
SPRÁVA ZO SEMINÁRA ,,ALCOHOL 
INTERLOCKS AND THE FIGHT AGAINST 
DRINK-DRIVING" 
(Viedeň, 30. január 2015) 

SPRÁVY 

Pod záštitou rakúskeho ministerstva dopravy, inovácií a technológie 
v spolupráci s Európskou radou pre bezpečnosť dopravy a rakúskym Ku
ratóriom pre bezpečnosť dopravy sa konal 30. januára 2015 vo Viedni jed
nodňový seminár venovaný zavádzaniu automatických zámkov, ktoré neu
možňujú naštartovať vozidlo vodičom pod vplyvom alkoholu ("alcohol inter
locks"). Zúčastnili sa ho predstavitelia Európskej únie a zástupcovia z 11 
krajín EÚ a Kanady. Okrem mňa bola zo Slovenska prítomná pracovníčka 
Ministerstva dopravy SR. 

O tom, že vážne nehody pod vplyvom alkoholu nie sú len problémom Slo
venska, ale celoeurópskym, svedčili i údaje prezentované Ilyasom Daoudom 
z Európskej rady pre bezpečnosť dopravy. Podľa oficiálnych štatistík u 15 % 
usmrtení na cestách v EÚ v roku 2013 hral úlohu alkohol. Podľa odhadov 
však toto číslo je až 30 %. Snahou Rady, ktorá má v krajinách EÚ 52 člen
ských organizácií je presadiť administratívne opatrenia na úrovni európ
skej, ktoré by túto situáciu zlepšili. Za jedno z najefektívnejších pokladá ce
loeurópske zavedenie zámkov na vozidlá pre vodičov, ktorí mali problémy 
s alkoholom za volantom. Ako spomenul pán Daoud, dnes už prevažujú 
v počte v EÚ krajiny, ktoré či už v pilotnej, alebo dokonca i v legislatívnej 
podobe zámky na riadenie aplikujú. Napríklad vo Švédsku bolo od roku 
1999 nainštalovaných vyše 100000 interlockov. V lotyšskom hlavnom meste 
Rige ich majú všetky vozidlá mestskej hromadnej dopravy. Používané sú aj 
v Nórsku, Francúzsku, v Belgicku. Zákon na ich zavedenie pripravujú Po
liaci a Švajčiari. Keďže cieľom seminára bolo predstaviť doterajšie skúseno
sti na príkladoch z praxe, boli hlavní prednášajúci z Fínska a Holandska. 

Skúsenosti s rehabilitačným programom za použitia zámkov na alkohol 
prezentovala pani Marita Läytty, špeciálna poradkyňa Fínskej agentúry pre 
bezpečnosť v doprave. Jedná sa u nich o dobrovoľné rozhodnutie vodičov, 
ktorí urobili priestupok pod vplyvom alkoholu. Buď im bude na istú dobu 
odobraté vodičské oprávnenie, alebo si zvolia možnosť zabudovania zámku 
do vozidla na štartér s drägerom, ktorý v prípade ak je dychová skúška po-
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zitívna, im neumožní spustiť motor. Počas jazdy v náhodných časových in
tervaloch dá zariadenie signál vodičovi, aby zastavil a znova sa otestoval. 
Od pokynu má na zastavenie 6 minút. Súd rozhoduje o dobe nevyhnutnosti 
používania zámku. Pohybuje sa v rozpätí od 1 do 3 rokov. Zaujímavé je, že 
až tretina vodičov si ho ponechá vo vozidle aj po uplynutí tejto doby. V rám
ci administratívnej procedúry okrem policajných záležitostí musí navštíviť 
vodič lekára, ktorý vykoná jeho vyšetrenie so zacielením na problémy s al
koholom a indikuje interlock. Po schválení vodičovej žiadosti políciou je mu 
vydaný nový vodičský preukaz so špeciálnym kódom 111. Dáta stiahnuté zo 
zámku hlási vodič každých 60 dní polícii. Priebežné hodnotenie ukázalo, že 
11 % vodičov od zavedenia zámku prestalo úplne piť, 25 % zredukovalo pitie 
alkoholu a väčšina ostatných nepije dostatočne dlho pred jazdou. Za výhodu 
považujú vodiči to, že môžu ďalej po priestupku šoférovať auto. Za nevýhodu 
uvádzajú vysoké finančné náklady. Zaujímavosťou je, že fínsky zákon umož
ňuje aj lekárom indikovať pacientovi, ktorý má závislosť od alkoholu nain
štalovanie interlocku cestou polície, bez toho, aby dotyčný bol prichytený 
políciou pri riadení vozidla pod vplyvom alkoholu. Aj človek so závislosťou 
môže takto riadiť motorové vozidlo. Alternatíva, kedy to lekár navrhuje, sa 
ale málo využíva. Pracuje sa na ministerskej smernici pre túto eventualitu. 

Z Holandska predstavil ich skúsenosti inšpektor polície pán Ramon Gou
weleeuw. V holandskom systéme hrá dôležitú úlohu psychiatrické vyšetre
nie so zameraním na závislosť od alkoholu. Musí ho absolvovať každý vodič, 
ktorý nafúkal viac ako 1,8 promile. Ak nebola u neho zistená závislosť, mu
sí, ak chce dostať vodičské oprávnenie hneď späť, dať si nainštalovať zámok 
a absolvovať program nápravy pre šoférov pijúcich za volantom (Alcohol Im
provement Program - AIP). Takýto vodič je riešený súdom. Ak mal vodič 
zistený dychovou skúškou alkohol v rozmedzí od 1,3 do 1,8 promile, môže si 
bez súdu zvoliť zámok a program AIP, ak chce dostať hneď vodičské opráv
nenie. Pri hodnotách od 0,8 do 1,3 promile je len AIP. Pre tých, čo si vyberú 
interlock, je povinná doba jeho inštalácie 2 roky, alebo ak si túto možnosť 
nezvolia, je im odobraté vodičské oprávnenie na 5 rokov. Pre tých, čo opako
vane zlyhávajú, je odporúčané, aby išli do liečby pre závislosť od alkoholu. 
Najčastejším dôvodom vypadnutia z programu je vynechanie troch a viac te
stovaní dychu počas jazdy. Menej často je to prichytenie pri riadení iného 
motorového vozidla, bez zámku. Na základe polročného hodnotenia došlo 
k zlepšeniu až u 80 % vodičov. 

S treťou skúsenosťou z pilotného projektu používania zámku na alkohol 
sa podelil pán Armin Kaltenegger z Rakúskej rady pre bezpečnosť na ces
tách. Uviedol, že každoročne v Rakúsku šoféruje 4000 vodičov, napriek to
mu, že im bolo odobraté vodičské oprávnenie kvôli alkoholu aj bez neho, le
bo nedokážu prestať piť. Preto napriek množstvu cestných kontrol, množ
stvu pokút a trestov za riadenie vozidla pod vplyvom alkoholu, mnohí šofé
rujú a ďalej ohrozujú nielen seba, ale aj iných. Tieto opatrenia dosiahli svoje 
limity. Ako ďalej uviedol, odobratie vodičského oprávnenia má často iné váž
ne dôsledky, ako je strata zamestnania vodiča, strata bývania, rozvody. To 
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núti mnohých šoférovať ďalej aj bez vodičského oprávnenia. Preto možnosť 
zavedenia zámku je preventívnym opatrením, ktoré na jednej strane umož
ní previnilcovi zmeniť svoje správanie za volantom a na strane druhej sú
časne predísť ďalšiemu zhoršeniu jeho osobnej a rodinnej situácie. Rakúša
nia vykonali šesťmesačnú pilotnú štúdiu. Na základe predbežných výsled
kov pán Kaltenegger konštatoval len slovne, že boli veľmi dobré. Podobne 
ako jeho predrečníci zdôraznil nevyhnutnosť v programe spojiť zámok s di
daktikou, mentorovaním, respektíve poradenstvom. V ich verzii to je tech
nické zaškoľovanie vodiča poradcom v používaní interlocku so súčasným in
formovaním o pozitívach nepitia alkoholu pred a pri riadení motorového vo
zidla a negatívach jazdy pod vplyvom alkoholu. Zámerom je príprava legis
latívneho návrhu na zavedenie zámkov do rakúskej cestnej premávky. Aj 
v Rakúsku vstupuje do procesu lekár - psychiater. 

Stotožňujeme sa s názorom pána Kalteneggera, že zámok na naštartova
nie vozidla pri pozitívnej dychovej skúške na alkohol u vodiča je humán
nejším prístupom vedúcim k redukcii poškodenia na strane ako vodiča, kto
rý bol prichytený pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu, tak aj jeho blízkych. 
Môže ďalej pokračovať v práci, ku ktorej auto potrebuje, súčasne je vysoko 
motivovaný nepiť alkohol pred, alebo počas použitia motorového vozidla. Pa
ralelne má príležitosť z vlastného rozhodnutia sa ísť liečiť pre problémy, 
závislosť od alkoholu, ak sa tak rozhodne a psychiater usúdi, že je to potreb
né. Dôležitým aspektom vo všetkých uvedených príkladoch je tiež dobro
voľnosť výberu inštalácie interlocku namiesto trestu odňatia vodičského 
oprávnenia. Vývoj v európskych krajinách poukazuje na trend rozširovania 
zavádzania interlocku. Vzhľadom na jeho účinnosť sa nám javí, že je iba 
otázkou času, kedy v nejakej podobe bude takéto opatrenie aj na Slovensku. 
Psychiatri, adiktológovia by mali byť informovaní a na túto eventualitu pri
pravení. 

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. 
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