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Vývoj intenzity úmrtnosti na nemoci spojené s konzumací alkoholu 

v krajích České republiky v letech 1994 až 2009

Abstrakt

Hlavním cílem této práce je analyzovat vývoj intenzity úmrtnosti související s konzumací 

alkoholu v krajích České republiky v letech 1994–2009. Podle vybrané klasifikace nemocí 

a úrazů spojených s konzumací alkoholu jsou zvoleny tři kategorie příčin úmrtí 

vlivem alkoholu. Autor analyzuje intenzitu úmrtnosti na všechny příčiny související 

s alkoholem, na příčinu alkoholické onemocnění jater a na vnější příčiny úmrtí související 

s alkoholem. Dochází k závěru, že se úroveň úmrtnosti na všechny příčiny spojené s alkoholem 

a vnější příčiny související s alkoholem zlepšuje, naopak úroveň úmrtnosti na alkoholické 

onemocnění jater se zhoršuje. Z výsledků analýzy vyplývá, že oblastmi s nejvyšší intenzitou 

úmrtnosti související s alkoholem je východní Morava a severozápad Čech.

Klíčová slova: úmrtnost, nemoci související s alkoholem, příčiny smrti, standardizované míry 

úmrtnosti, Česká republika, kraje

The Development of the intensity of alcohol-related mortality in regions of 

the Czech Republic in 1994–2009

Abstract

The main aim of the thesis is to analyze the development of the intensity of alcohol-related

mortality in regions of the Czech Republic in 1994–2009. Three categories of causes of death  

related to alcohol are selected according to the classification chosen. The author analyses the 

intensity of mortality from all causes alcohol-related mortality, from cause of death of alcoholic 

liver disease and from external causes of death related to alcohol. She concludes that the level of 

mortality from all causes alcohol-related mortality and external causes of death related to 

alcohol improves whereas the level of mortality from cause of death of alcohol liver disease 

worsens. From the results of the analysis it follows  that the areas with the highest intensity of 

mortality related to alcohol are eastern Moravia and north-western Bohemia. 

Key words: mortality, diseases alcohol-related, causes of death, standardized mortality rates, 

the Czech Republic, regions
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Kapitola 1

Úvod

Alkohol je v současnosti hojně užívanou legální drogou. Její nadměrná konzumace poškozuje 

zdraví člověka a v některých případech může způsobit i smrt. Cílem této práce je zjistit, jak se 

vyvíjela intenzita úmrtnosti na nemoci spojené s alkoholem v České republice a krajích v letech 

1994 až 2009. Uvedené časové rozpětí bylo zvoleno z důvodu jednotné Mezinárodní klasifikace 

nemocí. První část práce je zaměřena na alkohol z hlediska jeho účinků na zdraví člověka. Jsou 

zde zmíněna různá onemocnění, která mohou vzniknout v důsledku nadměrné konzumace 

alkoholu, ale i úrazy jako jsou například pády, utonutí či úmyslné sebepoškození. Autor se také 

zabývá Mezinárodní klasifikací nemocí, především pak 10. revizí, ze které v analytické části 

vychází. Dále se zaměřuje na spotřebu alkoholu obyvatel České republiky. Spotřební zvyklosti 

jsou hodnoceny na základě výběrových šetření. 

V analytické části práce se vychází z vybrané klasifikace nemocí a úrazů spojených 

s konzumací alkoholu a na jejím základě je hodnocen vývoj úmrtnosti na všechny příčiny 

související s alkoholem, dále na vnější příčiny související s alkoholem a příčinu alkoholické 

onemocnění jater. Ve třech kapitolách pak autor postupně hledá odpovědi na tyto otázky: 

Jaký je podíl zemřelých na nemoci spojené s alkoholem ze všech zemřelých v České republice? 

Jaké jsou rozdíly v úmrtnosti mužů a žen v souvislosti s alkoholem? Jaký kraj vykazuje největší 

úroveň úmrtnosti a jaký naopak nejmenší? Jak se intenzita úmrtnosti vyvíjí v čase?  V jakém 

věku je intenzita úmrtnosti na nemoci spojené s alkoholem největší? Pro analýzu intenzity 

úmrtnosti byl zvolen ukazatel standardizované míry úmrtnosti. Výsledné hodnoty za Českou 

republiku a všechny kraje v jednotlivých letech jsou zařazeny do přílohy. Stejně tak grafy 

standardizovaných měr úmrtnosti podle věku za Českou republiku (v letech 1994, 1999, 2004, 

2009). 
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1.1 Diskuze literatury

Alkohol je významným fenoménem společnosti v podstatě již od svého objevení. V současnosti 

existuje mnoho studií zabývajících se konzumací alkoholu, jeho vlivem na zdraví člověka či 

jeho sociálními dopady. 

Spotřebními zvyklostmi v konzumaci alkoholu se zabývá Ústav zdravotnických informací 

a statistiky ve svých výběrových šetřeních. Tato šetření jsou prováděna každé tři roky (od roku 

1993) a vydávána v publikaci Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (ÚZIS, 1993 

až 2008). Další informace týkající se spotřeby alkoholu lze získat z publikací Českého 

statistického úřadu. Údaje o spotřebě alkoholických nápojů na jednoho obyvatele České 

republiky v jednotlivých letech je možné najít v publikaci Spotřeba potravin (ČSÚ, 2003 až 

2009). Počty zemřelých podle příčin (obsahující tedy i příčiny úmrtí související s alkoholem) 

jsou k dispozici v publikaci Demografická ročenka a jsou dále rozlišeny například podle 

pohlaví, věku, krajů či měsíce úmrtí (ČSÚ, 2003 až 2009).  Z demografického pohledu se 

tématem alkoholu zabývá diplomová práce s názvem Vliv alkoholu na zdraví populace 

v Evropě se zaměřením na Českou republiku (Vrána, 2005). Komplexní, mezioborový pohled 

na alkoholové postižení jater poskytuje kniha Alkohol a játra, určená především studentům 

lékařských fakult (Ehrmann aj., 2006). Mezioborový přístup byl uplatněn také v dvoudílné 

monografii Drogy a drogové závislosti, která vznikla v rámci mezinárodního programu Rady 

Evropy Vzdělávání pracovníků v oblasti snižování poptávky po drogách č. 2. Obsahuje několik 

příspěvků od různých autorů, mezi nimiž je i příspěvek zaměřený na charakteristiku a rozšíření 

alkoholu, klasifikaci poruch způsobených touto látkou, závislost na alkoholu apod. (Popov, 

2003). 

Ze zahraničních zdrojů informací týkajících se spotřeby alkoholu a dopady alkoholu na 

zdraví populace je vhodné uvést World Health Organization, která vydává několik publikací 

týkajících se této oblasti. Příkladem může být publikace Global status report on alcohol and 

health (WHO, 2011).       

1.2 Metodika a zdroje dat

Tato práce analyzuje úmrtnost na nemoci spojené s konzumací alkoholu na úrovni krajů 

a pokrývá časové období od roku 1994 do roku 2009. Důvodem výběru tohoto časového období 

je jednotná Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (10. revize) 

platná od roku 1994. Počty zemřelých podle příčin smrti byly získány z publikace Zemřelí podle 

seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech v letech 1994 až 2009 vydávané 

Českým statistickým úřadem (ČSÚ, 2009). Z publikace Demografická ročenka krajů České 

republiky 1994 až 2009 byl použit střední stav obyvatel podle pohlaví a věku za jednotlivé kraje 

a Českou republiku, který sloužil k výpočtům ukazatele standardizované míry úmrtnosti (ČSÚ, 

2007).

Pro analýzu úmrtnosti spojené s alkoholem byl zvolen ukazatel standardizované míry 

úmrtnosti. Při objektivním srovnávání vývoje intenzity úmrtnosti různých populací (v tomto 

případě populace jednotlivých krajů) je třeba eliminovat vliv jejich věkové struktury. Toho lze 
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dosáhnout srovnávací metodou přímé nebo nepřímé standardizace. Metoda nepřímé 

standardizace se používá v případě, kdy nejsou za některé populace k dispozici míry úmrtnosti 

podle věku (tedy pokud se nepublikují data o zemřelých podle věku) (Pavlík, Rychtaříková 

a Šubrtová 1986, s. 162). Zde byla aplikována metoda přímé standardizace, což je „úprava, při 

níž určitou věkovou strukturu zvolíme za standard, jímž vážíme míry úmrtnosti podle věku 

srovnávaných populací“ (Pavlík, 1986, s. 159). V této práci je počítáno s tzv. Evropským 

standardem (Waterhouse, 1976), což je věková struktura modelové populace stanovená WHO 

(World Health Organization, tj. Světová zdravotnická organizace). Jedná se o podíly osob 

v pěti-letých věkových skupinách do věku 85+ (0–4; 5–9; 10–14; …; 80–84; 85+). Výpočet 

standardizovaných měr úmrtnosti psthmú byl proveden na základě vzorce (Pavlík, Rychtaříková 

a Šubrtová 1986, s. 159)

psthmúi =
∑ úx ×Px

st

∑ Pst × 100 000 ,

kde psthmúi je přímo standardizovaná míra úmrtnosti za příčinu i (na 100 000 osob),

Px
st jsou věkově specifické počty osob modelové populace,

Pst je celkový počet osob modelové populace,

úx jsou specifické míry úmrtnosti podle věku x za příčinu i: 

úx
i= 

Dx
i

Px

,

kde Dx jsou počty zemřelých ve věkové skupině x podle příčiny i a Px je střední stav obyvatel ve 

věkové skupině x (Pavlík, 1986, s. 159).
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Kapitola 2

Alkohol a jeho působení na zdraví člověka

2.1 O alkoholu obecně

Alkohol je svými účinky znám již od starověku. Například v Římské říši bylo velmi rozšířené 

pití vína. Japonci získávali víno z rýže, Indiáni z agáve a Inkové z kukuřice. V 10. století našeho 

letopočtu byl poprvé získán čistý alkohol. Arabové ho nazvali „al-ka-hal“, což znamená jemnou 

substanci nebo „něco nejlepšího“ (Čtvrtlíková, 2010, s. 14). Alkohol byl používán 

při náboženských obřadech, později pak jako nápoj. Již dlouho jsou známé jeho léčebné účinky, 

nicméně stejně tak dlouho lidstvo provázejí i jeho negativní následky nadměrného užívání. 

Existují doklady o tom, že již v dávných dobách se v českých zemích hojně užívalo pivo

a medovina. Nadměrná konzumace těchto nápojů přinášela řadu závažných problémů, což 

vyústilo k prvnímu „protialkoholnímu zákonu“, který byl vyhlášen roku 1039 Břetislavem I. 

a měl výrazně prohibiční charakter, zaváděl přísné tresty pro opilce a krčmáře, kteří jim nalévají

(Popov, 2003, s. 151).

Alkohol se chemicky označuje jako etanol či etylalkohol. Ten vzniká lihovým kvašením 

nebo se připravuje synteticky. Nejčastěji se získává alkoholovým kvašením přírodních látek 

bohatých na sacharidy: brambor, obilí, cukrové řepy, cukrové třtiny, aj. K tomu dochází díky 

působení kultivovaných kvasinek, v přírodě pak tento proces vyvolávají různé „divoké“ 

kvasinky (Ehrmann aj., 2006). 

Rozlišují se alkoholické nápoje nedestilované (pivo, víno) a tzv. destiláty (rum, whisky, 

vodka, brandy, atd.). Obsah alkoholu v pivu se pohybuje v rozmezí okolo 0,5 až 10 objemových 

procent (dále již jen procent), v českých pivech ale nejčastěji mezi 4–5 %. Většina vín obsahuje 

okolo 12 % alkoholu. V destilovaných nápojích je koncentrace alkoholu značně vyšší, a to 

přibližně 40 až 50 % (Keller, Vaillant, 2011). 

Svými účinky se alkohol řadí mezi drogy (působí podobně jako kokain). Spolu s tabákem je 

u nás nejčastěji užívanou legální drogou. V člověku vyvolává pocit uvolnění, jehož intenzita 
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závisí na hladině etanolu v krvi. Tato hladina se může pohybovat v rozmezí přibližně mezi 

0 a 4 ‰. Hladina kolem 3 až 4 ‰ způsobuje poruchy vědomí a nad touto hladinou již hrozí 

nebezpečí smrti (Čtvrtlíková, 2010, s. 15). 

Alkoholický nápoj je po konzumaci zředěn žaludečními šťávami. Malá část alkoholu se 

rozšíří do krevního oběhu přímo ze žaludeční stěny, ale většina postupuje do tenkého střeva, 

kde je velmi rychle absorbována. Tělo se začne alkoholu zbavovat ihned po jeho absorpci. Přes 

90 % vstřebaného alkoholu je odstraněno metabolickými procesy, zejména v játrech. Zbytek je 

vyloučen plícemi, ledvinami, močí a potem. Kdykoliv se alkohol konzumuje rychleji, než je 

metabolizován, začne se ukládat v těle, což vede následně k intoxikaci (Keller, Vaillant, 2011).

Prakticky bývá pití alkoholických nápojů rozloženo do delšího časového úseku. Nicméně 

v případě jednorázového podání alkoholu dochází k jeho nejvyšší koncentraci v krvi za půl 

hodiny až hodinu (Ehrmann aj., 2006). 

Míra vstřebávání alkoholu je ovlivněna několika faktory. Pokud se například alkohol pije 

nalačno, hrozí záchvat vrátníku (tj. části žaludku), jehož důsledkem je zabránění průchodu 

alkoholu do tenkého střeva a způsobení tak i celkového zpomalení absorpce. Nápoje nasycené 

oxidem uhličitým, jako například šampaňské víno, jsou vstřebávány rychleji než nápoje 

nenasycené. Svou roli může hrát i emocionální stav konzumenta a jeho okamžitá tělesná 

kondice.

Alkohol je v těle rozptýlen v poměru k obsahu vody v různých tkáních a orgánech. Ve větší 

koncentraci se objevuje v krvi a mozku, než v tuku nebo svalových tkáních. Díky rozdílné 

tělesné stavbě a také poměru vody a tělesného tuku v těle vede u žen stejné množství alkoholu 

k vyšší hladině v krvi (až o 50 %) než u mužů (Keller, Vaillant, 2011).

Alkohol je droga zasahující centrální nervovou soustavu. Vliv alkoholu na mozek může být 

rozdílný. Za určitých okolností může mít povzbuzující účinky, jindy působí jako sedativum. 

Vysoká koncentrace může postupně vést až k hlubokému bezvědomí. Pro stav opilosti je 

typická ztráta společenských zábran, větší hovornost, zhoršená pozornost, agresivní chování, 

špatná koordinace pohybů, nesrozumitelná řeč, apod.

Nejvíce a okamžitě působí alkohol na vyšší mozkové funkce, a to na myšlení, učení, 

zapamatování a dělání rozhodnutí. Zdali má alkohol pozitivní vliv na jedince (lepší nálada, větší 

kreativita, hlubší spánek,…), je otázkou názoru a subjektivního hodnocení (Keller, Vaillant, 

2011).

2.2 Dlouhodobý vliv konzumace alkoholu na zdraví člověka

Pití malého množství (30 ml 1čistého alkoholu denně), třebaže i pravidelně po několik let, nemá 

žádný zásadní vliv na zdraví člověka kromě mírně zvýšeného rizika onemocnění některým 

druhem rakoviny. 

Ukázalo se, že konzumace 15 ml čistého alkoholu denně napomáhá snižovat riziko mrtvice 

a infarktu. Na druhé straně těžká nebo častá intoxikace může způsobit vážné poruchy, včetně 

dočasné rozsáhlé nerovnováhy v těle, srdeční arytmie, akutní hepatitidy, ztráty paměti 

                                                          
1 Pojem čistý alkohol odpovídá výrazu 100% alkohol.



Lucie Komrsková: Vývoj intenzity úmrtnosti na nemoci spojené s konzumací alkoholu….                                          12

(výpadky, ztráta vědomí) a mnoho dalších důsledků souvisejících se stavem „kocoviny“: 

nevolnost, bolest hlavy, dehydratace, celková malátnost a fyzická i psychická nezpůsobilost, 

která může trvat až 24 hodin po tom, co byl všechen alkohol metabolizován (Keller, Vaillant, 

2011).

Dráždivé účinky alkoholu mohou vést k poškození tkání dutiny ústní, hltanu, jícnu 

a žaludku, a tudíž i ke zvýšenému riziku rakoviny v těchto orgánech. Obzvláště náchylná 

k vážnému poškození jsou játra. Také může dojít k oslabení srdečního svalu a slinivky břišní. 

Poruchy spojené s alkoholismem představují nemoci způsobené nutričními nedostatky, 

cirhózou, nebo zhoršenou odolností vůči infekci, a dále také nehody či sebevraždy (Keller, 

Vaillant, 2011). 

Podle WHO existují tyto kategorie nemocí a úrazů souvisejících s alkoholem:

- Neuropsychiatrické poruchy (např. epilepsie)

- Gastrointestinální onemocnění (např. jaterní cirhóza a zánět slinivky břišní)

- Rakovina (např. rakovina hrtanu)

- Úmyslné sebepoškození 

- Neúmyslné sebepoškození (např. dopravní nehody, pády, utonutí)

- Kardiovaskulární onemocnění (např. ischemická choroba srdeční)

- Fetální alkoholový syndrom a komplikace předčasného porodu

- Diabetes mellitus (tj. cukrovka)

(WHO, 2011)

2.3 Alkoholismus

Termín „alkoholismus“ vyjadřuje nadměrnou konzumaci alkoholických nápojů. Tento pojem 

byl poprvé použit v roce 1849 švédským lékařem Magnussem Hussem. Teprve od roku 1951 

začal být díky WHO alkoholismus vnímán jako medicínský problém. Poruchy vyvolané právě 

nadměrným pitím alkoholu jsou v 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí označeny kódem 

F10. Z psychiatrického hlediska lze tyto poruchy rozdělit do dvou skupin. Jednou z nich jsou 

poruchy způsobené přímým účinkem alkoholu na centrální nervový systém (intoxikace 

alkoholem, odvykací stav, psychotická porucha, apod.). Do druhé skupiny spadají poruchy, 

které se projevují návykovým chováním, a které tak mohou vyústit v závislost (ztráta kontroly 

užívání alkoholu, syndrom závislosti na alkoholu) (Popov, 2003, s. 151). 

Mezi nejčastější znaky alkoholismu patří tzv. „okénka“ (výpadky paměti po dobu opilosti) 

s postupnou narůstající frekvencí, tajné pití, trvalé myšlenky na alkohol, překotné pití 

(nekontrolované), pocity viny, vyhýbání se narážkám na alkohol, změněná kontrola pití 

(neschopnost přerušit nebo zdržet se pití), vysvětlování důvodů k pití (tzv. racionalizace), 

narůstající sociální obtíže, atd. (Mlčoch, 2011).

Zajímavá je typologie z roku 1940 sestavená doktorem Jellinekem, americkým odborníkem 

na alkoholovou závislost. Vymezil pět typů alkoholového abúzu, tedy nadměrného užívání 

alkoholu. 
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- typ alfa: „problémové pití“, abúzus alkoholu používaný jako „sebemedikace“ k odstranění 

dysforie (tj. nepříjemné emocionální ladění), potlačení tenze, úzkosti, či depresivních pocitů, 

často pití o samotě

- typ beta: „společenské pití“, příležitostný abúzus charakterizovaný sociokulturálně, častým 

pitím ve společnosti, charakteristickým následkem je somatické poškození

- typ gama: (bývá označován jako „anglosaský typ“, s preferencí piva a destilátů), závislost 

na alkoholu charakterizovaná poruchami kontroly pití, postupným zvyšováním tolerance 

k alkoholu, s typickou progresí konzumace, následovanou somatickým a psychickým 

poškozením, výrazněji bývá vyjádřena psychická závislost

- typ delta: (označovaný jako „románský typ“, preferující víno) typická je chronická (denní) 

konzumace alkoholu, trvalé udržování „hladinky“, bez výraznějších projevů opilosti a ztráty 

kontroly, výrazněji bývá vyjádřena somatická závislost s tělesným poškozením

- typ epsilon: epizodický abúzus (dipsomanie, „kvartální pijáctví“), s obdobími delší, často 

úplné abstinence, nepříliš častá varianta závislosti, provázející někdy afektivní poruchy 

(Jellinek, 1960, cit. v Popov, 2003, s. 151). 

Závislost na alkoholu je chronické onemocnění, které negativně ovlivňuje nejen zdraví 

pacienta, ale i další oblasti jeho života. K vyléčení závislosti nestačí užívání této návykové látky 

omezit. Jedinou možností je abstinence (Popov, 2003, s. 153).

2.4 Příznivé účinky alkoholu na zdraví člověka

Ačkoliv je alkohol ve většině případů spíše zdrojem zdravotních problémů, existují i případy, 

kde má opačné účinky. Podle jedné z nejnovějších studií 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

(Šamánek, Urbanová, 2010) je jednoznačně prokázáno, že malé množství alkoholu je zdraví 

prospěšné a snižuje tak výskyt ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu, hypertenze, 

cévní mozkové příhody nebo diabetu mellitu. U nás je za mírnou dávku alkoholu u mužů 

považováno 20 až 40 g alkoholu denně, u žen pak 20 až 30 g denně (důvod rozdílu mezi 

pohlavími je zmíněn v kapitole 2.1). Nicméně v tomto smyslu vhodné množství alkoholu je pro 

každého člověka individuální a liší se také v jednotlivých státech. Například oficiální 

doporučení nejvyšší dávky u mužů, které jsou ještě považovány za mírné pití (do 60 g za den) 

jsou uváděny ve Francii a v Rakousku. Naopak nejnižší dávky pro muže jsou doporučovány ve 

Spojených státech amerických (do 28 g za den) (Šamánek, Urbanová, 2010). 

Optimální věk, kdy začít s preventivním pitím, se odhaduje mezi 20 a 30 lety. Dobře působí 

pravidelné střídmé pití alkoholu i na starší osoby, neboť se zlepšuje jejich fyzická výkonnost, 

funkce mozku, klesá celková úmrtnost a prodlužuje se délka života. Důležitým faktorem je také 

frekvence pití alkoholu, která je pro naše zdraví důležitější, než množství vypitého alkoholu 

(Šamánek, Urbanová, 2010, s. 110–112).
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Kapitola 3

Statistika příčin smrti

3.1 Mezinárodní statistická klasifikace příčin smrti

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN) 

zařazuje a třídí všechny nemoci, příčiny smrti a zdravotní problémy, včetně okolností jejich 

vzniku, do určitého počtu kategorií a skupin. „Představuje mezinárodní standard pro obecně 

epidemiologické a klinické potřeby i pro potřeby vedení a řízení zdravotnických a jiných 

zařízení. Uplatňuje se jak při analýze epidemiologické situace, monitorování incidence 

a prevalence nemocí a jiných zdravotních problémů, tak při financování, rozdělování zdrojů 

a sledování kvality zdravotní péče. Používá se ke klasifikaci záznamů uvedených v celé řadě 

lékařských zpráv, jako je např. List o prohlídce mrtvého, zprávy o nemocnosti apod. a umožňuje 

vytváření národních i mezinárodních statistik nemocnosti a úmrtnosti.“ (Daňková, 2009, s. 1)

Samotné počátky klasifikace nemocí vycházejí již z doby zakladatele demografie Johna 

Graunta a jeho snahy evidovat dětskou úmrtnost. V 19. století William Farr společně s Markem 

d’Espinem položili základ pro mezinárodní klasifikaci příčin smrti. Přijata ale byla až 

klasifikace, kterou roku 1893 předložil Jacques Bertillon (Rychtaříková, 2009). Následovaly 

zhruba desetileté revize v letech 1900, 1909, 1920, 1929 a 1938. Souběžně se seznamy příčin 

smrti byly zpracovány i seznamy nemocí nekončících smrtí - 6. revize z roku 1948 již oba 

seznamy slučuje a je nazvána Mezinárodní klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti. Za její 

vytváření přebírá zodpovědnost WHO. Další revize vznikají v letech 1955, 1965 a 1975. Práce 

na 10. revizi byla započata již roku 1983, nicméně vzhledem k rozsáhlým změnám celé 

klasifikace došlo k jejímu schválení až v roce 1990 a zavedena byla v roce 1993 (Daňková, 

2009).

3.2 Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění se usneslo přijmout MKN ve své 

10. revizi s novým názvem Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených 
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zdravotních problémů (MKN-10), s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato 

klasifikace platná od roku 1994. Přípravu této klasifikace koordinovala WHO a na jejím 

vypracování se podílela řada odborníků, komisí a konferencí na mezinárodní i národní úrovni 

(včetně České republiky). Jak bylo již zmíněno, na tomto vydání se začalo pracovat v roce 

1983, kdy byla do Ženevy svolána přípravná schůze MKN-10 (ÚZIS, 2009). Od roku 1996 jsou 

v období mezi revizemi vydávány pravidelné aktualizace WHO. Seznamy těchto změn a úprav 

schválených v daném roce jsou prezentovány na internetových stránkách WHO. V roce 2004 

vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vzniklo české vydání 

druhé aktualizované verze MKN-10. Nová verze zahrnuje jednak plný překlad z anglického 

originálu vydaného WHO v roce 2004 (International Statistical Classification of Diseases 

and Realated Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, Second Edition, WHO Geneva 

2004) a dále všechny změny, které vešly v platnost po uveřejnění anglického originálu 2. vydání 

MKN-10 v roce 2004, tzn. změny, které vešly v platnost mezi roky 2004–2008 (a platné 

k 1. 1. 2009). Pro Českou republiku ji zpracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky 

v Praze (ÚZIS, 2009).

MKN ve své 10. revizi se od té předchozí značně liší. Namísto numerických kódů byly 

zavedeny alfanumerické, které tak poskytují širší rámec a ponechávají místo i pro budoucí 

revize bez narušování stávajících kódů, ke kterému někdy docházelo při dřívějších revizích. 

Dále byla začleněna dodatková klasifikace pro vnější příčiny. Počet kapitol se rozšířil na 

současných 22 (ve 2. aktualizovaném vydání) (Rychtaříková, 2009). MKN-10 se skládá ze tří 

dílů. Díl I. – Tabelární seznam obsahuje vlastní klasifikaci na úrovni třímístných a čtyřmístných 

kódů (u některých diagnóz i se specifikací na 5. místě). Díl II. – Instrukční příručka poskytuje 

návod, jak příručku používat, dále zahrnuje pravidla pro kódování nemocnosti a úmrtnosti 

a zahrnuje důležité definice. Díl III. obsahuje abecední seznam položek pro snazší orientaci 

v klasifikaci. 

MKN-10 je v podstatě kódovaný seznam třímístných položek, z nichž každá může být 

členěna až na deset čtyřmístných podpoložek. Používá se alfanumerický kód s písmenem 

na prvním místě a číslicí na druhém, třetím a čtvrtém místě. Čtvrtý znak následuje za desetinnou 

tečkou. Možný počet kódů má proto rozsah od A00.0 do Z99.9. Zde jsou shrnuty jednotlivé 

kapitoly a jejich obsah:

- kapitoly I. až XVII. se týkají nemocí a jiných chorobných stavů,

- kapitola XVIII. příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy, nezařazené 

jinde,

- kapitola XIX. poranění otravy a některé jiné následky vnějších příčin,

- kapitola XX. vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti, 

- kapitola XXI. faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami,

- kapitola XXII. kódy pro speciální účely (součástí 2. aktualizovaného vydání).

(Rychtaříková, 2009)

Základním zdrojem údajů o zemřelých podle příčin úmrtí jsou v České republice pramenná 

díla Českého statistického úřadu (Pohyb obyvatelstva / Demografická ročenka). Kromě toho 

vydává každoročně (od roku 1988) ÚZIS publikaci Zemřelí. 
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O každém zemřelém ohledávající lékař vyplní List o prohlídce mrtvého (LPM), a to 

zpravidla ve čtyřech kopiích. Jednou z nich je také kopie určená Matričnímu úřadu, který právě 

pro statistické účely vyplní na základě LPM Hlášení o úmrtí. To je zasíláno v pravidelném 

měsíčním intervalu Českému statistickému úřadu, který údaje zpracuje a každoročně publikuje 

na svých internetových stránkách. Statistiky jsou pak dále předávány organizacím jako ÚZIS, 

Eurostat či WHO. 

Do Listu o prohlídce mrtvého se mimo jiné uvádí časový údaj smrti a její příčina. 

Podle klinického nálezu se rozlišují tři příčiny úmrtí:

a) bezprostřední příčina úmrtí – onemocnění nebo chorobný stav, který přímo vedl k úmrtí, 

např. krvácející jícnové varixy, 

b) předchozí příčiny úmrtí – onemocnění nebo chorobné stavy, které vedly k bodu a), 

např. alkoholická cirhóza jater, 

c) prvotní příčina úmrtí – základní onemocnění nebo zranění, jímž se začala posloupnost 

onemocnění (stavů), které vedly k úmrtí, např. chronický alkoholismus.

Při statistickém zpracování úmrtí se zpravidla hodnotí prvotní příčina úmrtí (bod c). Pokud 

je zaznamenána více než jedna příčina smrti, je nutné provést výběr podle pravidel, která jsou 

založena na koncepci základní příčiny. Základní příčina smrti je definována jako choroba nebo 

trauma, která iniciovala řetězec chorobných stavů přímo vedoucích k smrti, nebo okolnosti 

příhody nebo násilí, které přivodily smrtelné poškození (Rychtaříková, 2009).

3.3 Výběr jednotlivých příčin úmrtí souvisejících s alkoholem

Existuje několik různých klasifikací příčin úmrtí souvisejících s alkoholem. V této práci se 

vycházelo v první řadě z klasifikace vytvořené v rámci programu Alcohol-Related Disease 

Impact (ARDI), který je dostupný na internetových stránkách Centers for Disease Control and

Prevention (CDC). Program ARDI vytváří odhady počtu úmrtí spojených s alkoholem 

(tzv. alcohol-related deaths) a počtu tzv. ztracených let v důsledku konzumace alkoholu. K tomu 

využívá buď vlastní výpočty, nebo předem stanovené odhady, tzv. Alcohol-Attributable 

Fractions (AAF), což jsou podíly případů u jednotlivých chorob, které by nenastaly, pokud by 

subjekty nebyly vystaveny spotřebě alkoholu. Pokud se tedy AAF rovná jedné (resp. 100 %), 

jedná se o příčiny způsobené alkoholem přímo. U příčin s nižším AAF je vliv alkoholu 

zprostředkovaný (CDC, 2011a). Tato klasifikace s názvem ICD 9/10 Codes for Alcohol-

Attributable Mortality Fractions je rozdělena do pěti skupin (viz tab. 1).
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Tab. 1 – Skupiny nemocí podle klasifikace ICD 9/10 Codes for Alcohol-Attributable Mortality 
Fractions

Anglický název Český překlad

Chronic conditions 100 % attributable to alcohol Chronická onemocnění 100 % připsatelná alkoholu

Chronic conditions partially attributable to alcohol Chronická onemocnění částečně připsatelná alkoholu

Chronic conditions with indirect alcohol 
attribution

Chronická onemocnění nepřímo přisuzovaná 
alkoholu

Acute conditions 100 % attributable Akutní onemocnění 100 % připsatelná alkoholu

Acute conditions partially attributable to alcohol Akutní onemocnění částečně připsatelná alkoholu

Zdroj: CDC, 2011b

Každá skupina obsahuje výčet příčin úmrtí, podíl alkoholu na jednotlivých příčinách (AAF), 

příslušný kód 9. a 10. revize MKN a slovně popsanou kategorii nemocí, do které ta která příčina 

spadá. Protože se jedná o převodník nemocí mezi revizemi, součástí jsou i žlutě vyznačené 

změny v kódech. 

Český statistický úřad zveřejňuje ve své databázi počty zemřelých podle příčin smrti pouze 

do úrovně třímístných kódů. Například příčina G62 – Jiné polyneuropatie je tvořena 

podskupinami: 

- G62.0 – Polyneuropatie způsobená léčivy, 

- G62.1 – Alkoholická polyneuropatie, 

- G62.2. – Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami, 

- G62.3 – Jiné určené polyneuropatie, 

- G62.4 – Polyneuropatie NS.

V databázi ČSÚ tedy najdeme souhrnné počty zemřelých za G62, ovšem již neznáme dílčí počet 

zemřelých za G62.0. Z tohoto důvodu byly pro tuto práci vybrány pouze příčiny, které nebyly

ve zvolení klasifikaci dále podrobněji členěny. Proto například příčina G62.1 – Alkoholická 

polyneuropatie nebyla do analýzy zařazena, ačkoli je 100 % připsatelná alkoholu.

Z výše uvedené klasifikace byly vybrány ty příčiny, které byly jednak označeny 

třímístným kódem, a jednak u nich byl uveden podíl alkoholu (AAF) větší než 20 %. Pouze 

příčiny C15 – Zhoubný novotvar jícnu a C32 – Zhoubný novotvar hrtanu jsou do výběru 

zařazeny na základě klasifikace použité v diplomové práci Karla Vrány (Cipriani, 1999, 

cit. v Vrána, 2005, s. 54). Některé příčiny sice splňovaly stanovená kritéria, nicméně v seznamu 

zemřelých podle MKN-10 za kraje České republiky nebyly uvedeny; pravděpodobně z důvodu 

velmi nízkých počtů zemřelých na tyto příčiny (jedná se o řády desítek na úrovni státu). Proto

nebyly tyto příčiny do analýzy zařazeny (např. R78 – Nálezy léčiv (drog) a jiných látek běžně 

v krvi nepřítomných). 

Konečný výběr příčin nemocnosti a úmrtnosti, z kterého se vychází v analytické části 

této práce, je uveden v tabulce 2. 
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Tab. 2 – Přehled vybraných příčin úmrtnosti souvisejících s alkoholem podle MKN-10

Kód Název AAF (%)

C15 Zhoubný novotvar jícnu 75

C32 Zhoubný novotvar hrtanu 50

F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu 100

K70 Alkoholické onemocnění jater 100

K85 Akutní zánět slinivky břišní vymazáno 24

Vnější příčiny úmrtnosti

W00–W19 Pády 32

W65–W74 Náhodné (u)tonutí a potopení 34

X00–X09 Vystavení kouři, ohni, dýmu a plamenům 42

X40–X49 (vyjma X45) Náhodná otrava škodlivými látkami 29

X45 Náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení 100

X60–X84 (vyjma X65) Úmyslné sebepoškození 23

X65 Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení 100

X85–Y09 Napadení (útok) 47

Y10–Y19 (vyjma Y15) Případ (událost) nezjištěného úmyslu 29

Y15 Otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu 100

Zdroj: CDC, 2011; Vrána, 2005
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Kapitola 4

Spotřeba alkoholu v České republice

4.1 Zařazení České republiky do evropského kontextu

Evropská unie je regionem s největší spotřebou alkoholu na světě. Alkohol pije většina 

Evropanů, ovšem 55 milionů dospělých (15 %) jsou abstinenti. Při zohlednění této skutečnosti 

připadá na 1 osobu konzumující alkohol 15 litrů čistého alkoholu za rok. Téměř z poloviny se 

na tomto množství podílí pivo (44 %), dále víno (33 %) a destiláty (23 %). V rámci původních 

15 států Evropské unie je zajímavé rozdělení na severské země a země střední Evropy, kde lidé 

konzumují převážně pivo. Oproti tomu občané států jižní Evropy dávají přednost vínu (údaje 

jsou platné k roku 2005) (Anderson, Baumberg, 2006).

V roce 2005 se na prvním místě ve spotřebě alkoholu nacházelo Estonsko s 16 litry 

100% alkoholu na osobu starší 15 let. Hned za ním následovala Česká republika, kde na hlavu 

připadalo 14,8 litrů. Absolutně největšími konzumenty piva ze všech 25 členských států EU 

jsou Češi. V roce 2005 připadalo na jednu osobu ve věku 15 a více let přes 8 litrů. V konzumaci 

vína Česká republika poměrně zaostává za ostatními státy. Tento nápoj se nejvíce konzumuje

v Lucembursku, a to v množství 8 litrů na osobu starší 15 let. Lihoviny se nejvíce konzumují 

v Pobaltí a na Slovensku, ovšem Česká republika se v tomto ohledu nachází na 5. místě. Z toho 

vyplývá, že Česká republika patří v rámci Evropské unie mezi státy s největší konzumací 

alkoholu.
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Tab. 3 – Celková roční spotřeba alkoholu na osobu starší 15 let, státy 
Evropské unie, 2005

Země Celkem Pivo Víno Lihoviny

Estonsko 16,2 5,5 1,1 9,2

Česká republika 14,8 8,5 2,3 3,6

Irsko 13,4 7,0 2,8 2,5

Francie 13,2 2,3 8,1 2,6

Rakousko 12,7 6,7 4,1 1,6

Maďarsko 12,5 4,4 4,9 3,0

Litva 12,5 5,6 1,8 4,5

Portugalsko 12,2 3,8 6,7 1,3

Lucembursko 11,8 1,6 8,2 2,0

Německo 11,7 6,2 3,2 2,3

Spojené království 11,5 4,9 3,5 2,4

Dánsko 11,3 5,1 4,4 1,8

Slovensko 11,0 3,9 1,7 5,4

Slovinsko 10,5 4,1 5,1 1,3

Lotyšsko 10,2 3,6 1,1 6,2

Španělsko 10,0 4,5 3,6 1,3

Finsko 10,0 4,6 2,2 2,8

Belgie 9,7 5,5 3,6 0,6

Nizozemsko 9,5 4,7 3,3 1,6

Polsko 9,5 5,3 1,2 3,0

Kypr 9,3 3,3 3,0 3,0

Řecko 9,2 2,2 4,5 2,4

Itálie 8,0 1,7 6,4 0,4

Švédsko 6,6 2,6 2,9 1,1

Malta 5,3 1,8 1,5 1,9

Poznámka: hodnoty jsou uvedeny v litrech čistého alkoholu
Zdroj: WHO Global Health Observatory Database

Ze závěrů v publikaci Alkohol v Evropě (Anderson, Baumberg, 2006) je zřejmé, že alkohol má 

na zdraví lidí zásadní vliv, neboť je příčinou 7,4 % všech případů invalidity a předčasných úmrtí 

v Evropské unii. Dále je zde opilost považována za významnou příčinu úrazů – včetně úrazů 

v důsledku násilí. Alkohol je také příčinou vzniku škod způsobených jiným osobám než osobám 

konzumujícím alkohol, což se v Evropské unii každoročně dotýká přibližně 60 000 novorozenců 

s nízkou porodní hmotností, 5–9 milionů dětí žijících v rodinách negativně dotčených 

alkoholem a 10 000 úmrtí jiných osob než osob konzumujících alkohol při dopravních nehodách

(údaje jsou platné k roku 2005).

4.2 Vývoj spotřeby alkoholu v České republice

Vzhledem k regionálnímu zaměření této práce by bylo vhodné porovnat spotřebu alkoholu 

na úrovni krajů. Bohužel data za kraje k dispozici nejsou, proto se tato kapitola zabývá pouze 

spotřebou na úrovni státu.
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Tabulka 4 ukazuje vývoj spotřeby alkoholu na osobu za rok ve sledovaném období. 

Celková spotřeba se pohybuje okolo 180 litrů na osobu za rok. Největší podíl z toho tvoří 

spotřeba piva, a to průměrně za všechny roky 86,5 %. Z 9,1 % se konzumuje víno a 4,4 % tvoří 

konzumace lihovin. Je tedy zřejmé, že jakékoli výkyvy ve spotřebě piva se promítnou do 

celkové spotřeby nejvíce.

Tab. 4 – Vývoj spotřeby alkoholu na osobu (v litrech), ČR, 1994–2009 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Celkem 180,0 180,2 181,1 185,6 185,3 184,2 184,3 181,3

Z toho:

Pivo 156,7 156,9 157,3 161,4 161,1 159,8 159,9 156,9

Víno 15,4 15,4 15,8 15,9 16,0 16,1 16,1 16,2

Lihoviny (40%) 7,9 7,9 8,0 8,3 8,2 8,3 8,3 8,2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Celkem 184,4 186,4 184,6 188,1 184,3 185,8 183,2 177,6

Z toho:

Pivo 159,9 161,7 160,5 163,5 159,1 159,1 156,6 150,7

Víno 16,2 16,3 16,5 16,8 17,2 18,5 18,5 18,7

Lihoviny (40%) 8,3 8,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,1 8,2

Zdroj: ČSÚ, 2008 a 2010

2Tab. 5 – Vývoj spotřeby alkoholu v hodnotě čistého lihu na osobu (v litrech), ČR, 1994–2009

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Celkem 9,4 9,4 9,5 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9

Z toho:

Pivo 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Víno 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0

Lihoviny (40%) 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Celkem 10,0 10,2 9,8 10,2 10,2 10,4 10,4 10,4

Z toho:

Pivo 4,8 4,9 4,9 5,2 5,0 5,0 5,1 5,0

Víno 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1

Lihoviny (40%) 3,3 3,4 3,0 3,1 3,2 3,3 3,2 3,3

Zdroj: ČSÚ, 2008 a 2010

Pokud se zabýváme spotřebou alkoholu v hodnotě čistého lihu (viz tab. 5), stále tvoří největší 

podíl pivo (47,8 %), ale na druhém místě jsou lihoviny (32,6 %) a pak víno (19,6 %). V České 

republice připadá na osobu kolem 10 litrů čistého alkoholu za rok, přičemž hodnoty v průběhu 

sledovaného období vzrůstají.

                                                          
2

Množství spotřeby alkoholu v hodnotě čistého lihu není srovnatelné s údaji v kapitole Zařazení ČR do evropského 
kontextu, neboť tato čísla jsou přepočtena na osobu starší 15 let, zatímco v této kapitole jsou vztažena na osobu 
bez ohledu na věk.
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Obr. 1 – Spotřeba alkoholických nápojů v hodnotě čistého lihu na osobu (v litrech) 
v ČR v letech 1994–2009

Zdroj: ČSÚ, 2008 a 2010

Za účelem zjištění závislosti spotřeby alkoholu na růstu cen jednotlivých alkoholických nápojů 

byla autorem provedena korelační a regresní analýza (viz tab. 6). Korelace označuje míru stupně 

asociace dvou náhodných veličin. Jejím ukazatelem je například Pearsonův korelační koeficient

vyjadřující sílu lineárního vztahu (Hendl, 2006, s. 240 a 243). Čím více se absolutní hodnota 

koeficientu blíží 1, tím těsnější je vztah (Hendl, 2006, s. 244). Zde byly porovnávány dvě 

proměnné: spotřeba alkoholických nápojů v hodnotě čistého lihu a ceny vybraných 

alkoholických nápojů. Byla stanovena nulová hypotéza: H0 = neexistuje závislost mezi dvěma 

proměnnými. Ve všech případech vyšel Pearsonův korelační koeficient blízký nule 

a signifikance větší než 0,05. Na základě toho byla H0 přijata, což znamená, že se neprokázala 

závislost mezi spotřebou a cenou alkoholu. Tento výsledek potvrzuje i regresní analýza 

vyjadřující tvar vztahu mezi proměnnými. Koeficient determinace ukazuje, jaký podíl 

variability by model vysvětlil (Hendl, 2006, s. 270). V tomto případě vychází u všech 

zkoumaných proměnných cca 5 %, to znamená, že pouze 5 % změn spotřeby alkoholu lze 

vysvětlit změnami cen alkoholických nápojů. Závěrem lze tedy říci, že množství spotřeby 

alkoholu nesouvisí se změnou cen alkoholických nápojů. 

Tab. 6 – Korelační analýza

Proměnná Ukazatel

Litry Cena Pearsonův korelační koeficient

Pivo Pivo 12° světlé sudové značkové -0,178

Pivo Pivo 10° světlé lahvové -0,025

Víno Jakostní víno bílé 0,218

Lihoviny Tuzemský tmavý (tuzemák) 0,006

Zdroj: Vlastní výpočty
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4.3 Spotřební zvyklosti

O spotřebních zvyklostech konzumentů alkoholu se lze dozvědět pomocí výběrových šetření.

Zjišťování spotřeby alkoholu v populačních šetřeních je problematickou záležitostí. Výsledky 

mohou být zkresleny jak použitými otázkami, tak společenským prostředím, které určuje míru 

negativního vnímání konzumace alkoholu. Obecně se dá říci, že respondenti mají tendenci svou 

spotřebu alkoholu podhodnocovat (Vrána, 2005).

Jedním z šetření, zabývajícím se spotřebními zvyklostmi konzumace alkoholu, je Výběrové 

šetření o zdravotním stavu české populace typu HIS (Health Interview Surveys). Je prováděné 

Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR od roku 1993. Do roku 2002 bylo 

uskutečňováno s tříletou periodicitou, následující a zatím poslední šetření proběhlo v roce 2008. 

Šetření HIS ČR jsou realizována formou přímých rozhovorů tazatele s respondentem, kdy se 

odpovědi zaznamenávají do standardizovaných dotazníků. Jednotlivé otázky doporučuje WHO, 

což umožňuje srovnání zdravotního stavu České republiky s jinými evropskými zeměmi. 

Respondenti jsou vybíráni náhodně z centrálního registru obyvatel. Osloveno bylo v každém 

šetření zhruba 1500 až 3500 respondentů ve věku 15 let a výše s trvalým bydlištěm v České 

republice. Ačkoliv obsah dotazníku prošel v průběhu let řadou změn, základní oblasti zůstaly 

stejné. Dotazník zahrnuje otázky z těchto oblastí:

- zdravotní stav respondentů (duševní zdraví, sociální kontakty, subjektivní hodnocení, 

atd.)

- výskyt rizikových faktorů, životní styl (kouření, konzumace alkoholu, stravování, atd.)

- hodnocení zdravotnického systému

- základní socio-ekonomické a demografické charakteristiky (ÚZIS, 2010)

Otázky z oblasti týkající se konzumace alkoholu (spadající do oblasti životního stylu) byly 

mimo jiné zaměřeny:

- na dobu od poslední konzumace alkoholu

- na průměrné týdenní dávky alkoholu (PTDA)

V následujícím textu se autor pokusí srovnat výsledky výběrových šetření z roku 1999 a 2002 

(u některých ukazatelů také z roku 1996). Šetření z roku 2008 je založeno na odlišných 

otázkách, a proto do srovnání není zahrnuto.

Podle posledního dne konzumace alkoholu byli respondenti rozděleni do čtyř skupin: 

konzumace alkoholu v posledním týdnu, před 1–4 týdny, před více než 1 měsícem a celoživotní 

abstinenti.

V roce 1999 64 % mužů a téměř 33 % žen uvedlo, že konzumovali alkohol v posledním 

týdnu (v roce 1996 to bylo 64 % mužů a 39 % žen). Naopak za celoživotní abstinenty se 

považovalo téměř 9 % mužů (v roce 1996 9 %) a 21 % žen (v roce 1996 18 %). Největší podíl 

respondentů konzumujících alkohol v posledním týdnu se nacházelo ve věkové skupině 45–54 

let u mužů a 35–44 let u žen. V těchto věkových skupinách se vyskytoval také nejmenší podíl 

celoživotních abstinentů. Mužů abstinentů bylo nejvíce ve věku 15–24 let, zatímco abstinujících 

žen ve věku 75 a více let (viz tab. 7).

V roce 2002 se oproti předchozímu šetření podíl mužů, kteří se přiznali ke konzumaci 

alkoholu v posledním týdnu, zvýšil na 69 % (viz tab. 8). I u žen se tento podíl zvýšil, a to 
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z 33 % na 36 %. Nejvyšší podíl mužů se v této kategorii posunul do mladší věkové skupiny 

35–44 let, ve které ženy nadále setrvávají. Podíl abstinentů se u obou pohlaví snížil přibližně 

o 1 procentní bod (oproti roku 1999).

Tab. 7 – Struktura spotřeby alkoholu podle pohlaví a věku, ČR, 1999

Věk

Struktura respondentů v %

podle termínu poslední konzumace alkoholu
podle týdenní spotřeby alkoholu 

(v dávkách 12g)

poslední 
týden

před 1–4 
týdny

před více 
než 4 týdny

celoživotní 
abstinent

0–1,9
2,0–21,9 (m) 
2,0–14,9 (ž)

22+ (m) 
15+ (ž)

Muži

Celkem 64,0 15,7 11,5 8,6 41,8 48,7 9,5

15–24 49,0 18,4 15,1 17,6 53,5 39,6 6,9

25–34 62,9 20,4 11,3 4,8 38,3 55,9 5,9

35–44 69,1 15,2 7,3 8,4 38,7 50,3 11,0

45–54 75,0 17,0 4,8 3,2 26,6 57,4 16,0

55–64 69,4 11,5 12,7 5,7 43,3 49,0 7,6

65–74 61,5 11,5 19,7 7,4 48,4 42,6 9,0

75+ 69,0 6,9 12,1 12,1 44,8 43,1 12,1

Ženy

Celkem 32,7 21,1 25,1 20,8 81,2 17,3 1,5

15–24 33,5 19,6 22,8 24,1 77,2 20,5 2,2

25–34 34,8 26,4 28,4 10,4 80,6 19,4 -

35–44 45,1 26,1 19,6 8,2 72,3 23,9 3,8

45–54 37,4 23,7 23,7 15,2 83,4 15,2 1,4

55–64 30,2 19,1 25,9 24,1 84,6 13,6 1,9

65–74 16,9 15,4 30,0 37,7 87,7 12,3 -

75+ 17,5 9,3 29,9 43,3 89,7 10,3 -

Zdroj: ÚZIS, 2001

Dále se zjišťovala průměrná týdenní konzumace alkoholu (ukazatel průměrná týdenní dávka 

alkoholu, tj. PTDA), která se vypočetla z počtu dnů konzumace alkoholu, průměrné denní 

konzumace a přepočtu jednotlivých druhů alkoholických nápojů na dávky čistého alkoholu. 

Jinými slovy se jedná o přepočet uvedeného množství konzumovaných nápojů na jednotnou 

dávku čistého alkoholu v průměru za 1 týden. 1 dávka = 12 g etanolu (96 %), což je přibližně 

33 cl piva, 13 cl vína nebo 3 cl tvrdého alkoholu (tato definice jedné dávky alkoholu byla 

vypočtena z podkladů WHO). Běžné míry alkoholu byly přepočteny na jednotnou dávku (12 g) 

takto:

0,5 l piva = 1,515 dávky

1 dl vína = 0,769 dávky

0,5 dl likéru (tvrdého alkoholu) = 1,667 dávky

Podle ukazatele PTDA byla vytvořena charakteristika konzumenta (viz tab. 7 a 8):

- abstinent, resp. výjimečný konzument alkoholu – hodnota PTDA v intervalu 0–1

- přiměřený konzument – hodnota PTDA v intervalu 2–21,9 u mužů a 2–14,9 u žen
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- nadměrný konzument – hodnota PTDA 22 a více u mužů a 15 a více u žen

Podíl mužů, kteří přiznali nadměrné pití alkoholu, nejprve klesl (v roce 1996 12,5 % 

a v roce 1999 9,5 %) a v roce 2002 opět vzrostl (12,3 %). U žen tento podíl kolísal (v roce 1996 

2,9 %, v roce 1999 1,5 % a v roce 2002 2,8 %). Naopak abstinenty nebo výjimečnými 

konzumenty bylo v roce 1996 39 %, v roce 1999 42 % a v roce 2002 téměř 35 % dotazovaných 

mužů. Stejný vývoj je zaznamenán u žen (v roce 1996 73 %, v roce 1999 81 %, v roce 2002 

78 %).

V roce 1999 se největší podíl mužů nadměrných konzumentů nacházel ve věkové skupině 

45–54 let u mužů a 35–44 u žen. S věkem podíl abstinentek nebo výjimečných konzumentek 

rostl, u mužů byl zaznamenán trend postupně klesající do věku 45–54 a pak opět nárůst 

s věkem. V roce 2002 byl největší podíl dotazovaných mužů nadměrných konzumentů ve věku 

mezi 35 a 44 lety. Ve stejné věkové skupině se nacházel i nejvyšší podíl žen nadměrných 

konzumentek. Oproti roku 1999 se podíl mužů abstinentů, resp. výjimečných konzumentů 

(podle týdenní spotřeby alkoholu) snížil ze 41,8 % na 34,7 %. U žen tento podíl klesl z 81,2 % 

na 78 %. Obecně lze říci, že muži jsou převážně přiměřenými konzumenty a ženy výjimečnými 

konzumentkami. 

Tab. 8 – Struktura spotřeby alkoholu podle pohlaví a věku, ČR, 2002

Věk

Struktura respondentů v %

podle termínu poslední konzumace alkoholu
podle týdenní spotřeby alkoholu 

(v dávkách 12g)

poslední 
týden

před 1–4 
týdny

před více 
než 4 týdny

celoživotní 
abstinent

0–1,9
2,0–21,9 (m) 
2,0–14,9 (ž)

22+ (m) 
15+ (ž)

Muži

Celkem 68,6 12,7 11,7 7,0 34,7 53,0 12,3

15–24 54,8 19,1 12,9 13,3 44,4 49,4 6,3

25–34 74,9 12,3 7,6 5,2 28,1 61,9 10,0

35–44 79,3 9,5 6,5 4,7 20,8 58,9 20,2

45–54 74,2 11,0 10,5 4,3 29,3 55,3 15,4

55–64 71,9 8,2 14,0 5,8 36,8 48,5 14,6

65–74 61,5 17,4 14,7 6,4 42,2 47,7 10,1

75+ 55,4 7,1 28,6 8,9 58,9 32,1 8,9

Ženy

Celkem 36,1 17,1 27,0 19,8 78,0 19,2 2,8

15–24 32,0 28,2 19,9 19,9 78,9 17,6 3,4

25–34 45,1 17,9 24,8 12,2 73,9 23,3 2,9

35–44 52,1 17,8 19,0 11,0 65,8 29,8 4,3

45–54 40,2 16,7 29,1 14,1 75,1 21,9 3,0

55–64 34,7 13,1 27,6 24,6 80,3 16,7 3,0

65–74 20,8 12,1 36,2 30,9 88,6 10,7 0,7

75+ 14,7 8,3 38,5 38,5 90,8 8,3 0,9

Zdroj: ÚZIS, 2002
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Kapitola 5

Analýza úmrtnosti související s alkoholem v krajích České 

republiky

Analytická část této práce vychází z předpokladů, které je nutné si hned na začátku uvědomit. 

Vše začíná u lékaře, který stanovuje příčinu úmrtí. V zásadě není zpětně zjistitelné, zda lékař 

určil příčinu úmrtí správně či nikoliv. Nicméně pro práci s daty se musí přijmout předpoklad 

o správnosti stanovení tohoto lékařova závěru a následném vyplnění Listu o prohlídce mrtvého. 

Dále je důležitým ukazatelem tzv. AAF určující velikost vlivu alkoholu na danou příčinu úmrtí 

(více v kapitole 3.3). Hodnoty tohoto ukazatele nebyly nijak ověřovány a předpokládá se tedy 

správnost způsobu výpočtů. V neposlední řadě je důležité zdůraznit, že jednotlivé příčiny úmrtí 

související s alkoholem byly do analýzy zařazeny na základě klasifikace vybrané autorem této 

práce, což má na výsledky určující vliv.     

5.1 Úmrtnost na všechny příčiny související s alkoholem

Tato kapitola je zaměřená na analýzu úmrtnosti na všechny příčiny související s alkoholem 

celkem. Jejich přehled je uveden v kapitole 3.3. 

Podíl zemřelých mužů na nemoci spojené s konzumací alkoholu ze všech zemřelých mužů 

v České republice ve sledovaném období 1994–2009 tvořil 7,5 %. U žen tento podíl dosahoval 

téměř 4 % (viz tab. 9). V absolutních hodnotách zemřelo na nemoci spojené s alkoholem během 

sledovaných let celkem přes 100 tisíc osob, přičemž počet zemřelých mužů byl přibližně 

dvakrát větší než počet zemřelých žen. 

U mužů se nejvíce na úmrtnosti spojené s alkoholem podílí skupina příčin úmyslné 

sebepoškození (30 %), kam patří různé otravy, poranění či sebevraždy. Zároveň má ale tato 

skupina příčin nejnižší AAF (alkoholu je připsatelná pouze z 23 %, viz kapitola 3.3), což je 

nutné brát v úvahu při interpretaci takového výsledku. Ženy umírají z největší části v důsledku 

pádů (52 %), kde je AAF také velice nízké (32 %). Tato skupina příčin je u mužů na druhém 

místě, u žen je to pak skupina příčin úmyslné sebepoškození. Ze statistik ČSÚ vyplývá, že muži 

páchají sebevraždy 3,7krát více, než ženy (údaj se vztahuje k období 1996–2003), čímž lze 
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zřejmě vysvětlit, proč je úmyslné sebepoškození u mužů na prvním místě v rámci všech příčin 

úmrtí souvisejících s alkoholem a u žen až na druhém (ČSÚ, 2007). Třetí nejvýznamnější 

příčinou podílející se na celkové úmrtnosti související s alkoholem je alkoholické onemocnění 

jater (umírá na něj 17 % mužů a 10 % žen). Tato příčina úmrtí je alkoholu připsatelná 100 %. 

Další část analýzy se bude zabývat úmrtností právě na tuto příčinu, neboť je považována za 

tradiční ukazatel dopadu alkoholu na zdraví populace (Vrána, 2005).

Tab. 9 – Zemřelí vlivem alkoholu a jejich podíl na všech úmrtích, podle pohlaví, ČR,
1994–2009

Muži Ženy

Kraj Alkohol* Celkem** Podíl (%) Alkohol* Celkem** Podíl (%)

Česká republika 66 229 880 673 7,5 33 880 872 282 3,9

Hl. m. Praha 6 884 100 786 6,8 4 927 113 276 4,3

Olomoucký 4 750 54 109 8,8 2 149 52 834 4,1

Moravskoslezský 9 872 108 748 9,1 3 986 100 146 4,0

Liberecký 2 694 35 779 7,5 1 487 34 729 4,3

Ústecký 5 581 73 772 7,6 2 680 70 133 3,8

Plzeňský 3 199 48 696 6,6 1 717 48 727 3,5

Středočeský 6 891 102 856 6,7 3 785 102 993 3,7

Jihomoravský 7 100 96 255 7,4 3 565 96 739 3,7

Královéhradecký 3 110 46 182 6,7 1 734 47 553 3,6

Pardubický 2 925 42 647 6,9 1 706 42 002 4,1

Vysočina 2 671 42 684 6,3 1 294 40 894 3,2

Zlínský 4 801 51 105 9,4 1 934 47 706 4,1

Karlovarský 1 946 25 027 7,8 897 22 995 3,9

Jihočeský 3 409 52 027 6,6 1 921 51 555 3,7

* počet zemřelých vlivem alkoholu v ČR v období 1994–2009

** celkový počet zemřelých v ČR v období 1994–2009

Zdroj: ČSÚ

Z hlediska pohlaví se úmrtnost na nemoci související s alkoholem výrazně liší. Úmrtnost 

mužů je zhruba třikrát vyšší než úmrtnost žen. Podle studie zpracované M. Černým (2011) je 

jedním z důvodů nižší úmrtnosti žen fakt, že ženy jsou více náchylné k nepříznivým účinkům 

alkoholu než muži. Jak již bylo zmíněno, je to způsobeno například rozdílným poměrem vody 

a tuku v těle. Ženy mají v těle menší množství vody v poměru k tuku než muži, a proto se 

alkohol v ženském těle méně ředí. Při konzumaci stejného množství alkoholu mají tak ženy 

vyšší koncentraci alkoholu v krvi, než muži o stejné váze. Také játra žen jsou více ohrožená, 

než játra mužů. Míra vlivu alkoholu může být u žen ovlivněna i menstruačním cyklem či 

perorální antikoncepcí. Studie ale také poukazuje na to, že se v posledních letech dramaticky 

mění role ženy ve společnosti. Příjmy mužů a žen se vyrovnávají, alkohol je pro ženy mnohem 

dostupnější, na trhu se objevují nápoje určené přímo ženám a obecně se zvyšuje tolerance 

společnosti ke konzumaci alkoholu u žen. To všechno přispívá k růstu konzumace alkoholu 

u žen.    
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Hodnoty ukazatele standardizované míry úmrtnosti v České republice v průběhu 

sledovaných šestnácti let klesají. Výjimkou je rok 2003 a 2009, kdy byl u obou pohlaví 

zaznamenán mírný nárůst (viz obr. 2). 

Obr. 2 – Vývoj standardizované míry úmrtnosti spojené s alkoholem, ČR, 1994–2009

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

Nejvyšší hodnoty standardizované míry úmrtnosti byly zjištěny v Moravskoslezském kraji 

(viz obr. 3). Maximum u mužů bylo zaznamenáno v roce 2003 (110,1 zemřelých na 100 000 

osob) a u žen v roce 1994 (47,9 zemřelých na 100 000 osob). Do tohoto kraje zasahuje oblast 

největší produkce vína, což může být jedním z vysvětlení vysokých hodnot standardizované 

míry úmrtnosti. Naopak krajem s nejnižší úmrtností spojenou s alkoholem je kraj Vysočina 

(tzn. byla zjištěna nejnižší souhrnná hodnota standardizované míry úmrtnosti ze všech krajů za 

období 1994–2009 u obou pohlaví). I zde byla standardizovaná míra úmrtnosti nejvyšší v roce 

2003 u mužů (73,2 zemřelých na 100 000 osob) a v roce 1994 u žen (36,4 zemřelých na 100 000 

osob). 
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Obr. 3 - Vývoj standardizované míry úmrtnosti spojené s alkoholem, vybrané kraje ČR, 
1994–2009

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

Následující odstavce se týkají tvorby časových intervalů, na kterých je založena analýza vývoje 

standardizovaných měr úmrtnosti v jednotlivých krajích. Zvolené intervaly jsou využity 

v popisné statistice a v kartogramech. Stejný postup je uplatněn i v kapitolách 5.2 a 5.3. 

Cílem bylo z této časové řady hodnot jednoduchým způsobem extrahovat její trend (pohyb 

střední hodnoty v čase). Z tohoto důvodu bylo pro následující zhodnocení vývoje úmrtnosti 

na všechny příčiny související s alkoholem sledované období rozděleno na dva časové úseky 

po osmi letech, přičemž byl zvolen třetí úsek překrývající prostřední část časového rozpětí 

(prostřední interval je tvořen polovinou délky z obou sousedních intervalů), aby se zmenšil 

případný vliv extrémních hodnot na vyhodnocení celkové intenzity úmrtnosti. V každém 

intervalu byly z hodnot standardizovaných měr úmrtnosti vypočteny aritmetické průměry. 

Například rok 2003, kdy došlo k výkyvu hodnot standardizované míry úmrtnosti, je tak obsažen 

jak v intervalu 1998–2005, tak v intervalu 2002–2009. Tento postup je v podstatě založen na 

metodě klouzavých průměrů (Řezanková aj., 2011).

Na základě těchto časových období byly vytvořeny kartogramy. K tomu bylo třeba rozdělit 

hodnoty (tedy aritmetické průměry standardizovaných měr úmrtnosti za období 1994–2001, 

1998–2005 a 2002–2009 vypočtené zvlášť pro muže a pro ženy) do kategorií. Byla snaha 

vytvořit přibližně stejně široká rozpětí jednotlivých kategorií a současně brát ohled na vývojový 

trend. 
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Tab. 10 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na 
všechny příčiny úmrtí související s alkoholem podle pohlaví, ČR, 1994–2009

Muži Ženy

Ukazatel 1994-2001 1998-2005 2002-2009 1994-2001 1998-2005 2002-2009

Maximální hodnota 104,1 106,9 102,9 38,6 33,6 30,2

Minimální hodnota 68,5 66,1 63,5 27,7 22,9 17,4

Variační rozpětí 35,6 40,9 39,4 10,9 10,8 12,8

Směrodatná odchylka 11,5 12,7 12,5 3,2 3,1 3,4

Variační koeficient (%) 13,5 15,4 16,1 9,6 10,5 13,4

Česká republika 84,7 83,1 78,5 33,7 29,8 25,7

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

V případě úmrtnosti mužů na všechny příčiny související s alkoholem se úroveň variability 

mezi regiony zvýšila v druhé polovině sledovaného období. Variační koeficient u žen 

ve zvolených časových úsecích postupně vzrostl a statistický soubor dat dosáhl největší 

heterogenity v letech 2002–2009. U obou pohlaví maximální i minimální hodnoty 

standardizované míry úmrtnosti klesly.

Podle velmi hrubého pravidla lze statistický soubor dat, jehož variační koeficient je vyšší 

než 50 %, označit za silně nesourodý (Swoboda, 1977). Na základě tohoto pravidla můžeme 

říci, že výběrový soubor vykazuje poměrně malou různorodost.  

Jak již bylo řečeno, největší podíl tvoří osoby zemřelé v důsledku skupin příčin pády a úmyslné 

sebepoškození. Z kartogramů (obr. 4–6) je vidět postupné zlepšování intenzity úmrtnosti 

související s alkoholem u mužů, což je zapříčiněno poklesem úmrtnosti právě na tyto dvě 

nejčastější příčiny úmrtí. Počet oblastí nejvyšší úmrtnosti, jako je severozápad Čech a východ 

Moravy, se v průběhu sledovaného období zmenšil z původních sedmi nejvíce zasažených krajů 

(1994–2001) na čtyři kraje (2002–2009).

Příznivě se vyvíjela i úmrtnost žen na všechny příčiny související s alkoholem. Všechny 

kraje se v jednotlivých časových úsecích posunuly do kategorií s nižší úmrtností, s výjimkou 

Zlínského kraje, jehož hodnoty standardizované míry úmrtnosti po celou dobu zůstávají 

v rozpětí 30,1 až 35,0 (viz obr. 7–9).
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Obr. 4, 5, 6 – Standardizované míry úmrtnosti mužů na 100 000 osob na všechny příčiny 

související s alkoholem, ČR, 1994–2009

1994–2001

1998–2005

2002–2009

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty
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Obr. 7, 8, 9 – Standardizované míry úmrtnosti žen na 100 000 osob na všechny příčiny 

související s alkoholem, ČR, 1994–2009

1994–2001

1998–2005

2002–2009

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty
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Intenzita úmrtnosti související s alkoholem závisí také na věku. S rostoucím věkem se znatelně 

zvyšuje standardizovaná míra úmrtnosti podle věku u mužů a svých maximálních hodnot (ve 

sledovaném rozpětí 15 až 79 let), tedy přibližně 9 zemřelých na 100 000 osob, dosahuje ve věku 

50–54 let (viz příloha, obr. 1). V této věkové skupině jsou vysoké hodnoty standardizované 

míry úmrtnosti podle věku také u žen, ovšem výraznější vzestup je zaznamenán ve věkovém 

rozpětí 70–74 let (viz příloha, obr. 2). Od věku 75–79 let se pak míry úmrtnosti prudce zvyšují 

(u mužů stejný průběh od věku 80–84 let). V průběhu sledovaného období se zvyšovaly 

hodnoty standardizovaných měr úmrtnosti podle věku ve věku 50 až 64 let a zároveň se 

snižovaly hodnoty ve věku 75 a více let u obou pohlaví.

5.2 Úmrtnost na alkoholické onemocnění jater

Tato kapitola se zabývá úmrtností na onemocnění jater způsobené alkoholem. Jak již bylo 

zmíněno, příčina v 10. revizi Mezinárodní klasifikaci nemocí označená kódem K70 je 

považována za tradiční ukazatel dopadu alkoholu na zdraví populace. Alkoholem je způsobená 

přímo a také je třetí nejčastější příčinou úmrtí ze všech úmrtí souvisejících s alkoholem v České 

republice (viz kapitola 5.1). 

„Poškození jater alkoholem je nejčastější příčinou jaterního poškození u nás, přestože se mu 

lze nejsnáze vyhnout.“ (Hůlek, 2002, s. 2) Obecně lze říci, že mezi konzumací alkoholu 

a rozvojem jaterního onemocnění platí přímá úměra. Jak již bylo zmíněno dříve, tolerance 

alkoholu u žen je nižší než u mužů. Vznik tohoto onemocnění podporuje pravidelné denní pití 

alkoholu, které je nebezpečnější než pití občasné. Jaterní poškození způsobené alkoholem může 

být různého druhu. Od jaterní steatózy neboli ztučnění jater, přes alkoholickou hepatitidu, tj. 

zánět jater, až po alkoholickou jaterní cirhózu. Většinou ale mají pacienti rysy celého spektra 

jaterního poškození. Nezbytnou součástí léčby alkoholického onemocnění jater je kromě jiného 

samozřejmě abstinence (Hůlek, 2002). V MKN-10 je tato příčina tvořena následujícími 

podskupinami:

- K70.0 – Alkoholické ztučnění jater

- K70.1 – Alkoholický zánět jater – hepatitida

- K70.2 – Alkoholická fibróza a skleróza jater

- K70.3 – Alkoholická cirhóza jater

- K70.4 – Alkoholické jaterní selhání

- K70.9 – Alkoholické onemocnění jater NS

V období 1994-2009 zemřelo v České republice v důsledku alkoholického onemocnění jater 

celkem přes 11 tisíc mužů a přes 3 tisíce žen, což představuje 17 % mužů ze zemřelých mužů na 

všechny příčiny související s alkoholem a 10 % žen ze zemřelých žen na všechny příčiny 

související s alkoholem (již zmíněno v kapitole 5.1). Z celkového počtu zemřelých v České 

republice v letech 1994-2009 podíl zemřelých mužů na alkoholické onemocnění jater tvořil

1,3 % a podíl žen 0,4 %. Nejvyšší průměrný roční počet zemřelých mužů (141) i žen (46) na 

alkoholické onemocnění jater byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (viz tab. 11). 
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Tab. 11 – Počty zemřelých na alkoholické onemocnění jater, podle pohlaví, ČR a kraje,
1994–2009

Kraj
Muži Ženy

Muži/Ženy
Celkem Průměr za rok Celkem Průměr za rok

Česká republika 11 295 706 3 427 214 3,3

Moravskoslezský 2 255 141 742 46 3,0

Jihomoravský 1 158 72 321 20 3,6

Středočeský 1 061 66 265 17 4,0

Zlínský 1 051 66 289 18 3,6

Ústecký 1 021 64 297 19 3,4

Hl. m. Praha 988 62 455 28 2,2

Olomoucký 816 51 290 18 2,8

Pardubický 476 30 123 8 3,9

Liberecký 461 29 138 9 3,3

Plzeňský 441 28 77 5 5,7

Královéhradecký 417 26 112 7 3,7

Jihočeský 415 26 102 6 4,1

Vysočina 412 26 78 5 5,3

Karlovarský 323 20 138 9 2,3

Zdroj: ČSÚ

Standardizovaná míra úmrtnosti mužů se pohybuje v rozmezí 4 až 28 na 100 000 osob. Je téměř 

čtyřikrát vyšší než u žen, což se dá vysvětlit obecně větší spotřebou alkoholu mužů (viz kapitola 

4.3). Je pravda, že játra žen jsou nepříznivými účinky alkoholu více ohrožená, přesto připadá 

maximálně 10 zemřelých žen na alkoholické onemocnění jater na 100 000 osob. 

Nejvyšší standardizovaná míra úmrtnosti v důsledku alkoholického onemocnění jater byla 

sledována v Moravskoslezském kraji. U obou pohlaví docházelo v průběhu let k nárůstu hodnot 

standardizované míry úmrtnosti. Nejvyšší standardizovaná míra úmrtnosti mužů, téměř 28 (na 

100 000 osob), byla zjištěna v roce 2007 a nejnižší, tedy 16, v roce 1994. Maximum u žen bylo 

zaznamenáno v letech 2007 a 2009 (9,8 zemřelých žen na 100 000 osob) a minimum v roce 

1996 (3,6 zemřelých žen na 100 000 osob). Pokud se podíváme na vývoj spotřeby alkoholu 

v hodnotě čistého lihu (viz kapitola 4.2), zjistíme, že byl zaznamenán nárůst. Důsledkem toho 

mohou být právě zvyšující se hodnoty standardizované míry úmrtnosti na alkoholické 

onemocnění jater – nejen u mužů, ale i u žen (viz tab. 12).

Jihočeský kraj patří mezi kraje s nejnižším podílem zemřelých vlivem alkoholu a také je 

krajem s nejnižší intenzitou úmrtnosti na alkoholické onemocnění jater. Maximální a minimální 

hodnoty standardizované míry úmrtnosti byly zjištěny ve stejných letech jako v kraji 

Moravskoslezském, a to 12 a 3,7 zemřelých mužů na 100 000 osob. Na úrovni České republiky 

lze dobře pozorovat postupný růst standardizované míry úmrtnosti mužů s vrcholem v roce 

2007. Podobné tendence má úmrtnost na alkoholické onemocnění jater u žen. Hodnoty 

standardizované míry úmrtnosti jsou poměrně nízké, nicméně rostou. Vliv na to může mít již 

zmíněná zvyšující se spotřeba alkoholu, což se v posledních letech týká zejména žen (viz 

kapitola 5.1). 
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Tab. 12 – Standardizované míry úmrtnosti na alkoholické onemocnění jater, podle pohlaví, 

ČR a vybrané kraje, 1994–2009

Muži Ženy

Moravskoslezský 
kraj

Jihočeský 
kraj

Česká 
republika

Moravskoslezský 
kraj

Jihočeský 
kraj

Česká 
republika

1994 16,1 3,7 10,1 3,9 0,4 2,0

1995 16,7 4,1 10,3 5,0 0,6 1,9

1996 18,4 9,7 11,1 3,6 0,7 2,3

1997 16,6 4,5 11,0 4,5 1,8 2,8

1998 24,8 8,0 12,7 7,4 0,7 3,5

1999 21,8 9,5 12,8 6,2 1,3 3,0

2000 22,8 9,4 13,1 7,4 0,3 4,0

2001 21,3 6,6 13,3 5,2 3,4 3,4

2002 23,2 8,9 13,1 5,6 1,2 3,5

2003 24,3 7,2 13,7 6,6 2,8 4,2

2004 25,2 7,4 14,1 6,1 1,0 4,0

2005 21,2 7,1 14,9 8,4 2,0 4,6

2006 21,1 8,9 13,9 7,5 3,4 4,4

2007 27,9 12,0 17,0 9,8 3,4 4,9

2008 27,7 10,2 16,6 8,9 1,9 5,3

2009 24,7 9,4 15,6 9,8 4,7 5,1

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

Tab. 13 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti 
na alkoholické onemocnění jater, podle pohlaví, ČR, 1994–2009

Muži Ženy

Ukazatel 1994–2001 1998–2005 2002–2009 1994–2001 1998–2005 2002–2009

Maximální hodnota 19,8 23,1 24,6 5,4 6,6 7,8

Minimální hodnota 6,9 8,0 8,9 1,2 1,5 1,9

Variační rozpětí 12,9 15,1 15,7 4,2 5,0 5,9

Směrodatná odchylka 3,9 4,6 4,8 1,3 1,7 1,7

Variační koeficient (%) 33,6 34,6 33,0 48,1 46,9 39,8

Česká republika 11,8 13,5 14,9 2,9 3,8 4,5

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

Pokud jde o úmrtnost mužů na alkoholické onemocnění jater, je úroveň variability mezi regiony 

České republiky ve zvolených obdobích poměrně vysoká. Zvyšují se maximální i minimální 

hodnoty, rozdíly mezi nimi i směrodatná odchylka. Variační koeficient dávající do poměru 

směrodatnou odchylku a aritmetický průměr ukazuje největší heterogenitu dat v letech 

1998–2005. I u žen se zvyšují maxima, minima, variační rozpětí a směrodatná odchylka. 

Variační koeficient se v tomto případě blíží 50 %, což ukazuje již na silnou různorodost dat. 

Tradiční oblastí s velkou intenzitou úmrtnosti je oblast východní Moravy. Naopak nízké 

hodnoty ukazatele standardizované míry úmrtnosti vykazují jižní Čechy a Královéhradecký 

kraj. V letech 1994–2001 nepřesahovala průměrná standardizovaná míra úmrtnosti mužů 
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v žádném z krajů hodnotu 20,1. V období 1998–2005 se již do kategorie 20,1 + dostal kraj 

Moravskoslezský a Zlínský. Nárůst standardizované míry úmrtnosti je vidět i v Olomouckém 

a Ústeckém kraji a v kraji Vysočina. Průměrné hodnoty standardizované míry úmrtnosti za roky 

2002–2009 ukazují zhoršení úmrtnosti i v Plzeňském kraji a v Hl. městě Praha. Nárůst 

standardizované míry úmrtnosti mužů dokládají také rostoucí hodnoty mediánu za Českou 

republiku. 

Hodnoty standardizované míry úmrtnosti žen se pohybují mezi 1,2 a 7,8 zemřelých žen na 

100 000 osob. Situace je opět nejméně příznivá na východní Moravě, kde byly průměrné 

hodnoty standardizované míry úmrtnosti v období 2002–2009 vyšší než 6,0 naměřeny v krajích 

Moravskoslezském, Zlínském i Olomouckém. Naopak nejpříznivěji vypadá situace v Plzeňském 

kraji. Rostoucí trend je patrný i v případě úmrtnosti na alkoholické onemocnění jater žen. 

Jelikož se nepředpokládá, že by se v průběhu let zhoršovala lékařská péče a její dostupnost, 

vzrůstající standardizovaná míra úmrtnosti je pravděpodobně způsobena nárůstem spotřeby 

alkoholu. 
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Obr. 10, 11, 12 – Standardizované míry úmrtnosti mužů na 100 000 osob na alkoholické 

onemocnění jater, ČR, 1994–2009

1994–2001

1998–2005

2002–2009

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty
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Obr. 13, 14, 15 – Standardizované míry úmrtnosti žen na 100 000 osob na alkoholické 

onemocnění jater, ČR, 1994–2009

1994–2001

1998–2005

2002–2009

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty
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Z hlediska věku je rozložení standardizované míry úmrtnosti podle věku na alkoholické 

onemocnění jater nejvyšší ve středních letech. Do poloviny sledovaného období se u mužů 

maximální hodnoty standardizované míry úmrtnosti podle věku pohybovaly ve věkové skupině 

50–54 let. Poté se, od roku 2002, posunuly do staršího věku 55–59 let (viz příloha, obr. 3).

U žen tento posun nebyl tak zřetelný. Za celou dobu spíše převažovala úmrtnost ve věku 55–59 

let (viz příloha, obr. 4).

5.3 Úmrtnost na vnější příčiny úmrtí

Podíl počtu zemřelých na vnější příčiny související s alkoholem z celkového počtu zemřelých 

vlivem alkoholu dosahuje přibližně 70 %. Zbylých 30 % tvoří zemřelí na nemoci jako je 

zhoubný novotvar jícnu, zhoubný novotvar hrtanu, poruchy duševní a poruchy chování 

způsobené užíváním alkoholu, alkoholické onemocnění jater a akutní zánět slinivky břišní. Je 

nezbytné si uvědomit, z jak velké části je ta která příčina úmrtí připsatelná alkoholu a jakým 

způsobem k úmrtí dojde. Jestliže člověk zemře na následky zhoubného novotvaru jícnu, 

znamená to, že pravděpodobně konzumoval alkohol pravidelně, v míře škodící zdraví, možná 

měl pro takové onemocnění genetické předpoklady, apod. Na druhou stranu člověk, který zemře 

v důsledku pádu z okna, nemusí být nutně pravidelným konzumentem alkoholu, ale pouze se 

příležitostně napije více, ztratí kontrolu a ke smrti dojde spíše nešťastnou náhodou. Rozdíl mezi 

úmrtím na vnější příčiny a zmíněnými pěti vybranými nemocemi je nutné mít stále na zřeteli 

a při posuzování úmrtnosti na vnější příčiny související s alkoholem je brát v úvahu.

V České republice zemřelo během šestnácti let (1994–2009) na následky vnějších 

příčin souvisejících s alkoholem 41 035 mužů a 26 693 žen. Ze 48,8 % se na celkovém počtu 

zemřelých mužů na vnější příčiny podílela skupina příčin úmyslné sebepoškození a z 29,6 % 

skupina příčin pády. 66,3 % žen zemřelo v důsledku skupiny příčin pády a 19,7 % na následky 

skupiny příčin úmyslné sebepoškození. Ačkoliv se jedná o příčiny úmrtí podílející se nejvíce na 

celkovém počtu zemřelých na vnější příčiny, je třeba upozornit na jejich velice nízké AAF. 

Počty zemřelých na vnější příčiny úmrtí připsatelné alkoholu přímo nebo z poměrně velké části, 

jako je například příčina náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení, se na celkovém 

počtu zemřelých na vnější příčiny podílí jen velmi málo.
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Tab. 14 – Počty zemřelých osob na vnější příčiny spojené s alkoholem, podle pohlaví, ČR, 
1994–2009

Názvy Kódy
AAF 
(%)

Muži Ženy

1994–
2009

Podíl z 
celkem (%)

1994–
2009

Podíl z 
celkem (%)

Vnější příčiny celkem 41 035 100,0 26 693 100,0

Z toho:

Pády W00–W19 32 12 148 29,6 17 690 66,3

Náhodné (u)tonutí a potopení W65–W74 34 2 699 6,6 902 3,4

Vystavení kouři, ohni, dýmu a 
plamenům

X00–X09 42 689 1,7 356 1,3

Náhodná otrava škodlivými látkami
X40–X49 
(vyjma X45)

29 1 862 4,5 889 3,3

Náhodná otrava alkoholem a expozice 
jeho působení

X45 100 1 628 4,0 482 1,8

Úmyslné sebepoškození
X60–X84 
(vyjma X65)

23 20 026 48,8 5 264 19,7

Úmyslné sebeotrávení alkoholem a 
expozice jeho působení

X65 100 42 0,1 20 0,1

Napadení (útok) X85–Y09 47 1 434 3,5 815 3,1

Případ (událost) nezjištěného úmyslu 
Y10–Y19 
(vyjma Y15)

29 399 1,0 235 0,9

Otrava alkoholem a expozice jeho 
působení, nezjištěného úmyslu Y15 100 108 0,3 40 0,1

Zdroj: CDC, 2011; ČSÚ

Jak již bylo řečeno v kapitole 5.1, nejvýrazněji se na celkové úmrtnosti související s alkoholem 

podílejí příčiny pády a úmyslné sebepoškození. Proto vývoj standardizované míry úmrtnosti 

související s alkoholem u mužů a u žen v České republice (viz obr. 2) závisí především na 

vývoji úmrtnosti na tyto dvě příčiny. V případě analýzy úmrtnosti na vnější příčiny je vývojový 

trend shodný. 

Tab. 15 – Statistické ukazatele rozložení regionů podle standardizované míry úmrtnosti na 
vnější příčiny úmrtí související s alkoholem podle pohlaví, ČR, 1994–2009

Muži Ženy

Ukazatel 1994–2001 1998–2005 2002–2009 1994–2001 1998–2005 2002–2009

Maximální hodnota 65,3 62,0 55,1 32,5 25,4 20,4

Minimální hodnota 45,5 41,5 38,5 23,6 17,8 12,7

Variační rozpětí 19,7 20,5 16,7 9,0 7,6 7,7

Směrodatná odchylka 5,9 5,8 5,2 2,7 2,2 1,9

Variační koeficient (%) 10,4 11,1 11,2 9,8 9,6 10,8

Česká republika 56,1 52,7 47,0 27,7 22,7 17,7

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

Maximální i minimální hodnoty standardizované míry úmrtnosti mužů i žen klesly, stejně tak 

rozdíly mezi nimi. Variační koeficient je u obou pohlaví ve všech třech časových úsecích 

poměrně nízký a stabilní, což svědčí o nízké úrovni variability mezi regiony.  

Průměrné hodnoty standardizované míry úmrtnosti mužů za jednotlivá osmiletá období se 

pohybují v rozmezí 38,5 až 65,3. Během sledovaných let se úmrtnost na vnější příčiny zlepšila 
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ve všech krajích. Intenzita úmrtnosti klesla i ve Zlínském kraji, ačkoliv to z kartogramů není 

patrné (je to způsobeno zvoleným rozdělením intervalů v kartogramech a poklesem hodnot 

standardizované míry úmrtnosti pouze v rámci intervalu). Zvýšení standardizované míry 

úmrtnosti mužů mezi obdobími 1994–2001 a 1998–2005 v Jihočeském kraji je způsobeno 

vysokou hodnotou standardizované míry úmrtnosti v roce 2003. V období 2002–2009 ale opět 

nastal pokles. Nejlepší úmrtnostní poměry vykazuje kraj Vysočina. 

Průměrné hodnoty standardizované míry úmrtnosti žen za tři zvolená období se pohybují 

v rozmezí 12,7 až 32,5 (100 000 osob). Kartogramy ukazují jasné zlepšení úmrtnostních

poměrů, nicméně vzhledem k velice malým rozdílům v úmrtnosti žen mezi kraji nelze 

jednoznačně určit kraj s nejvyšší či nejnižší standardizovanou mírou úmrtnosti.
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Obr. 16, 17, 18 – Standardizované míry úmrtnosti mužů na 100 000 osob na vnější příčiny 

úmrtí související s alkoholem, ČR, 1994–2009

1994–2001

1998–2005

2002–2009

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty
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Obr. 19, 20, 21 – Standardizované míry úmrtnosti žen na 100 000 osob na vnější příčiny úmrtí 

související s alkoholem, ČR, 1994–2009

1994–2001

1998–2005

2002–2009

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty
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Pokud porovnáme oblasti s vysokou intenzitou úmrtnosti na vnější příčiny spojené s alkoholem 

u mužů a u žen, zjistíme, že se liší výrazněji než v případě úmrtnosti na všechny příčiny spojené 

s alkoholem a úmrtnosti na alkoholické onemocnění jater. Vysoká intenzita úmrtnosti žen se 

vyskytuje spíše v oblasti středních, severních a jižních Čech a částečně na Moravě, u mužů je 

výraznější koncentrace vysoké intenzity úmrtnosti v oblasti východní Moravy.

Z hlediska věku je rozložení intenzity úmrtnosti téměř shodné jako u úmrtnosti na všechny 

příčiny spojené s alkoholem, ovšem ve středních letech se nejvyšší hodnoty standardizované 

míry úmrtnosti nejčastěji pohybují v širším věkovém rozpětí (u mužů ve věku 45 až 54 let 

a u žen ve věku 40 až 54 let) (viz příloha, obr. 5 a 6). 
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Kapitola 6

Závěr

Konzumace alkoholu může mít na zdraví člověka zásadní vliv. Pokud je alkohol užíván 

v nerozumné míře, mohou jeho účinky způsobit onemocnění jako je například cirhóza jater, 

zhoubný novotvar jícnu, duševní poruchy, zánět slinivky břišní, srdeční arytmie nebo se mohou 

podílet na vnějších příčinách úmrtí – sebevraždách, pádech, utonutích apod. Na druhé straně 

jsou i případy, kdy má užívání alkoholu s mírou pozitivní účinky. To se týká zejména 

kardiovaskulárního systému. Ovšem tato práce se zabývá negativním působením alkoholu na 

zdraví člověka, a to případy, kdy nadměrná konzumace alkoholu vede až k úmrtí člověka.

Pro analýzu úmrtnosti související s alkoholem byly na základě určité klasifikace vybrány 

jednotlivé příčiny úmrtí. Sledované období pokrývá časový úsek od roku 1994 do roku 2009. 

V těchto letech platí MKN-10, proto se kódy ani názvy příčin úmrtí neměnily a všechna data 

jsou tak jednoduše srovnatelná. Bylo vybráno celkem 15 příčin úmrtí souvisejících s užíváním 

alkoholu, přičemž 10 z nich je klasifikováno jako vnější příčiny. Z dat získaných z databáze 

Českého statistického úřadu byly vypočítány standardizované míry úmrtnosti, které dále 

sloužily k porovnání vývoje intenzity úmrtnosti v České republice a jednotlivých krajích. 

Ze statistik World Health Organization vyplývá, že Česká republika patří mezi státy 

s největší spotřebou alkoholických nápojů. V roce 2005 mělo větší celkovou spotřebu 

(v hodnotách čistého alkoholu) pouze Estonsko a v případě spotřeby piva byla Česká republika 

na prvním místě (8,5 litrů čistého alkoholu připadajících na osobu starší 15 let). Spotřeba 

čistého alkoholu v České republice se během let 1994–2009 nijak výrazně nezměnila, byl 

zpozorován jen mírný nárůst. Na osobu (bez ohledu na věk) tak připadá kolem 10 litrů čistého 

alkoholu za rok. V případě celkové spotřeby alkoholu se hodnoty pohybují okolo 180 litrů 

alkoholu na osobu za rok. Pomocí statistických metod korelační a regresní analýzy nebyla 

prokázána souvislost mezi vývojem cen vybraných alkoholických nápojů a jejich spotřebou.

Ke zhodnocení spotřebních zvyklostí byla využita výběrová šetření pořizovaná Ústavem 

zdravotnických informací a statistiky. Podle nich podíl mužů, kteří se přiznali ke konzumaci 

alkoholu v posledním týdnu, stoupl – v roce 1996 to bylo 64 % mužů, v roce 1999 stejný podíl 

a v roce 2002 69 %. Podíl žen, které užily alkohol v posledním týdnu, byl v roce 1996 39 %, 
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v roce 1999 33 % a v roce 2002 36 %. Nejvíce osob, které konzumovaly alkohol v posledním 

týdnu, spadalo do věkové skupiny 35 až 54 let. Z mužů se za abstinenty považovalo okolo 8 % 

a z žen okolo 20 %, přičemž oba podíly v roce 2002 oproti roku 1999 klesly. 

Analytická část této práce hodnotí intenzitu úmrtnosti související s alkoholem ve třech 

kapitolách. První z nich se zabývá úmrtností na všechny příčiny související s alkoholem (podle 

vybrané klasifikace). Podíl zemřelých mužů na nemoci spojené s konzumací alkoholu ze všech 

zemřelých mužů v České republice během sledovaného šestnáctiletého období tvořil 7,5 %. 

U žen tento podíl dosahoval téměř 4 %. Největší podíl zemřelých lze připsat skupinám příčin 

úmyslné sebepoškození, pády a příčině alkoholické onemocnění jater (ze zemřelých na všechny 

příčiny související s alkoholem; obě pohlaví). 

Hodnoty ukazatele standardizované míry úmrtnosti na všechny příčiny související 

s alkoholem u obou pohlaví v České republice v průběhu let 1994–2009 postupně klesají 

(s výjimkou mírného nárůstu v letech 2003 a 2009). Hodnoty standardizované míry úmrtnosti 

mužů jsou přibližně třikrát větší než u žen, což lze vysvětlit obecně větší konzumací alkoholu 

mužů. Oblastí s nejvyšší intenzitou úmrtnosti na všechny příčiny související s alkoholem je 

u mužů východní část Moravy, u žen se k této oblasti přidávají ještě kraj Karlovarský, Ústecký, 

Liberecký a Hl. m. Praha. U obou pohlaví byly nejvyšší hodnoty standardizované míry 

úmrtnosti zjištěny v Moravskoslezském kraji (maximum: 110,1 zemřelých mužů na 100 000 

osob v roce 2003 a 47,9 zemřelých žen na 100 000 osob v roce 1994), naopak nejnižší hodnoty 

připadají kraji Vysočina (maximum: 73,2 zemřelých mužů na 100 000 osob v roce 2003 a 36,4 

zemřelých žen na 100 000 osob v roce 1994). Podle hodnot statistického ukazatele variační 

rozpětí, hodnotící různorodost dat, lze říci, že úroveň variability mezi kraji podle 

standardizované míry úmrtnosti na všechny příčiny související s alkoholem je poměrně nízká. 

Nejvyšší hodnoty standardizované míry úmrtnosti podle věku u mužů (pokud odhlédneme od 

prudkého vzestupu počínajícím věkem 75–79 let) se objevují ve věkové skupině 50–54 let. 

S tím souvisí výsledky výběrových šetření, které ukazují, že nejvíce osob, které konzumovaly 

alkohol v posledním týdnu, spadalo do věkové skupiny 35–54 let. U žen se kromě věku 50–54 

objevují vysoké hodnoty standardizované míry úmrtnosti podle věku také ve věkové skupině 

70–74 let. S věkem pak, stejně jako u mužů, prudce stoupají.  

Druhá kapitola analyzuje intenzitu úmrtnosti na příčinu alkoholické onemocnění jater. Toto 

onemocnění je alkoholem způsobené přímo. Obecně lze říci, že čím větší je konzumace 

alkoholu, tím více se rozvíjí jaterní onemocnění. V období 1994–2009 zemřelo v České 

republice v důsledku alkoholického onemocnění jater celkem přes 11 tisíc mužů a přes 3 tisíce 

žen, což představuje 17 % mužů ze zemřelých mužů na všechny příčiny související s alkoholem 

a 10 % žen ze zemřelých žen na všechny příčiny související s alkoholem. V průběhu

sledovaného období bylo ve všech krajích zaznamenáno zhoršení úrovně úmrtnosti na 

alkoholické onemocnění jater.

Nejvyšší intenzita úmrtnosti na alkoholické onemocnění jater byla sledována 

v Moravskoslezském kraji. U obou pohlaví docházelo v průběhu let k nárůstu hodnot 

standardizované míry úmrtnosti (maximum: 28 zemřelých mužů na 100 000 osob v roce 2007 

a 9,8 zemřelých žen na 100 000 osob v letech 2007 a 2009; minimum: 16 zemřelých mužů na 

100 000 osob v roce 1994 a 3,6 zemřelých žen na 100 000 osob v roce 1996).  Naopak nejlepší 
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úroveň úmrtnosti na alkoholické onemocnění jater byla zaznamenána v Jihočeském kraji 

(maximum: 12 zemřelých mužů na 100 000 osob v roce 2007 a 4,7 zemřelých žen na 100 000 

osob v roce 2009; minimum: 3,7 zemřelých mužů na 100 000 osob v roce 1994 a 0,3 zemřelých 

žen na 100 000 osob v roce 2003). Oblastmi vysoké intenzity úmrtnosti jsou u obou pohlaví 

kraje ve východní Moravě a severozápadních Čechách, nízkou úroveň úmrtnosti si po celé 

sledované období drží kraj Jihočeský a Královéhradecký u mužů a Plzeňský kraj u žen. Pokud 

bychom měli zhodnotit úroveň variability mezi kraji v průběhu sledovaného období, zjistíme, že 

u mužů i u žen je tato úroveň poměrně vysoká, a že se tedy jedná o silnou heterogenitu dat.

Rozložení standardizované míry úmrtnosti podle věku na alkoholické onemocnění jater je 

nejvyšší ve středních letech. V první polovině sledovaného období se maximální hodnoty 

u mužů pohybovaly ve věkové skupině 50–54 let a poté se posunuly do staršího věku 55–59 let. 

Stejný vývoj byl sledován i u žen, ovšem posun nebyl tak výrazný.

Třetí kapitola se zabývá úmrtností na vnější příčiny související s alkoholem. Jak již bylo 

řečeno, největší podíl zemřelých lze připsat skupinám příčin pády (29,6 % mužů ze zemřelých 

mužů na vnější příčiny a 66,3 % žen ze zemřelých žen na vnější příčiny v letech 1994–2009) 

a úmyslné sebepoškození (48,8 % mužů ze zemřelých mužů na vnější příčiny a 19,7 % žen ze 

zemřelých žen na vnější příčiny v letech 1994–2009). Proto je vývoj intenzity úmrtnosti na 

vnější příčiny závislý především na vývoji intenzity úmrtnosti na tyto dvě skupiny příčin. Opět 

bylo zpozorováno zlepšení úrovně úmrtnosti, a to ve všech krajích, u mužů pak zejména 

v Karlovarském a Libereckém kraji.  Vysoká intenzita úmrtnosti žen se vyskytuje spíše v oblasti 

středních, severních a jižních Čech a částečně na Moravě, u mužů je výraznější koncentrace 

vysoké intenzity úmrtnosti v oblasti východní Moravy. Variační koeficient je v tomto případě 

nižší než u standardizovaných měr úmrtnosti na všechny příčiny, jedná se tedy o nízkou úroveň 

variability mezi regiony. Z hlediska věku je rozložení intenzity úmrtnosti téměř shodné jako 

u úmrtnosti na všechny příčiny spojené s alkoholem. 

Tato práce je dílčím příspěvkem k velice širokému tématu. Jistě by bylo přínosné provést 

analýzu i dalších příčin úmrtí souvisejících s alkoholem. Zajímavý by mohl být například rozbor 

vývoje intenzity úmrtnosti na onemocnění zhoubným novotvarem jícnu, které je alkoholu 

připsatelné z poměrně velké části. 
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