Antihistaminika 1.generace - nespecifické působení na H1 

receptory, tedy i v CNS, navíc anticholinergní účinek, prostupují 
HEB a způsobují sedaci již v terap. D (dimetinden, bisulepin, 
hydroxyzin). Mnoho z nich - dlouhý biolog. T1/2 - narušují 
normální průběh spánku – další den se dostavuje únava a 
ospalost, vliv na řízení může být podobný alkoholu, zpomaluje se 
reakční čas. Léčba kinetóz – alternativa - zázvor.
Antihistaminika 2.generace – posledních 10-15 let (cetirizin, Antihistaminika 2.generace – posledních 10-15 let (cetirizin, 
loratadin, fexofenadin) – více selektivní pro periferní H1 
receptory - lepší bezpečnostní profil. Neprostupují HEB , nejsou 
sedativní. I když jsou tato léčiva považována za jeden z triumfů 
farmaceutického průmyslu, přesto byla sedace již i po těchto 
léčivech popisována, proto je nutné individuální posouzení.

• Bronchodilatancia – βSM s krátkým i dlouhým poločasem –
mohou zvyšovat srdeční frekvenci, způsobovat arytmie, 
nervozitu, svalovou bolest, únavu. Všechna tato rizika se zvyšují 
při kombinaci s kortikoidy na dvojnásobek.



• Látky s hypoglykemizujícím účinkem – žádná 
z těchto látek (inzulín a 5 skupin PAD) nemá přímý 
vliv na snížení pozornosti. Rizikem však je špatná 
kompenzace diabetu, nevhodné dávky, špatná 
compliance, nepravidelnost stravy atd. pro řízení 
je pochopitelně nebezpečný stav hypo- i 
hyperglykémie – třes, poruchy vidění, zmatenost, 
problémy s koncentrací, ospalost až mdloby 
hyperglykémie – třes, poruchy vidění, zmatenost, 
problémy s koncentrací, ospalost až mdloby 
a koma. 

• Léčiva GIT – IPP mají vliv pouze ojediněle –
rizikovější jsou spasmolytika (alkaloidy 
z belladony), které mohou způsobovat poruchy 
vidění a ospalost – není vhodné řídit.



Analgetika, opioidy

• obecné NÚ (PZŘ): točení hlavy, ospalost, slabost, poruchy vidění
• největší riziko - u pacientů, kteří je dosud neužívali; pacienti 

s chronickou léčbou bolesti jsou na opioidech již většinou 
stabilizovaní - názory na jejich schopnost kvalitního řízení jsou 
kontroverzní, ale v individuálně posouzených případech se řízení 
povoluje 

Doporučení pro stabilizované chroniky na analgetické léčbě:Doporučení pro stabilizované chroniky na analgetické léčbě:
• Neřídit po zahájení léčby opioidy nebo po navyšování dávky – 4-5 

dní
• Neřídit v případě pocitu únavy
• Hlásit změny v udržení pozornosti, kognici, nástup 

sedace – nutnost snížit dávku
• Neužívat současně alkohol
• Neměnit dávku bez konzultace



Analgetika

• Kodein – podáván také  jako antitusikum 

• Odbourávání na morfin – 5-20% - upozornění 
na PZŘ

• Běžná analgetika – kys.acetylsalicylová a • Běžná analgetika – kys.acetylsalicylová a 
paracetamol – bez PZŘ

• Metamizol (Novalgin) – při běžném
dávkování bez PZŘ

• Ibuprofen – při vyšším D může způs.
únavu a závratě



• NSA – inhibitory COX1 
a COX2 – nebyly hlášeny 
změny ve vnímání, pouze 
výjimečně (indometacin –
zmatenost, diklofenak –
útlum CNS). NÚ – GIT 

• Myorelaxancia –
baklofen, tizanidin, 
mefenoxalon – všechny 
zhoršují pozornost, 
ovlivňují motoriku –
ještě výraznější je to útlum CNS). NÚ – GIT 

nevolnosti, křeče, koliky.
ještě výraznější je to 
u seniorů. Obecně platí, 
že využití v těchto 
věkových skupinách je 
sporné (Beersovy
seznamy).



Kortikoidy

• Při dlouhodobé lokální nebo systémové 
aplikaci – negativní ovl.schopnosti řízení –
třes, chvění.

• Změny zraku – riziko vzniku glaukomu 
a kataraktya katarakty

• Pozor při pulzní terapii GK

Cytostatika – NÚ – nevolnost, zvracení, poruchy 
koordinace – výrazně omezující při řízení



Nenovější model air-bagů



Antiparkinsonika

• obvykle - kompenzace hladiny dopaminu v mozku 
(levodopa, pramipexol, ropinirol, entacapon)

• výrazným problémem je ospalost i v průběhu dne a její 
náhlý vznik, kromě toho slabost, poruchy vidění, nechtěné 
pohyby, halucinace, zmatenost

• pacienti užívající tyto látky by vůbec neměli řídit, minimálně • pacienti užívající tyto látky by vůbec neměli řídit, minimálně 
alespoň 3-5 dní po nasazení nebo změně dávky. 

Obecná doporučení:
• Pacienti užívající dopaminergní látky – upozornit na riziko 

usínání v průběhu dne, v průběhu denní aktivity, při řízení.
• Některé příznaky únavy nemusí přicházet postupně, ale i 

náhle!
• Náhlé upadání do spánku se projevuje především v začátku 

terapie – v této době zcela vyloučit řízení.



Antikonvulziva/antiepileptika

• heterogenní skupina léčiv 

• pacient by neměl řídit, dokud neví, jak léčivo 
ovlivňuje jeho mentální a motorické schopnosti

• ovlivnění pozornosti je sice mírné, ale často 
podávání v kombinacích - navzájem a také 

• ovlivnění pozornosti je sice mírné, ale často 
podávání v kombinacích - navzájem a také 
s antidepresivy, antipsychotiky a anxiolytiky

• topiramat je nově indikován i k léčbě migrény 
(jako „off-label“ také v léčbě poruch příjmu 
potravy, neuropatických bolestech a v léčbě 
závislostí) - riziko PZŘ je zde také uváděno.



Oftalmologika
Lokální oční antihistaminika 

(levocabastin, ketotifen, 
azelastin) – NÚ neostré vidění, 
pálení, štípání, únava (není 
v příbal.letáku), riziko nehody 
↑ o 67% (OR=1,67). Podobně –
sulfacetamid

Mydriatika – diagnostikum (PSL) –

Antiparazitika
antimalarika – některá se 

používají v revmatologii – NÚ 
malátnost, únava, myopatie, 
slabost, snížená schopnost 
oční akomodace, poruchy 
v barevném vidění, výpadky 
zorného pole.

Mydriatika – diagnostikum (PSL) –
narušení akomodace – neostré 
vidění – tropicamid (3-4hod), 
atropin (20hod)

Oční masti a gely – 10-60 min 
po aplikaci

Oční kapky s chinolony –
neurologické poruchy, bolesti 
hlavy, závratě, zhoršené vidění



Biologická léčba

• Ve výzkumu nebo čerstvě po registraci je celá 
řada nových tzv. biologických léčiv, kde teprve 
postmarketingová fáze prokáže všechny 
potenciální NÚ. potenciální NÚ. 

• Zde může sehrát lékárník důležitou roli 
v oblasti hlášení NÚ na SÚKL.



VOLNĚ PRODEJNÁ LÉČIVA PZŘ
• výrazný nárůst přípravků - nové regulační mechanismy v systému 

zdravotního pojištění  → nárůst léčiv bez receptu
• Přeřazování léčiv do OTC režimu - výrazná pozornost - ponese 

neočekávaná rizika 
• Lidé totiž automaticky předpokládají, že jsou-li léčiva volně prodejná, jsou 

taky zcela bezpečná. 
• Z minulosti také očekávají, že všechna důležitá upozornění a varování 

budou přímo na obalu, ze zákona je to však nutné uvést pouze budou přímo na obalu, ze zákona je to však nutné uvést pouze 
v příbalovém letáku a SPC (bod 4.7.) – mnoho z nich si tuto informaci ani 
nespojí s řízením auta. 

• Potenciální nebezpečí, zmíněné v textu slovem „mohou ovlivňovat řízení“, 
může u mnoha léčiv proběhnout i bez subjektivních příznaků. 

• Řada přípravků k léčbě nachlazení a chřipky, alergie, kinetózy a bolesti  -
obsahuje léčiva PZŘ. 

• U některých se toto riziko může projevit brzy po požití, u některých po 
delší době a někdy až následující den. 

• Většina těchto látek je navíc kombinována často dohromady, např. 
analgetika, antihistaminika (chlorfeniramin), dekongestanty - NÚ se tedy 
mohou sčítat.



Ospalost

• Nejčastější riziko

• Únava je pouze pocit vyčerpání, ale ospalost je 
chuť k usnutí. 

• Nejrizikovější skupinou jsou starší antihistaminika, • Nejrizikovější skupinou jsou starší antihistaminika, 
některá silnější analgetika, NSA, antitusika, 
expektorancia, antivertiginóza a spasmolytika.

• Z hlediska pacienta jsou ve vyšším riziku sedace
senioři - často snížená funkce ledvin (látky se 
z těla pomaleji vylučují a kumulují).





Léčba poruch GIT
• pálení žáhy, dyspepsie - volně prodejná také  

antagonisté H2 receptorů – ranitidin a famotidin

• u famotidinu se uvádí točení hlavy a závratě, ale ne 
ospalost

• ranitidin samotný nezpůsobuje sedaci nebo zhoršení 
psychomotorických funkcí, avšak zvyšuje hladinu psychomotorických funkcí, avšak zvyšuje hladinu 
alkoholu. Velké riziko u tzv. příležitostných pijáků, 
protože ranitidin ohrožuje tzv. „bezpečnou konzumaci 
alkoholu“ – u nepoučeného člověka může již malé 
množství alkoholu spolu s ranitidinem ohrozit 
bezpečnou jízdu. V nízkých dávkách (ranitidin 75mg, 
famotidin 10mg) však velké nebezpečí nehrozí, zase 
spíše jen u seniorů se sníženou funkcí ledvin a 
pomalejším vylučování.



CÍLENÉ DOTAZY NA PACIENTA
• Existuje stejně hodnotná a účinná alternativa? (Často dnes

existuje již modernější alternativa léčby, která má tyto NÚ nižší
nebo žádné (např. u antihistaminik).

• Je nutná tak vysoká dávka? (vyšší dávkování antihypertenziv -
ortostatická hypotenze, přizpůsobení motoriky, např. při
vstávání.)vstávání.)

• Není dávka překročená? (překročené dávkování BZD nebo
antidepresiv - především u seniorů. Udržovací terapie - obvykle
dávka snížená na polovinu. Dle situace a dohody s lékařem-
diskuze o snížení D nebo podávání tlumivých látek pouze večer.) 

• Je možné dosáhnout efektu kombinací látek? (snížení dávky při
doplnění alternativní terapie je mnohdy lepší řešení než
zdvojení dávky.)



CÍLENÉ DOTAZY NA PACIENTA
• Je kombinace psychotropních látek nutná? (Rizika iatrogenního

poškození; zcela nevhodné jsou kombinace vice BZD; riziko
serotoninergního syndromu u antidepresiv )

• Je informace v příbalové informaci dostatečná? Někdy je v SPC 
útlum uváděn až při vyšším dávkování; u některých skupin léčiv
je totiž nutno počítat s tolerancí (opioidní analgetika), případněje totiž nutno počítat s tolerancí (opioidní analgetika), případně
akumulací léčivé látky (v případě nevhodně volených vysokých
dávek, zvláště u léčiv s dlouhým biologickým poločasem). Proto 
se doporučuje při nasazení nového psychotropního léku
v prvním týdnu vůbec neřídit.

• Jaká obecná doporučení mám dodržovat? (Zde je vhodné
podpořit informaci také písemnou formou.)



Možnosti alternativních řešení
Léčivá látka Dávkování Závažnost Alternativa

Amitriptylin >75mg 3xdenně III (2 týdny ) Fluoxetin 20mg 1xdenně
Moclobemid 150mg 2xdenně
Paroxetin 20mg 1xdenně
Venlafaxin 37-75mg 2xdenně

Buspiron >10mg 2xdenně II Buspiron 5mg 2xdenně

Clemastin
Bisulepin 

>10mg 3xdenně
2mg 3xdenně

III
III

Cetirizin 10mg 1xdenně
Loratadin 10mg 1xdenněBisulepin 2mg 3xdenně III Loratadin 10mg 1xdenně

Diazepam
Oxazepam

>10mg 2xdenně
>20mg 3xdenně

Buspiron 5mg 2xdenně

Mianserin 10mg 3xdenně III Fluoxetin 20mg 1xdenně
Moclobemid 150mg 2xdenně
Paroxetin 20mg 1xdenně
Venlafaxin 37-75mg 2xdenně

Zopiclon 7,5mg 
jednorázově

III 10 hod po užití (zolpidem)

Commentaren Medicatiebewaking 2004/2005



REŽIMOVÁ DOPORUČENÍ

• Neřídit při ospalosti, sledovat signály útlumu (neostré
vidění, problém s koncentrací, zpomalené reakce při
řešení běžných dopravních situací atd.)

• Nepít s medikací alkohol
• Dodržovat odstup v řízení po užití nebezpečných látek

(v případě užití hypnotik dodržet minimální odstup 10 
• Dodržovat odstup v řízení po užití nebezpečných látek

(v případě užití hypnotik dodržet minimální odstup 10 
hodin)

• Neřídit v noci nebo při špatné viditelnosti
• Nejezdit sám, v případě ospalosti upozornit pasažéra
• Neplánovat si dlouhé cesty, únavné řízení (dálnice), 

uvědomovat si stále ohleduplnost nejen ke svému
zdraví ale také k ostatním řidičům



Shrnutí poradenské aktivity

• Informace o možném riziku v lékárně, 
upozornění a doporučení – případně
odkaz na příbalový leták.

• Podle potřeby lze tuto informaci
pacientovi i vytisknout. Zajímavé by bylo
doplnit připomenutí nějakou nálepkou
přímo na krabičku, např. “ospalé oko” How To Avoid Drowsy Drivingpřímo na krabičku, např. “ospalé oko” 
(“drowsy eye”).

• Informovat pacienta, že je to jeho vlastní
odpovědnost, pokud tato doporučení
nerespektuje.

Výuka veřejnosti v této oblasti je důležitým
krokem pro zvýšení bezpečnosti provozu na
silnicích.

How To Avoid Drowsy Driving



Projekt (ČLnK) „ospalé oko“

• Při výdeji LPZŘ

• Možnost nalepení 
symbolu na krabičku?

• Tvar ?• Tvar ?

• Škrtnutý kruh s textem 
dokola?

• Jaký text?

• Logo ČLnK?

• Doplnění o nějaký 
letáček?







Projekt „nové informovanosti“ v lékárnách 



Abyste na svých cestách vždy 
šťastně dojeli do cíle . . . .


