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SUMMARY: Alcolock is a system that immobilises a vehicle when a driver is impaired. Before

starting the engine, the driver is required to breathe into a mouthpiece on the Alcolock device. If

alcohol is detected in the air breathed out, the starter becomes blocked. A driver convicted of driv-

ing under the influence of alcohol can choose from two options – either a conventional sanction,

including a risk of their driving licence being suspended and a prison sentence, or Alcolock. Fol-

lowing the consent of an official public authority (such as a public prosecutor), the device is in-

stalled into a vehicle for a period of six months or more at the driver’s expense. The system, the in-

stallation, and inclusion in the programme cost approximately CZK 20,000–150,000 (prices vary

dramatically between countries). After the expiry of a period as determined (six months or more),

providing that the driver adheres to all the rules as prescribed, the court (or another authority) de-

cides that the Alcolock device can be removed. The USA, Canada, Australia, and some European

countries, including Sweden, Germany, Belgium, Spain, and Norway, possess the greatest expe-

rience in the use of Alcolock. The foreign studies show that the introduction of a programme in-

volving the use of Alcolock has had a positive effect on repeat drink drivers in terms of a reduction

in their future re-offending.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: ALCOLOCK – ALKOHOL – ØÍZENÍ – PREVENCE – ØÍZENÍ POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK

SOUHRN: Pøístroj Alcolock brání vozidlu v pohybu, není-li øidiè zpùsobilý k jízdì. Funkce Alco-

lock vyžaduje, aby øidiè pøed nastartováním motoru dýchl do náustku. Pokud je ve vydechnu-

tém vzduchu zjištìn alkohol, dojde k zablokování startéru. Øidiè pøistižený pøi øízení pod vlivem

alkoholu má na výbìr – buï klasický trest vèetnì rizika odnìtí øidièského oprávnìní a vìzení,

nebo Alcolock. Ten je po souhlasu oficiálního zástupce státu (napø. prokurátora) namontován

do vozu na dobu šesti a více mìsícù na náklady øidièe. Pøístroj, následná montáž a zaøazení do

programu pøijdou na zhruba 20–150 tisíc korun (mezi zemìmi jsou velké rozdíly). Po uplynutí

stanoveného období (šest a více mìsícù), kdy øidiè dodržuje všechna stanovená pravidla, soud

(nebo jiná instance) rozhodne o odstranìní Alcolocku. Nejvìtší zkušenosti s Alcolockem mají

v USA, Kanadì, Austrálii a nìkterých evropských státech (Švédsko, Nìmecko, Belgie, Španìl-

sko a Norsko). Studie v zahranièí prokazují pozitivní dopad zavedení programu používání Alco-

locku u øidièù-recidivistù ve smyslu snížení recidivy opìtovného øízení pod vlivem alkoholu.

Došlo do redakce: 22 / ØÍJEN / 2011 Pøijato k tisku: 12 / DUBEN / 2012

Korespondenèní adresa: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. / matus.sucha@upol.cz / Katedra psychologie, Filozofická

fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Køížkovského 10, 771 80 Olomouc

� 1 ÚVOD
Podle OED (Oxford English Dictionary, 2012) mùžeme defi-

novat dopravní nehodu jako „neoèekávanou událost s po-

tenciálním nebezpeèím ublížení na zdraví nebo škod na ma-

jetku, která je zpùsobena pohybem nebo kolizí dopravních

prostøedkù nebo chodcù“. Obecnìji, nehodu mùžeme defino-

vat (Oxford English Dictionary, 2012) jako „neúmyslnou,

neoèekávanou a nežádoucí událost, která vede k poškození

(vìci nebo zdraví) nebo jiné ztrátì“. Dopravní nehodu

ve vztahu k provozu na pozemních komunikacích definuje



ustanovení § 47 odst. 1 zákona è. 361/2000 Sb. ve znìní poz-

dìjších pøedpisù, zákon o silnièním provozu, takto: „Do-

pravní nehoda je událost v provozu na pozemních komuni-

kacích, napøíklad havárie nebo srážka, která se stala nebo

byla zapoèata na pozemní komunikaci a pøi níž dojde

k usmrcení nebo zranìní osoby nebo ke škodì na majetku

v pøímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“

Pøíèiny dopravních nehod jsou rùzné, nìkterým z nich

mùžeme pøedcházet lépe (napø. prevence zamìøená na ome-

zení plnému nevìnování se øízení vozidla), nìkterým kom-

plikovanìji (napø. pøedcházení nehod, které jsou klasifiko-

vané jako nepøizpùsobení rychlosti stavu vozovky). Míra

možnosti pøedcházení nehodì v podstatì záleží na tom, na-

kolik mùžeme faktorùm ovlivòujícím danou pøíèinu nehody

vìdomì pøedcházet a nakolik se musíme spolehnout na od-

had nebo zkušenost. V pøípadì „nevìnování se plnì øízení

vozidla“ mùžeme jasnì a vìdomì vykonávat pouze ty èin-

nosti, které plnì souvisejí s øízením a umožòují nám vìno-

vat maximum mentální kapacity zpracování relevantních

informací (tzv. primární informaèní zátìž), a rovnìž vìdo-

mì minimalizovat èinnosti, které s øízením nesouvisí (tzv.

sekundární mentální zátìž – napøíklad ladìní rádia, zvedá-

ní hraèky, která dítìti upadla z autosedaèky na zem, virtu-

ální psaní e-mailù v hlavì aj.). V pøípadì „nepøizpùsobení

rychlosti stavu vozovky“ se mnohem více musíme spoleh-

nout na odhad (technický stav vozovky, technická kon-

strukce vozidla, stav pneumatik, povìtrnostní podmínky,

míra tøení a adheze aj.).

Pøíèinu „øízení pod vlivem alkoholu“ považujeme za pl-

nì ovlivnitelnou øidièem a lze jí tedy snadno pøedcházet

(speciální pøípad tvoøí tzv. zbytkový alkohol – nicménì

i v tomto pøípadì je možné jasnì stanovit, po jaké dobì po

užití alkoholu je jeho hladina v krvi øidièe na povolené mí-

øe). V kontextu uvedené definice nehody, resp. dopravní ne-

hody, za nehodu považujeme nepøedvídatelnou, neoèekáva-

nou a nežádoucí událost, která vede k poškození (vìci nebo

zdraví) nebo jiné ztrátì. V roce 2010 došlo k 5015 doprav-

ním nehodám pod vlivem alkoholu, tj. 7, 1 % z celkového

poètu nehod; pøi tìchto nehodách zahynulo 102 osob, tj.

13,6 % ze všech usmrcených osob (Tesaøík, 2011). Uvedené

hodnoty (procento usmrcených a dopravních nehod v sou-

vislosti s alkoholem v porovnání s celkovou nehodovostí

a úmrtností) meziroènì od roku 2005 rostou. Studie Mravèí-

ka, Vorla a Zábranského (2010) mapovala výskyt etanolu

mezi zemøelými úèastníky dopravních nehod v ÈR. Soubor

vyšetøených tvoøily osoby pitvané na oddìleních soudního

lékaøství v roce 2008, které zemøely pøi dopravních neho-

dách a byly toxikologicky vyšetøeny na pøítomnost etanolu.

Za pozitivní byly u etanolu považovány nálezy s hladinou

vyšší než 0,2 g/kg. Soubor tvoøilo 1040 zemøelých úèastníkù

dopravních nehod, z nich 582 (56,0 %) bylo vyšetøeno na nì-

kterou ze sledovaných látek. Celý soubor byl rozdìlen na

aktivní úèastníky dopravních nehod (chodci, cyklisté a øidi-

èi), kterých bylo v souboru 778 (74,8 %), a na ostatních

262 (25,4 %) pøípadù. Na etanol bylo pozitivních 38,3 %

z 381 vyšetøených (chodci, cyklisté a øidièi). Pouze skupina

øidièù byla na etanol pozitivní ve 29,2 %. U øidièù z povolání

byl nulový výskyt etanolu a dalších sledovaných látek. Uve-

dená studie naznaèuje, že uvedené statistiky Policie ÈR jsou

podhodnoceny co do poètu usmrcených osob pøi dopravných

nehodách v souvislosti s alkoholem. Pro porovnání – v USA

je procento usmrcených ve vztahu k nehodám s podílem al-

koholu 40 % ze všech usmrcených osob pøi nehodách v do-

pravì (Marques, 2009). Domníváme se, že riziko nehody

zpùsobené pod vlivem alkoholu je natolik vysoké, že se ne-

jedná o nehody.

� 2 PROBLEMATIKA DOPRAVNÍCH NEHOD
V CELOSVÌTOVÉM MÌØÍTKU
V celosvìtovém mìøítku není znám celkový poèet lidí usmr-

cených nebo zranìných v rámci dopravních nehod. Podle

Svìtové zdravotnické organizace (2008) 1, 2 milionu osob je

usmrceno každý rok pøi dopravních nehodách. Jedná se

však o pouhý odhad, který mùže být velmi nepøesný. Pra-

vidla pro reportování statistik mezi jednotlivými zemìmi

jsou nejasné a nekompatibilní, což platí zejména pro rozvo-

jové zemì.

Ve vyspìlých zemích, které jsou èleny Organizace pro

ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), za posledních

15 let byla míra úmrtnosti redukována na 50 % z pùvodních

nejvyšších hodnot kolem roku 1970. Z uvedeného by se

mohlo zdát, že problematika dopravních nehod se stává mé-

nì palèivou. Opak je však pravdou. Poèet dopravních nehod

a usmrcení v celosvìtovém mìøítku se každým rokem zvy-

šuje. Podle studie Svìtové zdravotnické organizace Global

Burden and Disease (Murray & Lopez, 1996) úmrtnost zpù-

sobená dopravními nehodami se stane v roce 2020 šestou

nejèastìjší pøíèinou úmrtí, pøièemž v roce 1990 se jednalo

o devátou nejèastìjší pøíèinu. Z pohledu poètu let a ztráty

kvality života (v dùsledku dopravních nehod) se bude v roce

2020 jednat o tøetí nejèastìjší pøíèinu (v roce 1990 se jednalo

o devátou nejèastìjší pøíèinu).

� 3 PØÍSTROJ ALCOHOL IGNITION
INTERLOCS – ALCOLOCK
Alcohol ignition interclock, nebo zjednodušenì „Alcolock“,

brání vozidlu v pohybu, není-li øidiè zpùsobilý k jízdì. Funk-

ce Alcolock vyžaduje, aby øidiè pøed nastartováním motoru

dýchnul do náustku. Pokud je ve vydechnutém vzduchu

zjištìn alkohol, dojde k zablokování startéru. Následnì je

vyžadován opakovaný test v prùmìru každých 15–45 mi-

nut. Øidiè, pøistižený pøi øízení pod vlivem alkoholu, má na

výbìr – buï klasický trest vèetnì rizika odnìtí øidièského

oprávnìní a vìzení, nebo nainstalování pøístroje Alcolock

a vstup do programu. Pøístroj je po souhlasu oficiálního zá-

stupce státu namontován do vozu na dobu šesti a více mìsí-

ADIKTOLOGIE154 ŠUCHA, M.



cù na náklady øidièe. Po uplynutí stanoveného období, kdy

øidiè dodržuje všechna stanovená pravidla, soud (nebo jiná

instance) rozhodne o odstranìní Alcolocku.

V dnešní dobì se setkáváme s využitím pøístroje pøede-

vším ve dvou rovinách – a to preventivní a kontrolní, zejmé-

na u:

a/ øidièù dálkové kamionové dopravy,

b/ øidièù pøepravujících nebezpeèný náklad,

c/ øidièù autobusù.

Možné je také využití Alcolocku jako urèité formy

„trestu“ s represivním a terapeutickým efektem u øidièù,

kteøí byli pøistiženi pøi øízení pod vlivem alkoholu. Dále se

budeme vìnovat primárnì tomuto využití pøístroje, který je

vždy spojen s programem, do kterého øidiè vstupuje.

� 3 / 1 Programy Alcolock
Podle rùzných studií (Beck, 1999) øidièi, kteøí øídí pod vli-

vem alkoholu, v prùmìru vykonají 200 støednì dlouhých

jízd pøed tím, než je pøistihne policie. Více než 70 % všech

pøestupkù a trestných èinù v dopravì v souvislosti s alkoho-

lem páchají øidièi, kteøí v minulosti nebyli v této souvislosti

nikdy trestáni (Voas, 2001). Podle rùzných státù, mezi 25 %

a 75 % øidièù, kterým bylo zakázáno øídit z dùvodu pøedcho-

zího øízení pod vlivem alkoholu, øídí v zakázaném období

dále (Griffin, 2000). Podle cost-benefit studie z roku 1999

(Elvik) v USA každý 1 dolar investovaný do programu Alco-

lock spoleènosti ušetøil 9 dolarù.

Programy Alcolock jsou nejrozšíøenìjší v USA, Kana-

dì, Austrálii a Evropské unii. Kvalita jednotlivých progra-

mù znaènì kolísá od velmi úspìšných až po velice slabé. Po-

dle studií realizovaných National Highway Traffic Safety

Administration (USA), Transport Canada (Kanada), Stan-

dards Australia (Austrálie) a European Commission – Eu-

ropean Committee for Electrotechnical Standardization –

CENELEC (Evropská unie) je prùmìrný dopad programu

Alcolock definován jako 65procentní redukce opìtovného

(recidivismu) øízení pod vlivem alkoholu u øidièù zapoje-

ných do programu (po dobu trvání programu) (Marques,

2009). Uvedené zjištìní je limitováno pouze dobou trvání

programu, nicménì i to je významným bezpeènostním bene-

fitem. Dlouhodobý dopad a úèinnost programù zatím nejsou

známy. Omezujícím faktorem úspìšnosti je mimo jiné fakt,

že ne všichni øidièi, u kterých je vysoká pravdìpodobnost

èastého a opìtovného øízení pod vlivem alkoholu (po zákazu

øízení), do programu vstupují. Radìji volí volbu zákazu øíze-

ní a nadále øídí, vzhledem k tomu, že pravdìpodobnost pøi-

chycení a potrestání je relativnì malá.

Zaøazení do programu Alcolock navrhuje státní autori-

ta – v nìkterých státech se jedná o soud, v jiných to mùže

být ministerstvo nebo krajské orgány. Významnì se rovnìž

liší skupina øidièù, kterým je alternativa Alcolocku nabíze-

na. Vìtšinou se jedná o øidièe, u kterých je pøedpoklad, že øí-

dí pod vlivem alkoholu pravidelnì, resp. vykazují známky

závislosti na alkoholu dle MKN 10. Úøady vìtšinou hodnotí

tyto ukazatele (legislativa zemì je upravena tak, aby zodpo-

vìdná státní autorita mìla pøístup k daným údajùm a moh-

la je pro daný úèel využít):

a/ opakované øízení pod vlivem alkoholu (pøedchozí

záznam),

b/ vysoká namìøená hodnota alkoholu v krvi,

c/ zdravotní záznam poukazující na problematické užívání

alkoholu / závislost.

Celkovì však mùžeme øíct, že program Alcolock je na-

bídnut rizikovým øidièùm, u kterých je pøedpoklad, že bu-

dou i nadále øídit pod vlivem alkoholu (i pøes zákaz øízení).

První program Alcolock byl spuštìn v Kalifornii v roce

1986. Od té doby se programy znaènì vyvinuly, k èemuž pøi-

spìla zejména zmìna legislativy v mnoha státech, která za-

vedení programu umožòuje. Prùkopníkem programù Alco-

lock je Švédsko, které ho zavedlo na celonárodní úrovni v ro-

ce 2009. V jiných evropských státech se program testuje na

regionální úrovni a o jeho zavedení na celonárodní úroveò

se uvažuje. V zemích støední Evropy (vèetnì Èeské republi-

ky) se programy nerealizují.

Náklady na instalaci zaøízení a zaøazení do programu

se výraznì liší. Nižší jsou v USA, Kanadì a Austrálii, kde

jde pøevážnì o samotnou instalaci zaøízení s doprovodem

úspornìjšího programu. Celkovì se jedná pøibližnì o èástku

20–40 tisíc korun za dobu trvání programu. Významnì vyš-

ší náklady jsou v evropských zemích, kde je samotná insta-

lace zaøízení doprovázena povinným zaøazením do progra-

mu, který zpravidla trvá rok a déle a obsahuje terapeutické

prvky, lékaøské prohlídky a vyšetøení krve. Cena se pohy-

buje v rozmezí 100–150 tisíc korun (Bjerre, 2007).

Pøínosem pro spoleènost je kromì snížení rizika vzni-

ku dopravních nehod a zvýšení bezpeènosti na silnicích rov-

nìž snížení nákladù na zdravotní péèi, snížení ušlého zisku

pramenícího z dnù pracovní neschopnosti a další transfero-

vé náklady státu u osob zapojených do programù Alcolock.

Omezením celospoleèenského pøínosu programù Alco-

lock je pomìrnì nízké rozšíøení jeho užití mezi øidièi, kteøí

øídili pod vlivem alkoholu. Celkovì míra zapojení øidièù do

programu kolísá mezi 5 % a 70 % v závislosti na státu, ve

kterém je program realizován. Ochota øidièù zapojit se do

programu je ovlivnìná zejména vysokými náklady, které øi-

diè hradí, a vìdomím, že pokud budou dále øídit i pøes zákaz

øízení, šance, že budou pøistiženi, je relativnì malá. Nejvyš-

šího procenta zapojení do programu dosahují státy, kde je

Alcolock alternativou pobytu ve vìzení (DeYoung, 2002).

Dalším omezením plošnìjšího zavedení programù je

absence jednotných mezinárodních standardù pro samotný

pøístroj i jednotlivé programy Alcolocku. V souèasné dobì

vznikají standardy pro zavádìní programu v jednotlivých

vybraných státech (zejména USA, Kanada, Austrálie, Švéd-

sko), v jiných zemích se programy testují regionálnì a èeká

se na výsledky, podle kterých se zváží zavedení na národní
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úrovni. V rámci spoleènosti International Council on Alco-

hol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS) pracuje pracovní

skupina Interlock working group, která se zabývá pøípra-

vou jednotných standardù a doporuèení legislativních

úprav.

� 3 / 2 Efektivita programù Alcolock
V souèasné dobì máme k dispozici 13 evaluaèních studií

(Marques, 2009) vìnujících se programùm Alcolock, každá

z nich má urèité metodologické limitace a jejich metaanalý-

za je problematická. Studie pocházejí z 9 státù USA, 2 ka-

nadských provincií a ze Švédska. Pøes metodologické kom-

plikace jsou výsledky studií pomìrnì konzistentní. Metaa-

nalýza uvedených 13 studií prokazuje relativní risk 0,34

(34% øidièù) opìtovného øízení pod vlivem alkoholu v rámci

doby, kdy je øidiè zapojen v programu. Metaanalýza nepo-

tvrzuje snížení rizika øízení pod vlivem alkoholu po ukonèe-

ní programu, a to zejména z dùvodu nedostateèného množ-

ství a kvality dat (Marques, 2009). Vysoká konzistence

výsledkù jednotlivých studií vzhledem k nestejným meto-

dologickým pøístupùm ve studiích, rozdílùm v samotných

programech a odlišnostech ve výbìru øidièù zaøazených do

programu poukazuje na pomìrnì robustní efekt programu,

resp. pøístupu k problematice øízení pod vlivem alkoholu

obecnì. Za problematické je považováno prokázání efektu

po ukonèení programu. Problematické je rovnìž porovnává-

ní obecných hodnot øízení pod vlivem alkoholu, poètu do-

pravních nehod zpùsobených øízením pod vlivem alkoholu

a poètu usmrcených osob a rozšíøenosti programu Alcolock

v dané zemi, neboť Alcolock zdaleka není jediným faktorem,

který dané ukazatele ovlivòuje. Nicménì, v zemích, kde je

penetrace programù Alcolock významná (20% a vyšší), úro-

veò penetrace statisticky významnì souvisí s poklesem

hodnoty bezpeènostních ukazatelù (nehody, usmrcení – al-

kohol) (Marques, 2009).

� 3 / 3 Co dál po ukonèení programu?
Vzhledem k tomu, že ve vìtšinì programù Alcolock jsou za-

øazeni problematiètí øidièi, u kterých je vysoké riziko, že bu-

dou v budoucnosti opakovanì øídit pod vlivem alkoholu,

mùžeme i doèasné snížení rizika øízení pod vlivem alkoholu

považovat za úspìch. Pokud uvažujeme o dlouhodobìjším

efektu programu, je potøeba se na problematiku dívat ze

širšího pohledu, a to z pohledu životního stylu a užívání al-

koholu obecnì.

Mnozí z uvedených øidièù vykazujících známky závis-

losti na alkoholu mají v zdravotnické dokumentaci záznam

o pøedchozích komplikacích (somatických nebo psychic-

kých) nebo vykazují známky rizikového užívání alkoholu.

Instalace Alcolocku do jejich vozidel jejich styl chování ne-

zmìní, v lepším pøípadì pouze zamezí øízení v období, když

jsou pod vlivem alkoholu. Pokud chceme dosáhnout zmìny

v jejich chování i po ukonèení programu, je potøeba zahr-

nout i terapeutické a další intervence. Studie (Miller, 1991,

Timken, 2001, Marques, 1998) prokazují, že u programù, je-

jichž souèástí byly terapeutické a poradenské intervence,

byla statisticky významnì vyšší úèinnost i po ukonèení pro-

gramu, a to v prvních 12 mìsících. V dalším období (13. mì-

síc a dále) se už vyšší úèinnost neprokázala.

Studie (Marques, 2000) ukazují dva hlavní klíèové bo-

dy pro zvýšení dlouhodobé efektivity programù Alcolocku.

Prvním je zvýšení kvality, dostupnosti, adekvátnosti

a rychlosti poradenských a terapeutických intervencí v do-

bì, kdy je øidiè v programu, druhým je vytvoøení prediktiv-

ního modelu, který nám ukáže, jaké skupiny øidièù jsou ne-

rizikovìjší ve smyslu recidivy po ukonèení programu. Pro

tento prediktivní model se z velké míry využívají data, kte-

ré Alcolock v rámci programu zaznamenává (jednotlivá tes-

tování, míra alkoholu, hodina a datum). Nejspolehlivìjšími

prediktory jsou:

a/ poèet pozitivních testování v rámci programu (kolikrát øi-

diè v programu „nafoukal“ alkohol),

b/ hladina alkoholu,

c/ denní hodina.

Podle studie provedené v Albertì a Quebecku (Marqu-

es, 2003) je nejsilnìjší prediktorem poèet pozitivních testo-

vání v rámci programu. Tento indikátor se dokonce zdá být

silnìjším než pøedchozí záznam o øízení pod vlivem alkoho-

lu. Dalším indikátorem je hladina alkoholu, pøièemž platí,

že èím vyšší hladina, tím vyšší predikce recidivy. Za nejprù-

kaznìjší dobu testování je považována 7. až 9. hodina dopo-

lední, kdy menší dávky alkoholu prokazují zbytkový alko-

hol z pøedchozího veèera.

Do budoucna se uvažuje o využití i dalších biomarkerù

alkoholu, které pomohou pomocí triangulace dat k doladìní

prediktivního modelu.

� 4 ZÁVÌR
Pohledy a názory na øešení problematiky øízení pod vlivem

alkoholu alternativní cestou pomocí programu Alcolock se

liší. Objevuje se názor, že není možné øidièùm, kteøí vìdomì

páchají trestný èin, vycházet vstøíc a jako alternativu k zá-

kazu øízení nebo vìzení nabízet program Alcolock. V mno-

hých zemích to neumožòuje ani legislativní rámec.

My se domníváme, že na celou problematiku je nutné

se dívat z pohledu veøejného zájmu a zvyšování bezpeènosti

na silnicích, nikoliv z pohledu „trestání“ øidièù. Domníváme

se, že se jedná o jeden z mnoha nástrojù, které urèitou èást

øidièské populace donutí neøídit pod vlivem alkoholu tam,

kde v jiných pøípadech (v ÈR standardnì po odebrání øidiè-

ského oprávnìní) k zamezení nedojde. Ross (1987) uvádí, že

v Kalifornii je riziko toho, že øidiè, který má zakázáno øíze-

ní, bude pøistižen, tak malé, že pouze 16 % z tìch, kteøí mìli

øízení zakázáno, se po ukonèení zákazu obtìžovalo vyzved-

nout si øidièské oprávnìní. Celkovì kolem 75 % øidièù

z tìch, kteøí to mají zakázáno, øídí dál. Situace v Èeské re-
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publice je odlišná, celkovì je nižší podíl øízení pod vlivem al-

koholu na nehodách i na usmrcení. Meziroènì však dané

hodnoty (procento usmrcených a dopravních nehod v sou-

vislosti s alkoholem v porovnání s celkovou nehodovostí

a úmrtností) konstantnì rostou (od roku 2005). Domníváme

se, že zavedení programu Alcolock v Èeské republice by vý-

znamnou mírou zvýšilo bezpeènost na silnicích, a tím pøi-

spìlo pozitivnì k ochranì veøejného zdraví.

Autoøi nejsou ve støetu zájmù se zájmy výrobcù pøístrojù.
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