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Abstrakt 

Česká republika patří mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Konzumace 

alkoholu, zejména pak v nadměrném množství, má negativní vliv na řadu aspektů lidského 

života i celé společnosti. Práce se zabývá mírou konzumace alkoholických nápojů v České 

republice na základě dostupných datových zdrojů a to jak u dospělé populace, tak u dětí 

a také postoji k užívání alkoholu. Zaměřuje se i na možné důsledky nadměrného pití 

v oblasti rodinného života, kriminality a zdraví. Dále se zabývá faktory ovlivňujícími míru 

konzumace alkoholu. 

 

Klíčová slova: alkohol, abúzus, mládež, rodina, kriminalita, zdraví 

 

 

Abstract 

The Czech Republic belongs among states with the highest consumption of alcohol in the 

world. Consumtion of alcohol, particulary binge drinking, has negative influence on 

number of aspects of people‘s life and on society in general. This thesis focuses on level of 

consumtion of alcohol based on available data sources in The Czech Republic among 

adults as well as children and also on public attitudes to alcohol use. Thesis also examine 

possible consequences of alcohol abuse concerning  family life, criminality and health. It 

also deals with factors influencing level of alcohol consumtion. 
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1.  

2. Kapitola 1 

Úvod 

Konzumace alkoholu je nedílnou součástí každodenního života snad ve všech 

společnostech na světě. Spotřeba alkoholu u nás téměř nepřetržitě stoupá a již delší dobu se 

řadíme mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholických nápojů (ČSÚ, 2008, OECD). Jeho 

abúzus, tedy nadměrná konzumace, je pak spojena s řadou negativních následků jak pro 

samotného jedince, tak pro jeho nejbližší okolí, ale i pro společnost jako celek. Podle 

studie Zábranský et al. (2011) představovaly náklady spojené s konzumací alkoholu v roce 

2007 v České republice 15,4 miliard korun (0,46 % HDP), které zahrnují náklady spojené 

s kriminalitou v důsledku konzumace alkoholu, léčbu alkoholismu spolu s preventivními 

opatřeními a dále také i náklady spojené s ušlou produktivitou práce v důsledku 

onemocnění, nebo úmrtí na následky nemocí spojených s konzumací alkoholických 

nápojů. Snížená produktivita práce může mít výrazný vliv na životní úroveň rodin 

nadměrných konzumentů alkoholu. Alkohol v rodině pak způsobuje problémy, které 

výrazně narušují její chod a mohou vyústit až v její rozpad. 

Cílem práce je analyzovat dostupné datové zdroje a zjistit míru alkoholizace české 

společnosti a to jak u dospělé populace, tak u dětí a popsat možné dopady nadměrné 

konzumace alkoholu. Dále pak zjistit, zda je konzumace alkoholu univerzálním jevem, či 

se napříč společností vyskytují výrazné socio-demografické rozdíly a jaké další faktory jí 

případně ovlivňují. Dalším cílem je analyzovat společenské klima ve vztahu k alkoholu, 

tedy do jaké míry je česká společnost ke konzumaci alkoholu tolerantní a zda tyto postoje 

ovlivňují konzumaci alkoholu.  

Práce je rozdělena do devíti kapitol. Třetí kapitola obsahuje vybrané teoretické 

koncepce, které se v literatuře využívají k určení faktorů ovlivňujících konzumaci 

alkoholu. Ve čtvrté kapitole je pozornost věnována frekvenci a míře konzumace alkoholu 

v České republice a postojům, které naše společnost k pití zastává. Konzumací alkoholu 

u nezletilých a prvními zkušenostmi s alkoholem se pak zabývá pátá kapitola. Nadměrná 

konzumace alkoholu je spojena s řadou negativních dopadů na jedince i společnost. 

Kapitoly 6 a 7, které se zabývají tím, jak alkohol může ovlivňovat rodinný život, jak se 
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podílí na kriminalitě a jeho dopady na zdraví člověka. Doplňují tak obrázek o míře 

konzumace (zejména nadměrné) a také díky kontinuálním datovým zdrojům umožňuje 

posoudit, zda je problémové pití, které může být důvodem k rozvodu a příčinou úmrtí, 

nebo může přispět ke spáchání trestného činu, na ústupu, nebo se jeho dopady na 

společnost zvětšují. Poslední kapitola se pak věnuje některým z faktorů, které mají ve 

vztahu ke konzumaci alkoholu protektivní, nebo naopak rizikový charakter, a možnostem 

prevence. 
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3. Kapitola 2 

Data a metodika 

Český statistický úřad (ČSÚ) poskytuje údaje o celkové spotřebě alkoholu a o spotřebě 

lihovin od roku 1921. Od roku 1986 jsou pak dostupná data o spotřebě piva a od 

následujícího roku i vína. Jsou to však souhrnná data o prodeji získávaná pomocí bilanční 

metody na základě informací o výsledcích živočišné výroby, definitivních údajů o sklizni 

zemědělských plodin, výrobě vybraných výrobků v českém průmyslu, stavu počátečních 

a konečných zásob v zemědělských organizacích a u výrobců potravinářských výrobků, 

dovozu a vývozu potravinářských výrobků a z informací o samozásobení potravinářskými 

výrobky (ČSÚ, 2011b). Podrobnější informace, například o genderové a věkové 

diferenciaci konzumace alkoholu, je pak možné získat pouze z výběrových šetření. 

ČSÚ každoročně publikuje také informace o spotřebě alkoholu prostřednictvím 

statistiky rodinných účtů, která obsahuje údaje o spotřebních vydáních domácností a je 

vedena na základě výběrových šetření v domácnostech. ČSÚ publikuje časovou řadu 

výdajů podle jednotlivých kategorií mezinárodní klasifikace individuální spotřeby 

(COICOP). Je tedy možné sledovat dlouhodobý vývoj podílu vydání za alkoholické nápoje 

na celkových výdajích českých domácností (ČSÚ, 2012a).  

Představu o míře konzumace alkoholu v celé populaci je možné získat z dat z výzkumu 

veřejného mínění Naše společnost, které provádí Centrum pro výzkum veřejného mínění 

(CVVM). Od roku 2004 se v něm vyskytují otázky týkající se pohostinství a pivní kultury 

v České republice a v roce 2012 byly poprvé zjišťovány postoje i k ostatním druhům 

alkoholických nápojů a míra jejich spotřeby. Také byly zjišťovány situace, při kterých 

respondent pije a zda jsou u toho přítomni další lidé. V únoru v roce 2002 byly součástí 

výzkumu i otázky na užívání drog, mezi které byl zařazen i alkohol. Z těchto dat pak bylo 

možné získat informace především o nárazové nadměrné konzumaci alkoholu. Ze socio-

demografických charakteristik, které by mohly mít vliv na konzumaci alkoholu, byly 

vybrány proměnné pohlaví, věk, rodinný stav, soužití s partnerem, nejvyšší dosažené 

vzdělání, životní úroveň domácnosti, ekonomická aktivita, příjem nebo velikost místa 

bydliště. 
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Zdrojem informací o míře alkoholizace české společnosti je také výběrové šetření 

o zdravotním stavu české populace1, které pravidelně provádí Ústav zdravotnických 

informací a statistiky ČR (ÚZIS). Výzkum zahrnuje mimo otázek na zdravotní stav 

respondenta i část o užívání drog, kouření a konzumaci alkoholu. 

Další zdroj informací o míře konzumace alkoholu a postojů ke konzumaci alkoholu je 

výzkum Aktéři, rizika a důvěra ve společnosti (dále jen Aktér), který je součástí 

výzkumného záměru Fakulty sociálních věd a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“. Toto šetření se 

primárně zaměřuje na hodnocení společenského vývoje, zejména vnímání rizik ve 

společnosti, ale také postoji k Evropské unii. V roce 2011 se pak šetření zabývalo 

i životním stylem a do dotazníku byly zařazeny otázky ohledně konzumace alkoholu – 

frekvence konzumace alkoholu, nadměrné pití (frekvence konzumace tří nebo více sklenic2 

denně), první zkušenosti s alkoholem a opitím a postoje ke konzumaci alkoholu 

u nezletilých. 

Existuje také řada výzkumů zaměřující se na některé skupiny obyvatel. Problematikou 

delikvence mládeže se zabývá mezinárodní výzkum International Self-Reported 

Deliquency Study (ISRD-2) z přelomu let 2006 a 2007, který se zaměřil na žáky 7-9. tříd 

a který obsahuje i otázky na konzumaci alkoholu. Výzkum se zaměřuje na problematiku 

delikventního chování a zúčastnilo se ho celkem 33 států, převážně z Evropy a díky tomu 

je možné situaci v České republice zhodnotit v porovnání s ostatními státy. V práci jsou 

také využity výsledky analýzy datové souboru za 25 evropských států3 publikované 

v  Staketee (2013b).  

Další výzkum zaměřující se na mládež je Evropská školní studie o alkoholu a jiných 

drogách (ESPAD). Jedná se o periodicky se opakující výzkum, který umožňuje sledovat 

vývoj užívání návykových látek od roku 1995 a také zařadit Českou republiku do 

mezinárodního kontextu (v roce 2011 se do projektu zapojilo 40 zemí Evropy). 

Konzumace alkoholu u mládeže se zkoumá také v rámci mezinárodní studie The Health 

Behavior in School-aged Children (HBSC), která se zabývá životním stylem školáků ve 

věku 11, 13 a 15 let. Studie by poprvé provedena v letech 1983/84 v Anglii, Finsku, 

1 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1993, 1996, 2002, Evropské výběrové šetření o zdraví 
v České republice EHIS 2008 

2 jedna sklenice alkoholického nápoje byla definována jako půllitr piva nebo 2dc vína 
3 Arménie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, 

Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko 
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Norsku, Dánsku a Rakousku a od roku 1989/90 se opakuje v čtyřletém intervalu. 

V současné době je zapojeno 39 evropských zemí spolu s Kanadou, USA, Tureckem 

a Izraelem. Česká republika se tohoto výzkumu účastní od roku 1994. 

V této práci byla využita data z výzkumu veřejného mínění Naše společnost (02/2002, 

09/2004, 03/2005, 09/2005, 03/2007, 03/2008, 03/2009, 05/2009, 03/2010, 05/2010, 

03/2011, 05/2011, 09/2011, 03/2012, 05/2012, 09/2012, 05/2013), z výzkumu ISRD-2 

(vážený datový soubor) a Aktér (2011).  

Ze statistických metod byl použit χ2 test dobré shody pro kategoriální proměnné, který 

určuje závislost mezi proměnnými porovnáním četnosti reálných a očekávaných hodnot 

v jednotlivých kategoriích. Síla vztahu pak byla posuzována na základě koeficientu 

kontingence (CC), který nabývá hodnot mezi nulou a jedničkou, přičemž čím vyšší 

hodnota, tím silnější vztah mezi sledovanými proměnnými (Hendl, 2009).  

Pro určení vztahu mezi kategoriální a kardinální proměnnou byla použita analýza 

rozptylu, která zkoumá, zda se průměrná hodnota závisle proměnné liší mezi skupinami 

tvořenými jednotlivými kategoriemi nezávisle proměnné. Síla vztahu pak byla měřena 

koeficientem ETA. Koeficient ETA také nabývá hodnot 0-1, kdy nula znamená neexistenci 

vztahu mezi danými proměnnými, a čím vyšší je jeho hodnota, tím je i mezi nimi silnější 

vztah (Hendl, 2009).  

U dvou kardinálních proměnných byl pro analýzu vztahu použit Spearmanův korelační 

koeficient (rS), který určuje, zda je mezi proměnnými lineární závislost. Koeficient může 

nabývat hodnot od -1 do 1, kdy hodnoty nižší než nula znamenají nepřímou úměru mezi 

proměnnými a vyšší než nula naopak přímou úměru. Čím vyšší je absolutní hodnota 

koeficientu, tím silnější vztah je mezi proměnnými (Hendl, 2009). Výpočty byly 

provedeny v programu SPSS 20 a v práci jsou uvedené jen statisticky významné 

koeficienty (alespoň na 5% hladině významnosti). 
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4. Kapitola 3 

Teoretické koncepty vysvětlující užívání alkoholu 

Následující kapitola obsahuje přehled několika teorií, které se využívají při studiu užívání 

návykových látek, tím pádem i alkoholu. Některé z faktorů, které podle těchto teorií 

ovlivňují konzumaci alkoholu, pak bylo možné na základě dat využitých v této práci 

analyzovat. Jedná se o teorii plánovaného chování, teorii sociálního učení, teorii sociální 

kontroly a teorii sebekontroly. Pomocí těchto teorií se řada studií snaží osvětlit příčiny 

konzumace alkoholu, které by mohly sloužit k predikci nadměrného užívání alkoholu. 

Objasnění rizikových faktorů, které mají na konzumaci alkoholu vliv, umožňuje i navržení 

preventivních opatření. Jednotlivé teorie se pak liší v tom, které z těchto faktorů 

zdůrazňují. 

Teorie sociální kontroly a teorie sebekontroly představovaly teoretický rámec 

výzkumu ISRD-2, jehož data jsou v této práci také využita. 

3.1. Teorie plánovaného chování 

Teorie plánovaného chování (Theory of planned Behaviour) je rozšířením teorie 

zdůvodněného jednání, která se zabývá vztahem mezi chováním a postoji (Ajzen, 1991). 

Teorie plánovaného chování je založená na předpokladu, že jedinci se chovají rozumně, 

rozhodují se podle dostupných informací a zvažují důsledky svého chování. Za 

nejdůležitější faktor, který ovlivňuje chování, pak považují úmysl jednat nebo nejednat 

určitým způsobem. Jedná se o motivační faktor, který určuje, kolik úsilí jsou lidé ochotni 

vynaložit, aby dané chování uskutečnili. Čím je tedy úmysl silnější, tím je větší 

pravděpodobnost, že jedinec dané chování uskuteční. (Ajzen, 1991, 2005) 

Úmysl jednat určitým způsobem je ovlivňován třemi faktory – povahou jedince, 

subjektivními normami a vnímanou kontrolou nad daným chováním. Povaha jedince pak 

představuje jedincovy postoje k danému chování, tedy zda ho hodnotí pozitivně, nebo 

negativně. Subjektivními normami je myšleno vnímání tlaku jedincova okolí na to, aby se 

choval určitým způsobem. Posledním faktorem se pak teorie plánovaného chování liší od 
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teorie zdůvodněného jednání a představuje přesvědčení jedince, že je schopen dané jednání 

úspěšně dokončit (self-efficacy). Jednoduše řečeno lidé mají v úmyslu jednat určitým 

způsobem, pokud to hodnotí pozitivně, pokud to vyžaduje jejich okolí a pokud věří, že 

mají prostředky a příležitost k tomuto jednání. Podle druhu chování se pak liší míra vlivu 

jednotlivých faktorů na uskutečnění daného druhu chování. Váha jednotlivých faktorů se 

liší také individuálně a napříč společnostmi. Vnímaná kontrola nad chováním je však podle 

Ajzena nejdůležitějším faktorem, protože pokud člověk bude mít pocit, že nemá kontrolu 

nad úspěšným dokončením svého jednání, s největší pravděpodobností ho neprovede, 

i když k tomuto chování má kladný postoj, nebo je přesvědčen, že by jeho blízcí dané 

chování schvalovali. (Ajzen, 1991, 2005) 

Vzhledem k tomu, že podle teorie plánovaného chování užívání nebo neužívání 

alkoholu pramení z představ o dané látce, preventivní opatření, která z ní vycházejí, se 

zaměřují na zvýšení informovanosti jedince o nežádoucích účincích a snížení jeho 

očekávání ohledně příznivých účinků tak, aby nevýhody rizikového chování převýšily jeho 

výhody. (Petraitis, Flay, Miller, 1995) 

Ověření platnosti teorie plánovaného chování na konzumaci alkoholu u adolescentů 

provedli Marcoux a Shope (1997), kteří teorii považují za vhodnou k predikci jak 

frekvence konzumace alkoholu, tak nadměrného pití. Studie ukázala, že spíše než vlastní 

postoje hrály významnější roli názory rodičů a to, zda jejich přátelé také pili alkohol 

a případně zda z jejich strany mladí cítili určitý nátlak ke konzumaci alkoholu. Konzumaci 

alkoholu pomocí teorie plánovaného chování vysvětlovali také např. Conner et al. (1999) 

nebo Johnston, White (2003). 

Vliv postojů na konzumaci alkoholu v této práci bylo možné do určité míry analyzovat 

na základě dat Aktér (2011), která obsahoval jak otázky na frekvenci konzumace alkoholu, 

tak na míru souhlas s výroky týkajících se konzumace alkoholu mladistvými. 

3.2. Teorie sociálního učení 

Podle teorie sociálního učení se jedinec učí danému chování přímo na základě pozorování 

chování druhých lidí a zároveň pomocí vyhodnocování důsledků, které toto chování má 

(Bandura, 1971).  

Sociálnímu chování se člověk učí buď přímými důsledky daného chování nebo imitací 

či identifikací s chováním druhých. Sociální chování může být negativně nebo pozitivně 

posilováno. Mezi pozitivní posilování sociálního chování patří odměna za dané chování, 
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mezi negativní pak vyhýbání se trestu a ztráta odměny. Posilování má sociální i nesociální 

charakter. Nesociálním posílením může být příjemný účinek alkoholu, sociální posílení 

pak představují blízcí, kteří mohou formou odměn a trestů jedince vést k žádanému 

chování. Zároveň také svým vlastním chováním mohou být vzorem. Sociální učení probíhá 

v interakci s významnými druhými, od kterých jedinec přebírá normy a postoje, čímž si 

utváří představu o tom, zda je dané chování dobré, nebo špatné (Akers et al., 1979).  Podle 

míry a frekvence konzumace alkoholu svými blízkými si jedinec utváří představu 

o „normálním pití“, tedy získává představu o tom, kolik a jak často může pít, aniž by se 

nad ním někdo pohoršoval. Pokud pak jedinec pozoruje rodiče nebo jiné své blízké při 

oslavách, na kterých se pije alkohol a zároveň je veselá nálada, nebo pokud rodiče stresové 

situace řeší alkoholem, který je jejich starostí ihned zbaví, s největší pravděpodobností pak 

jejich děti později budou od své vlastní konzumace alkoholu očekávat obdobné pozitivní 

důsledky, tedy dobrou náladu, relaxaci a konec starostí.  

Jak již bylo řečeno, názory blízkých a jejich chování formuje postoje k alkoholu. 

Záleží však na vztahu, který člověk k dané osobě má, přičemž platí, že čím bližší tento 

vztah je, tím větší mají názory této osoby na konzumaci alkoholu vliv (Akers et al., 1989). 

Do jisté míry se tak teorie sociálního učení protíná s teorií plánovaného chování, konkrétně 

s faktorem subjektivních norem. 

Tato teorie se často aplikuje na konzumaci alkoholu u mladistvých při vysvětlování 

vlivu rodičů a kamarádů na míru, s jakou mladí pijí alkoholické nápoje. Jedná se však 

o univerzální teorii, kterou potvrdila i studie Akers et al. (1989) zaměřující se na starší 

jedince. Teorii sociálního učení na konzumaci alkoholu pak také použili např. Lee, Akers, 

Borg (2004). V této práci je pak možné na datech z ISRD-2 posoudit, zda děti, jejichž 

rodiče mají problémy s alkoholem, nebo drogami konzumují alkohol častěji. 

Preventivní opatření, která vycházejí z teorie sociálního učení, pak kladou důraz na 

posílení významu abstinence prostřednictvím blízkých, kteří jsou pro jedince vzorem 

a dále také na učení schopnosti ubránit se tlaku okolí, které rizikové chování vyžaduje. 

(Petraitis, Flay, Miller, 1995) 

3.3. Teorie sociální kontroly   

K vysvětlení konzumace alkoholu lze využít i teorii sociální kontroly, která byla 

aplikována na delikventní chování. Podle Hirschiho (2008), vazby k rodině, vrstevníkům, 

škole a jiným aspektům společnosti ovlivňují delikventní chování a jejich oslabení 
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představuje rizikový faktor. Teorie sociální kontroly pak předpokládá, že zločin 

a delikventní chování mohou páchat všichni jedinci a zajímá se o to, proč někteří tak nečiní 

(Hirschi, 2008).  Hirschi rozeznává čtyři prvky sociálních vazeb ke společnosti – vazba 

k druhým lidem, závazek vůči společnosti, zapojení se do obvyklých aktivit a přesvědčení 

o správnosti dodržení daných pravidel a norem (Hirschi, 2008, Tomášek, 2013). Vazba 

k druhým lidem pak představuje pouto, které předpokládá, že jedinec se zajímá o názory 

ostatních a nechová se v rozporu s jejich přáními a očekáváními. Závazek vůči společnosti 

jedinci brání v delikventním chování v tom směru, že by svým chováním ztratil své dobré 

jméno a vyhlídky do budoucnosti, které svým dosavadním konformním chováním získal. 

Jedná se tedy o racionální volbu, kdy výhody z delikventního chování nepřevýší 

potenciální ztráty. Zapojení se do běžných denních aktivit jako je práce nebo věnování se 

koníčkům zaměstnává člověka natolik, že nemá prostor pro delikventní chování. Silné 

přesvědčení o správnosti dodržování stanovených pravidel také působí protektivně. 

Neznamená to však, že člověk, který se chová delikventně, v daná společenská pravidla 

nevěří, jen jejich dodržování pro něj nemá tak velký význam. Oslabení jakéhokoliv druhu 

sociální vazby pak zvyšuje riziko deviantního chování, tedy i konzumace alkoholu. 

(Hirschi, 2008) 

Teorii sociální kontroly v souvislosti s alkoholem potvrdily například studie Durkin, 

Wolf, Clark (1999) nebo Cherry (1987) a vliv míry sociální kontroly lze ověřit i na datech 

z výzkumu ISRD-2. 

3.4. Teorie sebekontroly 

K vysvětlení toho, proč někteří pijí více, než druzí lze využít také teorii sebekontroly, 

kterou rozvinul Hirschi spolu s Gottfredsonem (1990) ve své obecné teorii kriminality. 

Právě pomocí nízké schopnosti sebekontroly, která se spojí s příležitostí k danému 

chování, lze podle nich vysvětlit všechny formy deviantního chování včetně konzumace 

alkoholu. Sebekontrola je autory vnímána velmi široce. Nízká schopnost sebekontroly se 

podle nich projevuje impulzivitou, emoční necitlivostí, vyšší mírou riskování 

a neschopností oddálit uspokojení svých potřeb. Lidé s nízkou sebekontrolou mají problém 

s vypořádáním se s frustrací a konflikty řeší spíše fyzicky, než verbálně. (Gottfredson, 

Hirschi, 1990) 

Schopnost sebekontroly pak nevnímají jako vrozenou vlastnost, ale lidé se jí učí 

v procesu socializace. Formuje se již v raném dětství a v průběhu života se výrazně 
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nemění. Hlavní důvod nízké sebekontroly spatřují autoři v neefektivní výchově, která 

může spočívat v malém zájmu o dítě nebo v nedostatečné kontrole dítěte a neefektivním 

trestání deviantního chování. Na míru sebekontroly může mít vliv i rodinné uspořádání, 

kdy děti vyrůstající v neúplné rodině vykazují nižší míru sebekontroly. Není to však 

způsobeno absencí jednoho z rodičů jako takovou, ale spíše faktem, že rodič samoživitel 

musí trávit více času zaopatřením rodiny a má tedy méně prostoru pro kontrolu dítěte 

a častěji si deviantního chování nevšimne. Pokud však je rodič schopen zajistit kontrolu 

chování dítěte a potrestání případných prohřešků, jeho sebekontrola se pak formuje stejně 

jako v úplné rodině. (Gottfredson, Hirschi, 1990) 

Schopnost sebekontroly mohou formovat i jiné instituce, především škola, ale ne 

v takové míře jako rodina. Oproti rodičům však učitelé často lépe dohlížejí na chování dětí 

a jsou schopni lépe rozpoznat delikventní chování, ale pokud pak chybí spolupráce 

s rodinou, míjí se jejich sankce účinkem. (Gottfredson, Hirschi, 1990) 

Teorie sebekontroly ve spojení s alkoholem byla potvrzena ve studii Visser et al. 

(2013), podle níž mladí, kteří konzumovali alkohol v nadměrném množství, měli častěji 

nižší schopnost sebekontroly, než ti, kteří konzumovali alkohol přiměřeně. Nízkou 

sebekontrolu jako prediktor nadměrného pití potvrdila i studie Gibson, Schreck, Miller 

(2004). Vliv míry sebekontroly na konzumaci alkoholu na základě dat z výzkumu ISRD-2 

je pak také obsahem této práce. 

  



 
Iva Kohoutová: Abúzus alkoholu a možnosti prevence 21 

  
 

4. Kapitola 4 

Postoje k alkoholu a míra jeho konzumace v České republice 

Česká republika patří mezi státy s nejvyšší konzumací alkoholu v Evropě. V roce 2009 

obsazovalo Česko 4. místo mezi evropskými zeměmi, pro které byl dostupný údaj 

o spotřebě, kdy na občana staršího 15 let připadalo 12 litrů čistého alkoholu, podobně jako 

ve Francii, Rakousku, nebo Estonsku. V roce 1990 bychom se však s tehdejší spotřebou 

umístili na desátém místě. Zatímco u nás spotřeba alkoholu téměř nepřetržitě roste od roku 

1921, kdy se spotřeba alkoholu začala statisticky zjišťovat, ve státech s výraznou tradicí 

konzumace alkoholu, jako je Francie, Španělsko, Itálie nebo Řecko, spotřeba alkoholu od 

roku 1990 výrazně klesla (OECD).  

Obr. č. 1 – Průměrná spotřeba čistého alkoholu na osobu starší 15 let v Evropě, 1990* a 2009 

 
Poznámka: *) nejstarší dostupné údaje – Estonsko za rok 2002, Slovinsko za rok 1999 
Zdroj: OECD 

K poklesu spotřeby alkoholu u nás došlo jen během 30. let minulého století vlivem 

hospodářské krize a v období druhé světové války, tedy v dobách, kdy výrazně poklesla 
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ekonomická úroveň většiny domácností, dále pak během druhé poloviny 80. let, kdy 

probíhala protialkoholní kampaň inspirovaná Sovětským svazem, která se zaměřovala na 

snížení konzumace alkoholu na pracovišti (Sovinová, 2002). Od té doby spotřeba alkoholu 

plynule roste, a to až do roku 2009. V roce 2012 pak spotřeba v České republice činila 

11,6 litru čistého alkoholu na osobu ve věku 15 let a více. Drobný nárůst byl zapříčiněn 

zejména zvýšením spotřeby piva a vína, protože u lihovin došlo meziročně k poklesu, což 

může být zapříčiněno metanolovou aférou, která se však objevila až koncem roku. Dá se 

tedy předpokládat, že její vliv zasáhne i spotřebu alkoholu v roce 2013 (ČSÚ, 2013). 

V průměru pak u každého občana výdaje na alkoholické nápoje v roce 2012 představovaly 

1,3 % všech peněžních výdajů (ČSÚ, 2013c). 

Obr. č. 2 - Spotřeba čistého alkoholu na osobu starší 15 let v České republice, 1920-2012 

 
Zdroj: ČSÚ, 2008, 2013 

Oblíbenost alkoholu dokumentují i odpovědi respondentů ve výzkumu Naše společnost 

(CVVM, 09/2004,09/2011, 09/2012), kdy přes 50 % žen a 80 % mužů si při posezení 

s přáteli nejraději objedná nějaký druh alkoholického nápoje, což dokládá, že alkohol ke 

společenskému životu neodmyslitelně patří (obr. č. 3).  

Muži výrazně preferují pivo, ženy pak kávu, či jiný horký nealkoholický nápoj 

a z alkoholických nápojů si nejraději objednávají víno nebo vinný střik, ale zdá se, že pivo 

u žen začíná být ve větší oblibě, než tomu bylo v roce 2004. Velká obliba piva u českých 

konzumentů alkoholu dokládají i čísla ČSÚ o spotřebě alkoholických nápojů, kdy se 
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dlouhodobě polovina alkoholu spotřebuje ve formě piva. Podíl lihovin a vína pak v roce 

2012 na celkové spotřebě představoval 27 % resp. 23 %, přičemž podíl vína se od konce 

80. let minulého století postupně zvyšoval na úkor lihovin (ČSÚ, 2008, 2013). 

Obr. č. 3 – Oblíbený druh nápoje při posezení s přáteli a známými, 2004, 2011 a 2012 

 
Poznámka: „Pokud si jdete někam posedět s kamarády, známými apod., jaký druh nápoje si nejraději 

objednáte?“ 
Zdroj: CVVM, 09/2004,09/ 2011, 09/2012, vlastní výpočty 

Podle výzkumu Naše společnost (CVVM, 09/2012) naprostá většina respondentů 

někdy konzumuje alespoň jeden z druhů alkoholických nápojů (84 % žen a 93 % mužů). 

Muži nejčastěji konzumovali pivo (87 %) a ženy víno (74 %), viz tabulka č. 1.  

Tab. č. 1 – Podíl respondentů konzumujících dané alkoholické nápoje 

  pivo víno lihoviny alespoň jeden alkoholický nápoj 
muži 87,2 % 64,9 % 68,4 % 92,6 % 
ženy 60,3 % 74,4 % 42,9 % 83,5 % 
celkem 73,4 % 69,8 % 55,2 % 87,9 % 

Zdroj: CVVM, 09/2012, vlastní výpočty  

Jak je vidět z tabulky, muži výrazně častěji než ženy konzumují pivo a lihoviny, ženy 

naopak víno. Dále se konzumace jednotlivých typů nápojů lišila podle vzdělání, kdy 

vysokoškolsky vzdělaní častěji než ostatní konzumovali víno a středoškolsky vzdělaní 

respondenti bez maturity častěji pili lihoviny. U lihovin se ale po kontrole vlivu pohlaví 

projevil vliv vzdělání na jejich konzumaci jen u mužů. 
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4.1. Frekvence konzumace alkoholických nápojů 

Muži a ženy se také výrazně lišili v četnosti konzumace jednotlivých nápojů, jak je vidět 

na obr. 4, kdy muži konzumovali alkoholické nápoje výrazně častěji, než ženy. Zatímco 

mezi ženami bylo 16 % respondentek, které nikdy nepily jakýkoliv druh alkoholických 

nápojů, nebo je téměř nikdy nepijí, u mužů jako abstinenty bylo možné označit jen 7 % 

respondentů. Alespoň jednou do týdne pilo alkohol 75 % mužů oproti 37 % žen, přičemž 

denně nebo téměř denně alespoň jeden z druhů alkoholických nápojů obvykle 

konzumovalo 17 % mužů a 3 % žen. Nejčastěji denně respondenti konzumovali pivo, a to 

jak muži, tak ženy, naopak nikdy nebo téměř nikdy ženy nejčastěji nekonzumovaly 

lihoviny (57 %) a muži víno (35 %, lihoviny nikdy nekonzumovala jen nepatrně menší část 

mužů – 32 %).  

Obr. č . 4  – Frekvence konzumace jednotlivých druhů alkoholických nápojů, 2012 

 
Poznámka: „Pijete někdy pivo/víno/lihoviny? Pokud ano, jak je to za běžných okolností 

často?“ 
 Proměnná celkové frekvence konzumace alkoholu představuje nejčastější kategorii 

konzumace, kterou respondent u jednotlivých druhů alkoholických nápojů uvedl 
Zdroj: CVVM, 09/2012, vlastní výpočty  

Frekvence konzumace alkoholu se lišila také podle jiných sociodemografických 

charakteristik, než je pohlaví, a to podle věku (CC=0,284), rodinného stavu (CC=0,253), 

toho, zda respondent žije v domácnosti se svým partnerem (CC=0,215), ekonomické 

aktivity (CC=0,313), vzdělání (CC=0,236) a životní úrovně (CC=0,151). 

Každodenní konzumaci alkoholických nápojů častěji deklarovali respondenti žijící 

v manželství (12 %) a lidé žijící s partnerem v jedné domácnosti (12 %). U této proměnné 

se však dá předpokládat zprostředkovaný vliv rodinného stavu, protože naprostá většina 
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respondentů žijících s partnerem byli právě ženatí nebo vdané. Při kontrole vlivu 

rodinného stavu pak kontingenční tabulka nebyla dostatečně obsazená, ale na základě 

adjustovaných reziduí se projevil vliv soužití s partnerem u svobodných, kdy ti, co žili 

s partnerem nebo partnerkou, konzumovali alkohol denně, nebo téměř denně výrazně 

častěji, než ti, kteří nežili v nesezdaném soužití (12 % vs. 5 %). Dále častěji každý den 

konzumují alkohol respondenti se základním vzděláním (13 %). 

Abstinenti, tedy ti, kteří nikdy, nebo téměř nikdy nepijí žádný z alkoholických nápojů, 

se častěji vyskytovali mezi svobodnými (17 %) a ovdovělými (25 %), kde ovšem zřejmě 

hraje vliv věk respondentů4, protože mezi svobodnými je velká část mladých do 19 let, 

kteří alkohol konzumují v menší míře a také je mezi nimi větší podíl abstinentů, než 

u starších respondentů (téměř 40 % vs. 12 % u všech respondentů). Respondenti, kterým 

bylo 60 let a více, pak častěji pili alkoholické nápoje maximálně jednou do měsíce (14 %, 

stejný podíl připadal i na abstinující). Vliv věku4 se zřejmě projevil i u vlivu ekonomické 

aktivity a dosaženého vzdělání na frekvenci konzumace alkoholu, protože abstinenti byli 

častěji mezi studenty (32 %) a respondenty se základním vzděláním (23 %), dále pak také 

mezi nezaměstnanými (20 %). U vysokoškoláků bylo abstinentů naopak nejméně (4 %) 

a výrazně častěji konzumovali alkohol jednou až dvakrát za týden (35 %) což byla celkově 

nejčastější frekvence konzumace alkoholu vůbec. Podíl abstinujících respondentů se lišil 

také podle toho, jak hodnotili životní úroveň své domácnosti, kdy byl vyšší u těch, kteří ji 

považovali za špatnou. Zde však zřejmě hraje roli fakt, že častěji takto hodnotí svoji 

životní úroveň ovdovělí respondenti, kteří také vykazovali vyšší podíl abstinentů. 

4.2. Míra konzumace alkoholických nápojů 

V průměru respondenti, kteří někdy pili alespoň jeden z alkoholických nápojů, vypili za 

den necelé dva standardní nápoje (1,69 nápoje), přičemž jeden standardní nápoj odpovídá 

zhruba malému pivu, nebo 1dcl vína, nebo malému panáku (0,2dcl) (podle ÚZIS, 2011). 

Opět jsou v množství konzumovaného alkoholu velké rozdíly mezi muži a ženami – 

zatímco muži v průměru za den zkonzumovali více jak dva standardní nápoje, ženy jen 

jeden a tento rozdíl byl statisticky významný na 0,1% hladině významnosti (koeficient  

ETA = 0,374). 

Kromě pohlaví se množství konzumovaného alkoholu lišilo ještě podle nejvyššího 

dosaženého vzdělání. Respondenti se základním a středoškolským vzděláním bez maturity 

4 při ověřování vlivu věku kontingenční tabulky nebyly opět dostatečně obsazené 
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vykazovali větší množství konzumovaného alkoholu oproti středoškolsky vzdělaným 

s maturitou a vysokoškoláky (1,9 resp. 1,8 vs. 1,5 standardního nápoje na den). Vztah mezi 

vzděláním a množstvím konzumovaného alkoholu sice vyšel statisticky významný (na 5% 

hladině významnosti), ale jeho síla je relativně nízká – koeficient ETA byl pouze 0,110. 

Jiné z vybraných socio-demografických statistik neměly na míru konzumace alkoholu 

statisticky významný vliv. 

Konzumace alkoholu může mít pozitivní vliv na některá onemocnění (podrobněji viz 

kapitola 6 o vlivu alkoholu na zdraví), ale pouze pokud je konzumován v mírném množství 

a v případě kardiovaskulárních onemocnění je příznivé pravidelné pití alkoholických 

nápojů, opět ale pouze v mírném množství. Za mírné množství je v této analýze 

považováno 4 standardní nápoje pro muže a 2 nápoje pro ženy na den5 (Rehm et al., 2004). 

Většina respondentů (88 %) během posledních 14 dní konzumovala alkohol v mírném 

množství. Problémem však je, že uvedený počet konzumovaných nápojů za 2 týdny se 

přepočítává na den, tedy dělí se 14 a jedná se tak o průměr, kdy není zřejmé, zda 

respondent uvedené množství za dva týdny zkonzumoval v jeden den, nebo průběžně 

během daného časového úseku. Pokud by ve výzkumu byla pokládána otázka na 

průměrnou konzumaci při jedné příležitosti, dá se očekávat, že podíl respondentů, kteří 

konzumovali alkoholické nápoje v mírném množství, by výrazně klesl. Příkladem mohou 

být údaje z Evropského výběrového šetření o zdraví v České republice (ÚZIS, 2008), kdy 

82 % mužů v roce 2008 konzumovalo alkohol celkově v mírném množství, ale jen 68 % 

tak činilo při jedné příležitosti (Kohoutová, 2012). 

Podíl respondentů, kteří konzumovali alkohol v mírném množství, se pak mezi muži 

a ženami výjimečně statisticky významně nelišil. Projevila se však závislost mírného pití 

alkoholu na ekonomické aktivitě respondenta, kdy nezaměstnaní vykazovali vyšší podíl 

těch, kteří konzumovali alkoholické nápoje ve větším než mírném množství (26 % vs. 

12 % u všech respondentů). 

Respondentů, kteří konzumovali alkohol v mírném množství a činili tak denně, nebo 

téměř denně, tedy způsobem, který je možné označit za zdravý (z hlediska srdečních 

onemocnění), bylo 9,7 % mezi muži a 2,2 % mezi ženami. Zhruba stejný podíl respondentů 

(8,9 % mužů a 2,5 % žen) konzumovalo alkohol denně a současně jeho průměrná denní 

konzumace alkoholu přesahovala hranici pro mírné množství, tedy rizikovým způsobem. 

Otázkou však je, do jaké míry jsou údaje o zkonzumovaném alkoholu podhodnocené, 

protože ač je naše společnost k alkoholu relativně tolerantní, nadměrná konzumace je 

5 odpovídá 2 půllitrům piva, nebo 4dcl vína pro muže a poloviční množství pro ženy 
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stigmatizována a respondent pak může mít tendenci do dotazníku uvést nižší počet 

vypitých alkoholických nápojů. Pro srovnání podle statistických údajů o prodeji 

alkoholických nápojů, které publikuje ČSÚ, po přepočtu na standardní nápoje na jednoho 

obyvatele České republiky staršího 15 let v roce 2012 připadaly 3,6 standardních nápojů na 

den, což je na hranici zdraví škodlivému množství pro muže (ČSÚ, 2013). V tomto čísle 

jsou však zahrnuty i alkoholické nápoje, které se prodají návštěvníkům ze zahraničí, kteří 

nejsou zahrnuti v celkovém počtu obyvatel, a ne všechen zakoupený alkohol je doopravdy 

zkonzumován. S největší pravděpodobností je tedy tento údaj nadhodnocen, ale průměrná 

spotřeba na základě výzkumu Naše společnost činila pouze 1,3 standardního nápoje na 

den6 a nelze předpokládat, že bychom turistům mohli přisoudit více jak polovinu naší 

průměrné denní spotřeby alkoholických nápojů. 

Mimo rozdílů v pravidelné mírné konzumaci mezi muži a ženami se projevila 

závislost tohoto způsobu7 konzumace alkoholu na nejvyšším dosaženém vzdělání, věku 

a soužití s partnerem v jedné domácnosti. Častěji konzumovali alkohol zdravým způsobem 

respondenti se středoškolským vzděláním s maturitou, lidé starší 60 let a ti, kteří žili 

v domácnosti se svým partnerem. Tyto závislosti byly sice statisticky významné, ale 

koeficienty kontingence dosahovaly nízkých hodnot – 0,125 u věku, 0,100 u vzdělání 

a pouze 0,090 u soužití s partnerem.  

Obr. č. 5 – Průměrná denní spotřeba alkoholu podle spokojenosti se životem, 2012

  
Poznámka: „Jak jste celkově spokojen se svým životem?“ 
Zdroj: CVVM, 09/2012, vlastní výpočty  

6 průměr vztažený ke všem respondentům, kteří odpověděli alespoň u jednoho z druhů alkoholických nápojů 
na frekvenci jeho konzumace a zároveň nezvolili odpověď „nevím, nedokážu posoudit“, tedy i abstinentům 

7 byla vytvořena binární proměnná s kategoriemi - pije alkohol denně, nebo téměř denně a zároveň v mírném 
množství vs. nepije alkohol denně, nebo téměř denně a zároveň v mírném množství 
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Data z výzkumu Naše společnost pak ukazují, že množství konzumovaných nápojů se 

nepatrně liší podle toho, jak jsou respondenti spokojeni se svým životem (rozdíly 

v průměrném počtu vypitých nápojů za den vyšly statisticky významné na 5% hladině 

významnosti, ale koeficient ETA byl velmi nízký – 0,126). Respondenti, kteří celkově 

nebyli spokojeni se svým životem, ale vykazovali o trochu vyšší průměrnou denní spotřebu 

než lidé, kteří se cítili spokojeni.  

Tab. č. 2 – Struktura osob podle nadměrné konzumace alkoholu v posledních 
12 měsících (v %), 2008 

věk 

Muži Ženy 

nikdy méně než 
1x měsíčně měsíčně týdně (téměř) 

denně nikdy 
méně 
než 1x 

měsíčně 
měsíčně týdně (téměř) 

denně 

15–24 13,8 37,2 23,4 25,5 0,0 21,4 50,0 22,9 5,7 0,0 

25–34 22,0 36,9 17,0 17,0 7,1 29,6 43,7 25,4 1,4 0,0 

35–44 13,5 39,6 27,0 16,2 3,6 44,4 31,9 22,2 1,4 0,0 

45–54 28,1 37,2 12,4 16,5 5,8 50,0 34,4 14,1 1,6 0,0 

55–64 27,9 34,2 20,7 12,6 4,5 64,6 21,5 9,2 3,1 1,5 

65–74 45,2 28,6 9,5 4,8 11,9 77,1 17,1 2,9 2,9 0,0 

75+ 73,9 21,7 4,3 0,0 0,0 84,6 15,4 0,0 0,0 0,0 

Celkem 24,9 35,9 18,5 15,9 4,8 46,2 34,1 16,9 2,6 0,3 

Poznámka: „Během posledních 12 měsíců, jak často jste vypil(a) šest a více alkoholických standardních 
nápojů při jedné příležitosti?“ 
podíl vztažen k respondentům, kteří konzumovali alkoholické nápoje alespoň 2krát měsíčně 

Zdroj: ÚZIS, 2011, s. 151 

Informace o nadměrném nárazovém pití alkoholických nápojů, které představuje velmi 

rizikový způsob konzumace, poskytuje Evropské výběrové šetření o zdraví v České 

republice (EHIS). Dotazník obsahoval otázku na četnost konzumace více jak 

šesti standardních nápojů při jedné příležitosti za poslední rok a na otázku odpovídali 

respondenti, kteří konzumovali alkohol alespoň 2krát do měsíce. Opět se ukázaly výrazné 

rozdíly mezi muži a ženami – 46 % žen takové množství alkoholu při jedné příležitosti 

nikdy nevypilo, u mužů jen 25 %, naopak téměř 5 % mužů a 0,3 % žen tak činilo denně viz 

tab. č. 2 (ÚZIS, 2011). Z tabulky je také patrné, že s věkem u mužů i u žen narůstá podíl 

respondentů, kteří alkohol při jedné příležitosti nadměrně nepijí nikdy.  

Otázky na nadměrnou konzumaci alkoholu obsahoval i výzkum veřejného mínění Naše 

společnost z února v roce 2002 (CVVM, 02/2002). Za nadměrné množství zde však bylo 

považováno výrazně větší množství alkoholu, než tomu bylo v případě  EHISu. Dotaz sice 

zněl obdobně - „Jak často při jedné příležitosti vypijete alespoň 6 sklenic alkoholických 

nápojů?“, ale za sklenici alkoholického nápoje bylo považováno velké pivo, nebo 2 dcl 
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vína, nebo 5 cl lihovin, což je v podstatě dvojnásobné množství, než za jaké byl standardní 

nápoj považován v EHISu. 

Téměř polovina (49 %) všech respondentů někdy takové množství alkoholických 

nápojů při jedné příležitosti konzumuje, přičemž u mužů to bylo dokonce 66 %, zatímco 

u žen dosahoval podíl poloviční hodnoty - 33 %. 

Obr. č. 6 – Podíl respondentů podle četnosti nadměrného pití a vybraných socio-demografických 
charakteristik (v %), 2002 

 
Poznámka: „Jak často při jedné příležitosti vypijete alespoň 6 sklenic alkoholických nápojů?“; kategorie 
„denně nebo téměř denně“ a „každý týden“ byly sloučeny, kvůli velmi nízké četnosti první kategorie; podíl 
z respondentů, kteří na otázku odpověděli a nevyužili odpovědí „nevím“; tučně jsou vyznačeny kategorie se 
statisticky významnými rozdíly na základě adjustovaných reziduí 
Zdroj: CVVM, 02/2002, vlastní výpočty  

Jak je patrné z obrázku č. 6 na četnost nadměrné konzumace mělo mimo pohlaví 

respondenta (CC=0,318) statisticky významný vliv i věk (CC=0,205) a rodinný stav 

(CC=0,170), kdy výrazně častěji více jak šest sklenic alkoholických nápojů při jedné 

příležitosti nikdy nepily ženy (67 %), mládež do 19 let (62 %) a naopak respondenti 

v nejstarší věkové skupině 60 let a více (63 %) a ovdovělí, kteří nežili s partnerem (69 %). 

Naopak nejčastěji nadměrné množství alkoholu konzumovali muži (14 %), mladí mezi 

20 a 29 lety (16 %) a rozvedení respondenti, kteří zároveň nežili s partnerem/kou (také 

16 %). I když se ve věkové skupině 15-19 let častěji vyskytovali respondenti, kteří 

nadměrné množství alkoholu nikdy nekonzumovali, stále 30 % dívek a přes 40 % chlapců 

mladších 18 let uvedlo, že takové množství alkoholu někdy při jedné příležitosti vypijí. 
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4.3.  Způsob konzumace alkoholických nápojů 

V rámci výzkumu Naše společnost byli respondenti dotazováni, při jaké příležitosti 

nejčastěji daný druh alkoholických nápojů (pivo, víno, lihoviny) konzumují a zda alkohol 

pijí o samotě, nebo ve společnosti dalších lidí. Konzumace alkoholu o samotě, zvláště pak 

v nadměrném množství může indikovat problémy s alkoholem.  

Tab. č. 3 - Struktura respondentů podle příležitosti, při které konzumují alkohol  

  pivo víno lihoviny 
  muži ženy muži ženy muži ženy 
  (N=429) (N=310) (N=318) (N=391) (N=331) (N=220) 

Při běžném setkání s někým 35,2 % 25,2 % 28,6 % 39,4 % 31,4 % 31,8 % 
Při běžném jídle, po jídle 18,6 % 30,3 % 4,1 % 2,8 % - - 
Při odpočinku 12,1 % 9,7 % 9,1 % 11,5 % 4,2 % 3,2 % 
Při návštěvě restaurace, baru, 
hospody 7,5 % 2,6 % 1,3 % 2,0 % 6,3 % 2,3 % 

Když má chuť 7,0 % 5,2 % 4,1 % 2,6 % 6,0 % 0,5 % 
Když má žízeň 5,1 % 1,3 % - - - - 
Při slavnostní příležitosti 4,4 % 5,8 % 38,4 % 33,0 % 33,2 % 47,3 % 
Po nebo při sportu 3,5 % 2,6 % - 0,3 % 0,6 % 0,5 % 
Při práci 1,2 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,9 % 
Když je horko 1,2 % 3,5 % - 0,3 % - - 
Kvůli zdraví 0,7 % 4,5 % 0,3 % 0,3 % 7,9 % 3,6 % 
Při zábavě 0,7 % 1,3 % 0,6 % 1,5 % 1,8 % 4,1 % 
Při navazování, udržování 
partnerských vztahů - 1,0 % 6,9 % 2,8 % 0,9 % - 

Jiná odpověď 1,4 % 0,6 % 2,2 % 1,8 % 2,7 % 3,2 % 
Neví 1,4 % 5,8 % 3,8 % 1,3 % 4,2 % 2,7 % 

Poznámka: „Při jaké příležitosti pijete pivo/víno/lihoviny nejčastěji?“, otevřená otázka, na kterou 
odpovídali jen ti, kteří daný nápoj alespoň někdy pijí 

Zdroj: CVVM, 09/2012, vlastní výpočty  

Jak je patrné z tabulky č. 3, pivo respondenti nejčastěji konzumují spíše při běžných 

denních situacích, jako je setkání s někým, při jídle nebo při odpočinku. Víno a tvrdý 

alkohol pak mimo běžného setkávání s někým dalším respondenti konzumují také velmi 

často při slavnostních příležitostech, výrazně častěji než pivo. Dá se tedy říci, že alkohol je 

velmi často spojen se společenskými událostmi. Zajímavé je, že oproti pivu a zejména vínu 

byly u lihovin jako nejčastější příležitost k jejich konzumaci více uváděny zdravotní 

důvody (7,9 % u mužů a 3,6 % u žen). Nejméně respondenti nejčastěji kvůli zdraví 

konzumují víno, což je zajímavé, protože právě víno je často označováno za zdraví 

prospěšné zejména u nemocí oběhové soustavy a považováno za zdravější druh 

alkoholických nápojů, hlavně v porovnání s lihovinami. 



 
Iva Kohoutová: Abúzus alkoholu a možnosti prevence 31 

  
Obr.  č. 7 - Struktura respondentů podle počtu alkoholických nápojů konzumovaných o samotě8 

 
Zdroj: CVVM, 09/2012, vlastní výpočty  

Co se týče přítomnosti jiných osob při konzumaci alkoholu, i zde se potvrzuje, že 

alkohol je spojen se společenskými událostmi a naprostá většina těch, kteří alkohol 

konzumovali, tak činili ve společnosti alespoň jednoho dalšího člověka (viz obr. č. 6). 

Nejčastěji se bez přítomnosti dalších lidí konzumovalo pivo - 20 % respondentů z těch, 

kteří ho alespoň někdy konzumují, víno a tvrdý alkohol pak o samotě konzumovalo 

o polovinu méně respondentů – 10 % resp. 9 %. Ze sledovaných socio-demografických 

charakteristik měl na konzumaci piva o samotě vliv, i když ne velmi silný, rodinný stav 

(CC=0,135), kdy svobodní ho častěji pili ve společnosti dalších osob a ovdovělí naopak 

častěji o samotě, což není překvapivé, když polovina ovdovělých pije pivo nejčastěji při 

nebo po jídle a jen výjimečně žijí s partnerem/kou. S tím souvisí i fakt, že respondenti 

starší 60 let a nepracující důchodci také konzumovali pivo častěji o samotě než ostatní 

respondenti (věk – CC=0,184, ekonomická aktivita – CC=0,197). Lidé ve věku 20-44 let, 

studenti a zaměstnaní naopak častěji pili pivo ve společnosti. V četnosti konzumace lihovin 

o samotě hrál opět malou roli rodinný stav (CC=0,145) a věk (CC=0,145) a dále pak 

i pohlaví respondenta (CC=0,155), kdy opět respondenti starší 60 let častěji pili tvrdý 

alkohol sami, ale již ne ovdovělí (ti lihoviny pili vždy ve společnosti jiných lidí), ale ženatí 

8 tučně jsou zvýrazněny kategorie, ve kterých se daná skupina respondentů statisticky významně lišila od 
ostatních. 
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a vdané9. Bez přítomnosti dalších lidí konzumovali tvrdý alkohol častěji muži než ženy 

(13 % vs. 4 %). U vína se projevil statisticky významný vliv pouze nejvyššího dosaženého 

vzdělání, i když šlo opět o slabý vztah (CC=0,120), kdy respondenti se středoškolským 

vzděláním bez maturity konzumovali víno o samotě častěji než ostatní (14 %) 

a středoškoláci s maturitou naopak méně často (6 %).   

Všechny nápoje, které respondenti konzumovali, pak o samotě pilo 6 % respondentů, 

některý z nápojů 18 % a 76 % nepilo žádný z druhů alkoholických nápojů bez společnosti 

dalších lidí. Obrázek č. 7 shrnuje socio-demografické charakteristiky, které na četnost 

konzumace alkoholu o samotě měli statisticky významný vliv10. Jedná se však opět o slabé 

vztahy, protože koeficient kontingence u žádné z charakteristik nepřesáhl hodnotu 0,180. 

Stejně jako u piva a lihovin měl na celkovou konzumaci o samotě vliv věk, rodinný 

stav a ekonomická aktivita, nově pak i životní úroveň, kde však jde zřejmě 

o zprostředkovanou závislost, protože nepracující důchodci, kteří vykazují častější pití 

všech druhů alkoholických nápojů (z těch které někdy konzumovali) o samotě, také častěji 

hodnotili svojí životní úroveň jako špatnou11. Ve společnosti dalších lidí tedy všechny 

druhy konzumovaných nápojů pili častěji studenti, svobodní a mladí do 29 let (zde může jít 

opět o zprostředkovanou závislost mezi těmito třemi proměnnými), dále pak ženy. 

Pouze naprosté minimum respondentů konzumovalo alespoň některé druhy 

alkoholických nápojů o samotě a zároveň ve vyšším jak mírném množství (5 %). 

V průměru ti, kteří konzumovali všechny, nebo alespoň nějaký nápoj o samotě, za den 

vypili dva standardní nápoje, ti kteří nikdy alkohol nepili bez přítomnosti ostatních lidí 

o trochu méně - 1,5 nápoje. Tito respondenti také častěji pili alkohol každý nebo skoro 

každý den. Jak již bylo zmíněno výše, údaje o množství konzumovaných nápojů je 

s největší pravděpodobností podhodnocena a dá se tedy předpokládat, že daným rizikovým 

způsobem alkohol ve skutečnosti konzumovalo mnohem více respondentů. 

4.4. Alkohol a veřejné mínění 

Vzhledem k relativně vysoké míře konzumace alkoholu v České republice se dá očekávat 

i vysoká míra tolerance veřejnosti k alkoholu. Na základě výzkumu veřejného mínění Naše 

9 při analýze vlivu rodinného stavu na pití lihovin o samotě zvlášť pro muže a pro ženy sice kontingenční 
tabulky nebyly dostatečně obsazené, ale adjustovaná rezidua naznačovala, že častější konzumace tvrdého 
alkoholu o samotě u respondentů, kteří uzavřeli manželství, se týká především mužů  

10 zobrazeny jsou jen ty kategorie se statisticky významnými rozdíly, na základě adjustovaných reziduí 
v kontingenčních tabulkách 

11 kontingenční tabulka kontrolující vliv ekonomické aktivity nebyla dostatečně obsazená 
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společnost ¾ lidí považuje konzumaci alkoholu za přijatelné chování a 19 % dokonce za 

rozhodně přijatelné (tab. č. 4). Otázky na přijatelnost konzumace alkoholu byla pokládána 

různými způsoby – buď se otázka týkala pití alkoholu obecně, nebo byla konkretizována 

frekvence konzumace alkoholu. Ať byla otázka položena jakkoliv, ženy byly vždy 

v hodnocení přísnější a konzumaci alkoholu považovali za méně přijatelnou než muži 

a tyto rozdíly byly statisticky významné, koeficient kontingence však dosahoval spíše 

nižších hodnot – u otázek, jejichž odpovědi jsou v tabulce č. 4, se pohyboval v rozmezí 

0,143 v roce 2013 a 0,211 v roce 2009 a dalo by se tedy říci, že hodnocení přijatelnosti 

konzumace alkoholu se v závislosti na pohlaví postupem času liší čím dál tím méně. 

Tab. č. 4 - Struktura respondentů podle hodnocení přijatelnosti konzumace 
alkoholu (v %), 2009-2013 

  rozhodně přijatelné spíše přijatelné spíše nepřijatelné rozhodně 
nepřijatelné 

  muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem 
2010 

(N=1060) 19,8 10,0 14,8 61,0 54,7 57,8 14,4 25,0 19,8 3,1 8,9 6,0 
2011 

(N=1114) 22,7 12,8 17,6 61,3 58,0 59,6 13,1 22,6 18,0 2,6 5,6 4,1 
2012 

(N=1041) 25,1 13,6 19,2 57,2 56,5 56,9 12,5 23,9 18,3 4,6 5,4 5,0 

  
přijatelná 
pravidelná 
konzumace 

přijatelná pouze 
občasná 

konzumace 
přijatelné pouze 

vyzkoušet zcela nepřijatelné 

  muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem 
2009* 

(N=1038) 22,6 8,5 15,4 72,8 83,0 78,0 2,2 3,2 2,7 2,2 5,3 3,8 
2013* 

(N=1060) 19,8 12,4 15,9 76,5 78,9 77,7 2,9 5,1 4,1 0,6 3,1 1,9 
Poznámka: „Považujete vy osobně užívání alkoholu za přijatelné, nebo nepřijatelné?“ 

*) „Je podle Vás morálně přijatelná konzumace následujících látek? Pokud ano, za jakých 
okolností? Alkohol.“ 

Zdroj: CVVM (05/2009, 05/2010, 05/2011, 05/2012, 05/2013) 

Mezi roky 2010 a 2012 mírně narostl podíl respondentů, kteří považovali konzumaci 

alkoholu za rozhodně přijatelnou, a to jak u mužů, tak u žen. Tento nárůst byl zejména na 

úkor ne tak vyhraněných odpovědí spíše přijatelné/nepřijatelné. U extrémně negativní 

odpovědi je zajímavé, že zatímco u mužů se podíl nepatrně snížil a následně zvýšil, u žen 

se oba po sobě jdoucí roky snižoval. Zdá se, že ženy se postupem času k alkoholu stávají 

tolerantnějšími a mezi roky 2009 a 2013 se také o 4 p.b. zvýšil podíl žen, které považují za 

přijatelnou i pravidelnou konzumaci alkoholu. Stále ale většina respondentů považuje za 

přijatelnou pouze občasnou konzumaci alkoholických nápojů. 
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Výzkum veřejného mínění Naše společnost sleduje také morální přijatelnost vybraných 

druhů jednání, mezi kterými se vyskytují tři jednání spojené s konzumací alkoholu, a to 

řízení pod mírným vlivem alkoholu a opití se z radosti nebo ze žalu. Průměrné hodnocení 

morální přijatelnosti těchto druhů jednání je shrnuto v tabulce č. 5. Asi nepřekvapí, když 

řízení pod vlivem alkoholu je hodnoceno jako nepřijatelné, vzhledem k tomu, že toto 

jednání je spojeno s velkými zdravotními nebo materiálními riziky nejen pro toho, kdo 

alkohol požil a sedl za volant, ale i pro jeho okolí. Téměř 56 % respondentů pak uvedla, že 

takové chování není přijatelné nikdy, a toto hodnocení je v čase stabilní. Naopak nadměrná 

konzumace alkoholu z důvodu radosti a žalu je považována za spíše přijatelnou, přičemž 

její přijatelnost se od roku 2007, kdy byla tato otázka poprvé položena, nepatrně zvýšila. 

Obecně ženy přijatelnost těchto jednání spojených s alkoholem hodnotí přísněji než muži 

a rozdíly mezi nimi jsou ve všech sledovaných letech statisticky významné, i když spíše 

slabé (koeficient ETA se pohybuje mezi hodnotami 0,12-0,19). 

Tab. č. 5 - Morální přijatelnost jednání spojených s alkoholem (aritmetické 

průměry), 2005-2012 

  řídit pod vlivem alkoholu opít se z radosti opít se ze žalu 
  celkem  muži  ženy  celkem  muži  ženy  celkem  muži  ženy  
2005 2,4 2,8 2,0 5,7 6,3 5,2 5,4 5,9 4,9 
2007 2,4 2,8 2,1 6,3 6,8 5,8 6,1 6,6 5,6 
2008 2,4 2,6 2,1 6,4 6,7 6,1 6,1 6,4 5,8 
2012 2,3 2,6 2,0 6,4 6,6 6,1 6,1 6,5 5,8 

Poznámka: „Jaké chování je pro Vás morálně přijatelné? Řídit pod mírným vlivem alkoholu? Z radosti se 
opít? Ze žalu se opít?“ Odpovědi na škále – 1=nikdy přijatelné, 10= přijatelné vždy 

Zdroj: CVVM (09/2005, 03/2007, 03/2008, 03/2012) 

Kromě osobních postojů lze sledovat i názory na to, jak se k alkoholu staví společnost 

jako celek. Ve výzkumu je respondent také dotazován, jak si myslí, že jsou ostatní lidé 

tolerantní k již deviantní formě konzumace alkoholu, tedy lidem, kteří jsou na alkoholu 

závislí. Časový vývoj postojů společenské tolerance k alkoholikům je znázorněn 

na obr. č. 8. Časová řada míry tolerantnosti společnosti se jeví jako relativně stabilní bez 

výrazného trendu poklesu, či nárůstu tolerantnosti. Výjimečný se zdá být jen rok 2005, kdy 

respondenti častěji než v následujících letech, měli za to, že společnost je k alkoholikům 

netolerantní. Tento jev je ale zřejmě způsoben jinou formulací otázky – respondenti byli 

dotazováni na míru tolerantnosti k těžkým alkoholikům, zatímco následující roky na 

tolerantnost k lidem závislým na alkoholu. Formulace otázky může v tomto případě hrát 

velmi důležitou roli – zatímco člověk závislý na alkoholu může být chápán jako člověk 
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nemocný, zasluhující si soucit a pomoc, těžký alkoholik může být chápán mnohem 

negativněji, jako někdo, kdo je na okraji společnosti, na který se dostal pouze svým 

přičiněním. Je tedy možné, že těžký alkoholismus je respondenty vnímán jako problém 

s vyšší mírou závažnosti a proto soudí, že je k němu společnost méně tolerantní. 

Obr.  č. 8 - Tolerance k lidem závislým na alkoholu v České republice, 2005-2012 

 
Poznámka:  „Jsou podle Vás lidé v České republice tolerantní, snášenliví anebo netolerantní, nesnášenliví 

k těmto skupinám obyvatel? K lidem závislým na alkoholu?“; v roce 2005 otázka zjišťovala 
toleranci k těžkým alkoholikům 

Zdroj: CVVM (03/2005, 03/2007, 03/2008, 03/2009, 03/2010, 03/2011,  03/2012) 

Vnímaná míra tolerance k lidem závislým na alkoholu se v roce 2012 statisticky 

významně lišila pouze podle velikosti místa bydliště respondenta, kdy lidé z malých vesnic 

častěji měli pocit, že lidé jsou v České republice k závislým na alkoholu velmi tolerantní 

(16 %). Žádná jiná z vybraných socio-demografických charakteristik (pohlaví, rodinný 

stav, soužití s partnerem, vzdělání, příjem, životní úroveň domácnosti) na strukturu 

odpovědí neměla statisticky významný vliv. Na odpovědi nemělo vliv ani to, do jaké míry 

respondent považoval za přijatelné řízení pod vlivem alkoholu a opíjení se z radosti nebo 

ze žalu. 

V rámci březnových výzkumů bylo také zjišťováno, které z vybraných skupin obyvatel 

by respondenti nechtěli mít za souseda a byli mezi nimi i lidé závislí na alkoholu. U této 

otázky měli respondenti seznam různých skupin obyvatel, kde byli vedle alkoholiků 

například i staří a mladí lidé, cizinci, lidé závislí na drogách nebo s kriminální minulostí 

a další. Strukturu odpovědí a časový vývoj znázorňuje obr.  č. 9.  

Téměř stabilně okolo 80 % respondentů by nechtělo za sousedy lidi závislé na 

alkoholu. Výjimečný je opět rok 2005, kdy je tento podíl vyšší, ale otázkou je, do jaké 

míry se dá tento rozdíl přičítat změně označení těchto lidí, jak již bylo zmiňováno výše. 
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Z vybraných socio-demografických charakteristik se odpovědi respondentů v roce 2012 

mírně lišily podle pohlaví (CC=0,117), rodinného stavu (CC=0,125), životní úrovně 

domácnosti (CC=0,153) a velikost místa bydliště (CC=0,150). Koeficienty kontingence 

však nebyly příliš vysoké. Častěji mezi skupinami lidí, které by nechtěli za sousedy, 

alkoholiky byly ženy (82 %) a ženatí nebo vdané (také 82 %, při kontrole vlivu pohlaví se 

však ukázalo, že vliv rodinného stavu se projevil pouze u mužů – 80 % ženatých by 

nechtělo alkoholika za souseda). Tento výsledek se dal očekávat, vzhledem k tomu, že 

ženy a ženatí muži zřejmě kladou větší důraz na bezpečí jejich okolí a lidé závislí na 

alkoholu mohou představovat určité riziko pro jejich rodinu. Zajímavé ale je, že na 

strukturu odpovědí nemělo vliv, zda v domácnosti vyrůstalo nezaopatřené dítě nebo ne, 

a to ani u mužů, ani u žen. 

Obr.  č. 9 - Vývoj podílu respondentů, kteří by nechtěli za sousedy lidi závislé na alkoholu 

 
Poznámka: „Následující otázka se bude týkat lidského soužití. V seznamu, který máte před sebou, jsou 

vypsány různé skupiny lidí. Můžete prosím vybrat všechny ty, které byste nechtěl mít za sousedy?“ 
*) změna formulace - v seznamu byli těžcí alkoholici místo lidí závislých na alkoholu  

Zdroj: CVVM (03/2005, 03/2007, 03/2008, 03/2009, 03/2010, 03/2011,  03/2012) 

Naopak častěji než ostatní alkoholiky mezi potenciálně nevítané sousedy neřadili 

respondenti z velkých vesnic (30 %), respondenti, kteří hodnotili životní úroveň své 

domácnosti jako špatnou (26 %) a rozvedení (25 %, u mužů dokonce 33 %). 

V rámci výzkumu Aktér (2011) byli respondenti dotazováni, jaký mají postoj ke 

konzumaci alkoholu u mladistvých. Respondenti měli zhodnotit, do jaké míry je pro ně 

přijatelné, když si šestnáctileté děti dají občas s kamarády pivo nebo víno např. na koncertu 

nebo diskotéce, aby dítě poprvé ochutnalo alkoholický nápoj před 10. rokem svého věku, 

aby rodiče povolili 12letému dítěti připít si alkoholickým nápojem při rodinné oslavě, nebo 

aby sedmnáctiletí chodili pravidelně s přáteli do hospod, barů či na večírky a konzumovali 

tam alkohol. Celkově lze říci, že jakákoliv konzumace alkoholu nezletilými byla vnímána 
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jako nepřijatelná, jen se lišila míra nesouhlasu. U všech výroků pak platilo, že ženy 

výrazně častěji využívaly kategorii „rozhodně nepřijatelné“. 

Obr. č. 10 – Struktura respondentů podle míry přijatelnosti jednotlivých výroků 

 
Poznámka: “Nakolik je podle Vás přijatelné, aby:  

A) šestnáctileté děti si občas daly s kamarády pivo či víno např. na koncertu či diskotéce? 
B) dítě poprvé ochutnalo alkoholický nápoj před 10. rokem svého věku? 
C) rodiče povolili 12letému dítěti připít si alkoholickým nápojem při rodinné oslavě? 
D) sedmnáctiletí chodili pravidelně s přáteli do hospod, barů či na večírky a konzumovali tam 

alkohol?“  

Zdroj: Aktér, 2011 

Jak je vidět na obr. č. 10 téměř platí, čím nižší věk dítěte, tím více je konzumace 
alkoholu pro respondenty nepřijatelná. Jen pravidelná konzumace v 17 letech je u mužů 
i u žen hodnocena jako druhý nejvíce nepřijatelný způsob konzumace alkoholu nezletilými. 
Dá se tedy říci, že spíše než věk hrála při rozhodování o přijatelnosti roli frekvence 
konzumace alkoholu, s výjimkou ochutnání alkoholu před 10. rokem života, které za 
přijatelné považovalo pouze 8 %12 respondentů, zde zřejmě velmi nízký věk převážil nad 
malou četností konzumace. Připití si na oslavě ve 12 letech pak za přijatelné považovalo 
téměř 27 %, občasné napití se s kamarády v 16 letech necelých 28 % a pravidelnou 
konzumaci v 17 letech hodnotilo jako přijatelné pouze necelých 17 % respondentů. 
Naopak jako zcela nepřijatelnou vnímalo konzumaci alkoholu v 10 letech více jak 72 % 
respondentů, ve 12 letech 42 %, v 16 letech 31 % a v 17 letech téměř 46 %. 

Kromě pohlaví mělo na hodnocení konzumace alkoholických nápojů mladistvými vliv 

i stáří respondenta13, kdy mladí ve věku 18-24 let výrazně častěji považovali dané chování 

za přijatelné a naopak ti, kterým bylo 55 let a více ho naopak častěji hodnotili jako zcela 

nepřijatelné (viz obr. č. 11). Dále se pak projevila závislost struktury odpovědí na 

rodinném stavu a u prvního výroku i na vzdělání, kdy respondenti se základním vzděláním 

a svobodní častěji hodnotili občasnou konzumaci alkoholu u šestnáctiletých jako 

přijatelnou. Ženatí a vdané pak naopak častěji za zcela nepřijatelnou. Vztah mezi 

12 součet kategorií „zcela přijatelné“ a „spíše přijatelné“ 
13 výrok A) CC=0,240, B) CC=0,196 C) CC=0,180 D) CC=0,287 
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hodnocením přijatelnosti tohoto chování a rodinného stavu nebo vzdělání však je s největší 

pravděpodobností způsoben věkovou strukturou, kdy velká část mladých do 24 let měla 

právě základní vzdělání a byli svobodní, zatímco mezi ženatými a vdanými byla velká část 

starších respondentů14. 

Obr. č. 11 – Struktura respondentů podle míry přijatelnosti jednotlivých způsobů konzumace 
alkoholu u mladistvých podle věku 

 
Poznámka: “Nakolik je podle Vás přijatelné, aby:  

A)  šestnáctileté děti si občas daly s kamarády pivo či víno např. na koncertu či diskotéce? 
B) dítě poprvé ochutnalo alkoholický nápoj před 10. rokem svého věku? 
C) rodiče povolili 12letému dítěti připít si alkoholickým nápojem při rodinné oslavě? 
D) sedmnáctiletí chodili pravidelně s přáteli do hospod, barů či na večírky a konzumovali tam 

alkohol?“  
pro dostatečnou obsazenost kontingenční tabulky byla sloučena kategorie “zcela přijatelné“ 
s kategorií “spíše přijatelné“, protože ji využilo jen minimum respondentů 
graf obsahuje jen věkové ktegorie, u kterých byly statisticky významné rozdíly v odpovědích na 
základě adjustovaných reziduí (označeno tučně) 

Zdroj: Aktér, 2011 

Odpovědi na vnímání přijatelnosti pití u nezletilých se lišily také podle toho, jak často 
respondent v posledním měsíci sám alkohol konzumoval 15 a také podle toho, jak často 
konzumuje tři sklenice alkoholických nápojů denně16 (viz. obr. 12). U všech výroků 
platilo, že čím častěji respondenti konzumovali alkohol celkově i v nadměrném množství, 
tím častěji také hodnotili konzumaci alkoholu u dětí jako přijatelnou. Při srovnání hodnot 
koeficientů kontingence se pak zdá, že konzumace alkoholu nejvíce ovlivňovala vnímání 
přijatelnosti pravidelné konzumace alkoholu v 17 letech a občasného pití s kamarády 
v 16 letech. Pro srovnání mezi respondenty, kteří konzumovali alkohol během posledního 

14 při kontrole vlivu věku nebyla kontingenční tabulka dostatečně obsazená 
15 výrok A) CC=0,226, B) CC=0,145 C) CC=0,177 D) CC=0,237 
16 výrok A) CC=0,206, B) CC=0,188 C) CC=0,140 D) CC=0,216 
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měsíce téměř denně, bylo 31 % těch, kteří považují pravidelné návštěvy hospod a barů 
spojené s konzumací alkoholu v 17 letech za přijatelné, a stejně jich 46 % hodnotí občasné 
pití alkoholu s kamarády v 16 letech. Naproti tomu u respondentů, kteří alkohol nepijí 
vůbec, to bylo pouze 7 % resp. 14 %. 

Obr. č. 12 – Struktura respondentů podle míry přijatelnosti jednotlivých výroků podle frekvence 
konzumace alkoholu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poznámka: Znění výroků viz poznámka k obr. č. 11 

“Jak často jste konzumoval(a) v průběhu minulého měsíce alkoholické nápoje jakéhokoliv druhu, 
včetně piva?“ 

 “Dnešní člověk může užívat řadu prostředků, z nichž některé slouží povzbuzení organismu a zlepšení 
výkonu, jiné třeba jen zlepšení nálady a osobní pohody. Někdo se ale takovým prostředkům zásadně 
vyhýbá. Řekněte nám, prosím, zda některé z uvedených prostředků užíváte, a jak asi často: Tři  a více 
sklenic alkoholu denně, tj. půllitry piva, dvojky vína “ 
*) pro dostatečnou obsazenost kontingenční tabulky byla sloučena kategorie “zcela přijatelné“ 
s kategorií “spíše přijatelné“ 

Zdroj: Aktér, 2011 
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Obr. č. 13 – Struktura respondentů podle vnímané škodlivosti konzumace tří a více sklenic 

alkoholu denně a podle frekvence konzumace alkoholu 

 
Poznámka: „Nyní se k uvedeným položkám vrátíme ještě jednou a u každé zkuste ohodnotit, zda jde v dané 

míře nebo při pravidelném užívání o věc zdravou, celkem normální, anebo nezdravou až 
vysloveně nebezpečnou: Tři a více sklenic alkoholu denně, tj. půllitry piva, dvojky vína “ 

 pro dostatečnou obsazenost kontingenční tabulky byly první tři kategorie označující konzumací 
tří a více sklenic alkoholu jako zdravou nebo zdraví neškodnou sloučeny do „zdravá, nebo 
neškodná“ 

 formulace otázek na frekvenci konzumace alkoholu a nadměrné konzumace viz poznámka 
k obr. 11 

Zdroj: Aktér, 2011 

Dotazník výzkumu Aktér (2011) se zabýval také tím, jak respondenti hodnotí 
konzumaci tří a více skleniček alkoholu denně z hlediska škodlivosti na zdraví a také zda 
se zajímají o rizika spojená s konzumací takového množství alkoholu a mají o nich 
základní informace. 

Naprostá většina respondentů (77 %17) považuje konzumaci tří nebo více sklenic 
denně za zdraví škodlivé, ženy však ve větší míře než muži (CC=0,228), kdy pouze 69 % 
mužů označilo konzumaci takového množství alkoholu za nezdravé. U žen to pak bylo 
84 %. Zdá se, že vnímání nadměrné konzumace alkoholu jako škodlivé je univerzální, 
protože odpovědi respondentů se kromě pohlaví nelišily podle jiných socio-
demografických charakteristik jako je věk nebo vzdělání.  

Na odpovědi však měla vliv frekvence konzumace alkoholu (CC=0,311) a frekvence 
nadměrné konzumace (CC=0,380) viz obr. 13. Se zvyšující se frekvencí konzumace 
alkoholu i nadměrné konzumace se i zvyšovalo zastoupení těch respondentů, kteří považují 
pravidelné pití tří a více sklenic alkoholických nápojů denně za zdravé nebo minimálně za 
zdraví neškodné. Na základě této závislosti by bylo nasnadě jednoduché preventivní 
opatření k snížení počtu osob, které nadměrně pijí, a to zvýšit informovanost o možných 
rizicích plynoucích z nadměrné konzumace, kterou tři a více sklenic alkoholu za den jistě 

17 součet kategorií „lehce škodlivá“, „nezdravá“ a „nebezpečná“ 
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představují. Zajímavé ale je, že respondenti, kteří nadměrně pijí pravidelně, jsou zároveň 
přesvědčeni, že mají základní informace o možných rizicích (83 % respondentů18). Otázka 
pak je, zda tedy tato rizika nadměrní konzumenti vyhodnotili jako nepravděpodobná nebo 
ne natolik závažná aby je odradila od pití alkoholu. Na tento nesoulad upozorňují 
i výsledky studie ESPAD, kdy v České republice, na rozdíl od ostatních evropských států, 
je vztah mezi vnímaným rizikem a mírou konzumace alkoholu slabší, tedy že mladí častěji 
konzumují alkohol, i když znají negativní dopady tohoto rizikového chování (Dzúrová, 
Csémy, Kážmér, 2012). 

Celkově téměř 71 % respondentů se domnívá, že má základní informace o rizicích 
spojených s nadměrnou konzumací alkoholu a tento podíl se výrazněji neliší podle pohlaví 
nebo věku respondenta, ani podle frekvence konzumace alkoholu. 
  

18 součet kategorií „rozhodně ano“ a „spíše ano“ 
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5. Kapitola 5 

Mládež a alkohol 

Ačkoliv je konzumace alkoholu zákonem povolena až od 18 let, mládež s ní má zkušenosti 

již mnohem dříve a často tyto zkušenosti získávají doma v přítomnosti rodičů (Svobodová, 

1985). Nadměrná konzumace v raném, ale i pozdějším věku však může mít mnoho 

negativních dopadů, například zvýšené riziko nehodovosti nebo úmrtí, agresivity, 

rizikového sexuálního chování, sexuálních napadení, zhoršování studijních výsledků, 

šikana a mnoho dalších (Griffin et al., 2012, Engels et al., 2005).  

Adolescence je považována z hlediska alkoholu za velmi důležité období ve vývoji 

člověka - v její rané fázi se formují postoje k alkoholu, v pozdějším věku pak dochází 

k prvním zkušenostem s jeho konzumací. V tomto období tak dochází k utváření postojů, 

které bude ohledně alkoholu jedinec v budoucnu zaujímat. Formování postojů, které pak 

mohou ovlivnit pozdější konzumaci, začíná již ve velmi nízkém věku – okolo 6 let. 

Výchova, většinou negativně pojatá, v otázkách alkoholu však většinou přichází až 

v pozdějším věku, kdy však nemá velký účinek, protože právě mezi 12-14 rokem se 

k formování postojů přidává nápodoba chování vrstevníků a přátel, které je většinou 

výrazně proalkoholní. (Kučera, Kučerová, 1985) 

Jedno z vysvětlení nadměrného pití v adolescenci toto rizikové chování považuje za 

způsob vypořádání se se změnami, které se v tomto období dějí, tedy zejména přechod do 

dospělosti a s ním spojené osamostatňování se od své rodiny. Toto pojetí pak chápe 

nadměrné pití jako přechodný jev, který spolu s adaptací na novou sociální realitu 

ustupuje. Další pojetí chápe nadměrné pijáctví v mladém věku jako přípravu na budoucí 

změny a alkohol je jeden ze způsobů jak dát najevo odpoutávání se od rodiny a získávání 

samostatnosti. Konzumace alkoholu také může sloužit jako demonstrace dospělosti. Oba 

tyto pohledy pak odmítají nadměrné pití během adolescence klasifikovat jako 

alkoholismus, protože většinou se frekvence konzumace v dospělosti následně snižuje 

a povaha konzumace alkoholu v tomto věku nesplňuje kritéria závislosti na alkoholu 

(Kučera, Kučerová, 1985). 
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5.1. Míra a frekvence konzumace alkoholu mládeže 

Stejně jako v celkové spotřebě alkoholu se Česká republika pohybuje na předních 

příčkách, obdobná umístění zaujímá i v oblasti konzumace alkoholu nezletilými. Při 

mezinárodním porovnání prevalence užívání alkoholu v hlavních a velkých městech 

z výsledků výzkumu ISRD-2 se Česko pohybuje mezi státy s nejvyššími hodnotami (viz 

obrázky č. 14 a 15).  

Obr. č. 14 - Podíl žáků základních škol (12-15 let) se zkušeností s konzumací piva a vína 

Zdroj: Buriánek, 2013 

Obr. č. 15 - Podíl žáků základních škol (12-15 let) se zkušeností s konzumací lihovin 

 
Zdroj: Buriánek, 2013 

Mezi sledovanými státy19 máme druhý nejvyšší podíl dětí, které někdy v životě pily 

pivo nebo víno - 84 %, což je o 24 p.b. více, než je průměr za všechny sledované státy. 

U měsíční prevalence konzumace piva nebo víno, konzumace lihovin a zkušenosti 

s opilostí pak rozdíly nejsou tak výrazné a Česko se umisťuje na nižších příčkách, i když 

19Belgie, Bosna a Hercegovina, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, 
Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, 
Švýcarsko, USA 
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stále mezi deseti státy s nejvyššími hodnotami. U opilosti v důsledku konzumace lihovin 

a u prevalence jejich konzumace během posledního měsíce pak rozdíly od průměru za 

všechny sledované sáty byly nejnižší – 5,4 p.b. resp. 6,5 p.b. (Buriánek, 2013) 

Je zajímavé, že ačkoliv u dospělých ženy alkohol konzumují výrazně méně než muži, 

ve školním věku, kdy se s alkoholem začíná experimentovat, se tyto rozdíly neprojevily 

a někdy měly dívky s alkoholem dokonce o trochu více zkušeností než chlapci. Jediný 

statisticky výrazný rozdíl, ale stále malý, mezi chlapci a dívkami byl pouze u konzumace 

piva nebo vína, kdy tyto alkoholické nápoje někdy během života ochutnalo 87 % dívek 

oproti 84 % u chlapců. 

Obr. č. 16 - Podíl žáků, kteří během svého života a během posledního měsíce konzumovali 
alkoholické nápoje, podle pohlaví a věku20 

 
Poznámka: „Pil/a jsi už někdy pivo, víno nebo míchaný nápoj obsahující menší podíl alkoholu/tvrdý alkohol 

(vodka, rum, slivovice, gin, whisky, apod.)?“ 
  „Pil/a jsi to někdy během posledních 4 týdnů?“ 
Zdroj: ISRD-2, 2006/2007, vlastní výpočty 

Ačkoliv naprostá většina žáků základních škol má již zkušenosti s alkoholem, a to 

i mezi nejmladšími, kterým bylo 12 let, podstatně menší část z nich ho konzumovala 

během posledního měsíce. Nejedná se však o zanedbatelné číslo, zvláště vzhledem k tomu, 

že teoreticky podle zákona by alkohol ještě konzumovat vůbec neměli. Srovnání podílu 

žáků, kteří někdy během svého života pili alkohol a těch, kteří tak činili během posledního 

měsíce, znázorňuje obr. č. 16.   

20proměnná „alkohol celkem“ vznikla transformací proměnných o konzumaci piva nebo vína a lihovin, 
a nabývá dvou hodnot – „ano, pije alkohol“ pokud respondent pil alespoň jeden z druhů alkoholických 
nápojů a „ne, nepije žádný alkohol“ pokud respondent u obou druhů nápojů vyplnil, že je nepije, podíl 
vztažen k součtu těchto dvou kategorií  
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Během posledních čtyř týdnů některý z alkoholických nápojů konzumovalo 42 % 

chlapců a dívek, přičemž tento podíl se s věkem zvyšuje a u žáků, kterým bylo 15 let 

a více, již v tomto období alkohol pila více jak polovina (54 %). Pokud žáci během 

posledního měsíce pili pivo, nejčastěji to bylo jen jednou (47 %) nebo dvakrát (27 %). 

Stejně tak u lihovin – 55 % resp. 25 %. U obou typů alkoholických nápojů pak dívky 

o trochu častěji konzumovaly alkohol pouze jednou (52 % vs. 43 % u piva nebo vína 

a 59 % vs. 51% u lihovin). 

Při poslední příležitosti pak žáci nejčastěji vypili pouze 1 sklenici alkoholického nápoje 

(30 % z těch, kteří někdy alkohol pili) nebo 2 sklenice (20 %)21. Množství vypitého 

alkoholu se pak s věkem zvyšovalo a chlapci při poslední příležitosti vypili v průměru 

o 1 sklenici alkoholu více než dívky. Nezanedbatelná část žáků však při poslední 

příležitosti konzumovala alkoholické nápoje v nadměrném množství, tedy uvedla, že 

vypila pět nebo více sklenic alkoholických nápojů (podle Berten, Vettenburg, 2013). 

Celkově takové množství alkoholu vypilo 30 % žáků. Tento podíl se však s věkem 

zvyšoval a zatímco u žáků, kterým bylo 12 let, dosahoval hodnoty 18 %, u patnáctiletých 

a starších to bylo již 47 %. Tento podíl byl také nepatrně větší u chlapců (34 %) 

v porovnání s dívkami (27 %). 

Obr. č. 17 – Struktura žáků podle způsobu konzumace daných alkoholických nápojů podle 
pohlaví a věku 

 
Poznámka: „Když jsi pila naposledy, pil/a jsi v tomto případě sám/a nebo s druhými lidmi?“ 

Zdroj: ISRD-2, 2006/2007, vlastní výpočty 

21 součet všech skleniček, půllitrů nebo lahví a třetinek nebo plechovek piva nebo vína a jiných slabších 
alkoholických nápojů a sklenic tvrdého alkoholu 
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Stejně jako u dospělých i u žáků patří alkohol ke společenským událostem a jen 

naprosté minimum z dotázaných naposledy konzumovalo alkohol o samotě (viz obr. č. 17). 

U konzumace piva nebo vína je patrný s věkem plynule se zvyšující podíl těch, kteří 

naposledy tyto alkoholické nápoje pili ve společnosti svých kamarádů nebo vrstevníků. 

Naopak v nejmladších věkových kategoriích, ve kterých dochází k prvním zkušenostem 

s alkoholem, převládala konzumace v přítomnosti rodičů. U lihovin není patrná tak plynulá 

změna struktury s věkem jako u slabších alkoholických nápojů, ale i tak se dá říci, že 

s věkem žáků ubývá těch, kteří by alkohol naposledy pili o samotě a ve společnosti 

dospělých a naopak přibývá zastoupení konzumace s kamarády. 

Chlapci a dívky se ve způsobu konzumace statisticky významně lišili jen v případě 

slabších alkoholických nápojů, ale ani u nich nebyl vztah příliš silný (CC=0,102), ale dívky 

méně často konzumovaly pivo nebo víno o samotě (8 % oproti 13 % u chlapců) a naopak 

častěji je pily ve společnosti rodičů (32 % vs. 27 %). 

Z žáků, kteří naposledy konzumovali pivo nebo víno sami, se svými kamarády, nebo 

s nějakým jiným dospělým, pouze 23 % uvedlo, že se o tom dozvěděli jejich rodiče. A jen 

v necelé čtvrtině případů, kdy se o konzumaci piva nebo vína rodiče dozvěděli, pak žáka 

potrestali. O konzumaci lihovin, pokud je žáci pili sami, nebo s kamarády, se rodiče 

dozvěděli v 10 % případů a z toho 42 % bylo potrestáno. Zdá se tedy, že konzumace 

lihovin se žákům dařilo před rodiči lépe utajit než pití piva nebo vína, ale pokud byli 

přistiženi, bývali častěji potrestáni než v případě slabších alkoholických nápojů. Pokud 

však žáci při poslední příležitosti vypili pět nebo více sklenic daného druhu nápoje, byli 

potrestáni častěji (35 % u piva a vína, 59 % u lihovin).  

5.2. Věk při první konzumaci alkoholu 

Žáci byli také ve výzkumu dotazováni, v jakém věku jednotlivé druhy alkoholických 

nápojů ochutnali poprvé. Jak je vidět na obr. č. 18 dívky začínaly s ochutnáváním alkoholu 

později, ačkoliv tyto rozdíly nebyly nijak výrazné (rozdíl mezi průměrným věkem chlapců 

a dívek při první zkušenosti s pivem nebo vínem a lihovinami byl méně než půl roku).  

Více jak polovina dívek ochutnala pivo nebo víno do svých 11 let, u chlapců to bylo do 

10 let. Nejčastěji dívky ochutnávaly slabší alkoholické nápoje ve 12 letech, chlapci v již 

zmíněných 10 letech. Lihoviny začínali žáci ochutnávat později, v průměru ve 12 letech, 

nejčastěji však ve 13 letech. Mezi věkem při první konzumaci piva a vína a věkem při 

ochutnávání lihovin pak je pozitivní lineární závislost (rS=0,640), tedy čím dříve žáci 
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ochutnali slabší alkoholické nápoje, tím dříve pak ochutnávali i tvrdý alkohol, přičemž 

u chlapců byl tento vtah mírně silnější (rS=0,657). Většina žáků – jak dívek, tak chlapců, 

která někdy ochutnala oba druhy alkoholických nápojů, pak vyzkoušela nejdřív pivo nebo 

víno a až v pozdějším věku tvrdý alkohol (68 %). Ve stejném věku pak oba druhy 

vyzkoušelo 29 % žáků. 

Obr. č. 18 – Kumulativní podíl žáků podle věku při první konzumaci daných alkoholických nápojů 

 
Poznámka: „Kolik ti bylo let, když poprvé pil/a pivo, víno, nebo něco podobného (např. ovocné víno, džus 

s alkoholem)? 
„Pil/a jsi někdy tvrdý alkohol (vodka, rum, slivovice, gin, whisky, apod.)? Pokud ano, kolik ti 
bylo let, když jsi to zkusil/a poprvé? 
podíl z těch, kteří již někdy konzumovali alkohol 

Zdroj: ISRD-2, 2006/2007, vlastní výpočty 

Na konci 70. let minulého století byl v českých okresech proveden výzkum Ústavu 

zdravotní výchovy v Praze mezi žáky základních škol (4., 6. a 8. třídy), který se zabýval 

problematikou konzumace alkoholu. Některé jeho výsledky byly publikovány 

ve Svobodová  (1985) a je možné je do jisté míry srovnat s výsledky výzkumu ISRD-2. 

Porovnat však jde výsledky pouze za lihoviny, protože údaje za pivo a víno byly v tomto 

výzkumu sledovány odděleně, zatímco v ISRD-2 dohromady. Porovnáme-li podíl žáků 

8. tříd, kteří ještě nikdy neochutnali tvrdý alkohol, došlo k celkem výraznému nárůstu. 

Zatímco na konci 70. let 20,4 % chlapců a 32,1 % dívek v 8. třídách ještě nikdy 

neochutnalo lihoviny, na počátku 21. století to bylo 45,8 % resp. 57,0 % (Svobodová, 

1985, ISRD-2). Na druhou stranu, při porovnání věku při první konzumaci lihovin se 

ukazuje, že k ochutnávání destilátů dochází v nižším věku. V letech 1978/79 do 11. roku 

lihoviny ochutnalo 24,5 % žáků a do 13. let pak 60,8 %. V letech 2006/07 to bylo již 

31,1 % resp. 79,3 % (Svobodová, 1985, ISRD-2). Dalo by se tedy říci, že se snížil podíl 

žáků 8. tříd, kteří mají zkušenost s pitím lihovin, ale pokud je již mají, získávali je v nižším 

věku, než tomu bylo zhruba před 30 lety. 
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Informace o prvních zkušenostech s alkoholem poskytují i data Aktér (2011). Na 

rozdíl od ISRD-2 se tohoto výzkumu účastnili dospělí, kterým bylo 18 let a více. 

V průměru dospělí respondenti poprvé alkoholické nápoje ochutnali v necelých 16 letech 

a muži opět své zkušenosti s alkoholem získávali o trochu dříve než ženy – průměrný věk 

se lišil o víc jak rok. Nejčastěji však muži poprvé ochutnali alkoholické nápoje v 15 letech 

a ženy v 15 a 18 letech. V porovnání s údaji z ISRD-2 tedy respondenti v šetření Aktér 

(2011) poprvé vyzkoušeli alkohol výrazně později. Samozřejmě tento rozdíl může být 

způsoben tím, že u žáků je výrazně větší část těch, kteří alkohol ještě vůbec neochutnali, na 

rozdíl od dospělé populace, ve které až na malé výjimky všichni již alkohol konzumovali. 

Údaje o věku při první konzumaci alkoholu proto byly vztaženy k celkovému počtu žáků, 

tedy i těm, kteří ještě alkohol neochutnali. I tak stále vychází, že žáci mají zkušenosti 

s alkoholem dříve ve srovnání s údaji od dospělých – do 13 let vyzkoušelo alkohol 16 % 

dospělých, ale již 75 % dětí, do 15 let pak 44 % resp. 81 %. Tato čísla by pak znamenala, 

že dochází k velmi výraznému posunu experimentování s alkoholem do nižšího věku. 

Otázkou však je, do jaké míry hraje na určování věku při první konzumaci alkoholu fakt, 

kolik času od této události uplynulo. Jinými slovy, zda v tomto výrazném rozdílu nehraje 

roli paměť. Žáci mezi 13 a 15 lety si přeci jen asi lépe vzpomenou na úplně první 

konzumaci alkoholu než padesátiletí respondenti. Na druhou stranu se s věkem může lišit 

i to, jak si člověk definuje první napití se alkoholu – jestli jako první usrknutí piva při 

obědě, nebo jako první skleničku s kamarády v hospodě.  

Obr. č. 19 – Podíl respondentů, kteří vyzkoušeli alkohol do svých 13, 15, 17 a 19 let podle věku 

 
Poznámka: “Pokuste si prosím vzpomenout, v kolika letech jste pil(a) alkohol poprvé“, podíl z respondentů, 

kteří někdy alkohol pili a zároveň si pamatovali, kdy to bylo poprvé  

Zdroj: Aktér, 2011, vlastní výpočty 
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O snižování věku při první konzumaci alkoholu by však svědčil i obr. č. 19, který 

srovnává respondenty podle jejich věku. Je zde vidět jak s rostoucí věkovou kategorií 

téměř plynule klesá podíl těch, kteří do daného věku (13, 15, 17, 19 let) již měli zkušenost 

s konzumací alkoholických nápojů. Zatímco 29 % mladých, kterým bylo 18-24 let 

ochutnalo alkohol již ve svých 13 letech nebo dříve, u respondentů, kterým bylo 60 let 

a více to bylo pouze 8 %. Tyto rozdíly mezi nejstarší a nejmladší věkovou kategorií jsou 

u každé z věkových hranic, ale s její výší se tento rozdíl zmenšuje – u věkové hranice 

13 let činil rozdíl v podílu 73 %, u hranice 19 let již jen 16 %. 

Díky údajům z výzkumu Aktér (2011) je pak možné posoudit, zda věk při první 

konzumaci alkoholu nějak ovlivňuje to, jak často respondenti v současnosti pijí 

alkoholické nápoje. 

Obr. č. 20 – Průměrný věk žen při první konzumaci alkoholu podle četnosti konzumace alkoholu 
během posledního měsíce a podle četnosti nadměrné konzumace 

 
Poznámka: “Jak často jste konzumoval(a) v průběhu minulého měsíce alkoholické nápoje jakéhokoliv 

druhu, včetně piva?“ 
 “Dnešní člověk může užívat řadu prostředků, z nichž některé slouží povzbuzení organismu 

a zlepšení výkonu, jiné třeba jen zlepšení nálady a osobní pohody. Někdo se ale takovým 
prostředkům zásadně vyhýbá. Řekněte nám, prosím, zda některé z uvedených prostředků užíváte, 
a jak asi často: Tři  a více sklenic alkoholu denně, tj. půllitry piva, dvojky vína “ 
“Pokuste si prosím vzpomenout, v kolika letech jste pil(a) alkohol poprvé“, jen respondenti, kteří 
někdy alkohol pili a zároveň si pamatovali, kdy to bylo poprvé (7,5 % respondentů si 
nevzpomnělo) 

Zdroj: Aktér, 2011, vlastní výpočty 

Analýza rozptylu ukázala, že respondenti, kteří konzumovali alkohol častěji a také 

častěji pili alkohol v nadměrném množství (3 a více sklenic alkoholu za den), poprvé pili 

alkohol v nižším věku, ale rozdíly byl staticky významný pouze u žen (viz obr. č. 20). 

Koeficient ETA však dosahoval nízkých hodnot – 0,250 resp. 0,203. Problematický je také 
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fakt, že kategorie nejčastější konzumace, které se nejvíce liší, jsou málo zastoupeny 

(desítka respondentek). 

5.3. Zkušenosti s opilostí 

Celkově 30 % žáků základních škol mělo již zkušenost s opilostí v důsledku konzumace 

piva, vína nebo jiného slabšího alkoholického nápoje a 21 % žáků pak v důsledku lihovin. 

Alespoň jedním z alkoholických nápojů se někdy opilo 33 % dívek a 36 % chlapců. Jak je 

vidět na obrázku č. 21 s věkem tento podíl roste a u starších 15 let se již téměř polovina 

někdy opila pivem nebo vínem a 39 % jak chlapců, tak dívek má zkušenost s opitím se 

pomocí tvrdého alkoholu. V průměru se chlapci pivem opili již téměř 9krát, lihovinami pak 

6krát, u dívek to bylo jak u slabších, tak silnějších alkoholických nápojů téměř shodně 

3krát. Více jak polovina dívek (54 %) i chlapců (59 %), kteří se opili pivem, nebo vínem se 

zároveň již někdy opila i lihovinami. 

Obr. č. 21 – Podíl dívek a chlapců, kteří se již někdy opili podle věku a druhu alkoholického 
nápoje22 

 
Poznámka: „Opil ses někdy pivem, vínem, nebo něčím podobným (např. ovocné víno, džus 

s alkoholem)/tvrdým alkoholem?“  
Zdroj: ISRD-2, 2006/2007, vlastní výpočty 

Pivem i tvrdým alkoholem se žáci nejčastěji opili jednou (34 %, resp. 35 %) nebo 

dvakrát (22 %, resp. 29 %). U starších žáků, kterým bylo 15 let nebo více, pak bylo více 

těch, kteří se již opili čtyřikrát nebo i vícekrát (38 % pivem nebo vínem a 34 % lihovinami, 

22 proměnná „alkohol celkem“ vznikla transformací proměnných o opilosti v důsledku konzumace piva nebo 
vína a lihovin, a nabývá dvou hodnot – „ano, opil se alkoholem“ pokud se respondent již někdy opil 
alespoň jedním z druhů alkoholických nápojů a „ne, neopil se žádným alkohol“ pokud respondent u obou 
druhů nápojů vyplnil, že se jimi neopil, podíl vztažen k součtu těchto dvou kategorií 
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oproti 23 %, resp. 18 % u třináctiletých). Také u chlapců bylo častější, že se za svůj život 

opili více jak třikrát (37 % pivem nebo vínem a 28 % lihovinami), než tomu bylo u dívek 

(24 % resp. 19 %). 

Obr. č. 22 – Průměrný věk při první opilosti podle četnosti konzumace alkoholu během 
posledního měsíce a podle četnosti nadměrné konzumace 

 
Poznámka: “Jak často jste konzumoval(a) v průběhu minulého měsíce alkoholické nápoje jakéhokoliv 

druhu, včetně piva?“ 
 “Dnešní člověk může užívat řadu prostředků, z nichž některé slouží povzbuzení organismu 

a zlepšení výkonu, jiné třeba jen zlepšení nálady a osobní pohody. Někdo se ale takovým 
prostředkům zásadně vyhýbá. Řekněte nám, prosím, zda některé z uvedených prostředků užíváte, 
a jak asi často: Tři  a více sklenic alkoholu denně, tj. půllitry piva, dvojky vína “ 
“A v kolika letech jste se poprvé opil(a) – pokud se Vám to někdy přihodilo?“ 

Zdroj: Aktér, 2011, vlastní výpočty 
Podle dat Aktér (2011) mělo s opilostí zkušenost 92 % mužů a 81 % žen23. Poprvé se 

pak opili v průměru v 18 letech24, přičemž u mužů je tento průměrný věk o více jak jeden 

rok nižší než u žen, stejně jako u prvních zkušeností s alkoholem. Do zmíněných 18 let se 

alespoň jednou opilo 74 % mužů a 61 % žen. Více jak 29 % respondentů pak uvedlo, že se 

poprvé opili ve stejném věku, ve kterém i poprvé pili alkohol. Dalších 31 % respondentů se 

poprvé opila jeden nebo dva roky od své první zkušenosti s alkoholem. Stejně jako u věku 

první konzumace alkoholu, tak i u věku při první opilosti se projevila souvislost se 

současnou konzumací alkoholu, kdy ti respondenti, kteří během posledního měsíce pili 

alkohol téměř denně, se v průměru poprvé opili v nejnižším věku. Stejně tak i ti, kteří 

pravidelně pijí tři a více sklenic alkoholických nápojů denně. Tentokráte se statisticky 

významné rozdíly projevily i u mužů, ale pouze u nadměrné konzumace, ale koeficient 

ETA byl stále nízký (maximální hodnota – 0,147). 

23 součet podílu respondentů, kteří vyplnili věk při první opilosti a těch, kteří si nevzpomínali 
24 14 % mužů i žen si nevzpomínalo, kdy se poprvé opili 
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6. Kapitola 6 

Společenské dopady konzumace alkoholu 

Ačkoliv je větší pozornost věnována zdravotním dopadům nadměrné konzumace alkoholu 

na jedince, problémy s alkoholem ať již vlastní nebo někoho v okolí ovlivňují celou řadu 

jiných oblastí lidského života. Podle Evropské databáze nemocnosti v průměru pacienti 

léčení v důsledku onemocnění plně zapříčiněných alkoholem25 zůstávají hospitalizovaní 

zhruba měsíc (WHO), přičemž alkohol může přispívat k mnoha dalším onemocněním, 

která v této kategorii zahrnuta nejsou a jejichž délka hospitalizace může být delší (více viz 

kapitola o vlivu alkoholu na zdraví). Problémy v důsledku alkoholu tedy výrazně narušují 

produktivitu práce a mohou vést až ke ztrátě zaměstnání, což pak výrazně ovlivňuje životní 

úroveň postiženého jedince i jeho celé rodiny. Dále konzumace alkoholu může ovlivňovat 

míru kriminality a viktimizace a má dopady i na rodinný život, čemuž jsou věnovány 

následující podkapitoly. 

6.1. Vliv alkoholu na rodinu 

Nadměrná konzumace alkoholu se netýká jen osamělých jedinců, ale většina 

problémových pijáků žije se svou rodinou a všichni její příslušníci pak pociťují negativní 

dopady tohoto rizikového chování (Skála, 1985). Navíc je velké riziko, že problémy 

s alkoholem se přenesou z jedné generace na druhou. Podle Skály (1985) asi 30 % mužů 

závislých na alkoholu má otce alkoholika a u žen je tento podíl ještě vyšší. Tento 

mezigenerační přenos nemusí vést jen přímou cestou, kdy děti alkoholiků mají s pitím také 

problémy, ale i nepřímo, kdy potomci sice alkohol konzumují střídmě, ale za své životní 

partnery si často vybírají právě problémové pijáky a alkohol pak komplikuje jejich rodinný 

život a následně i jejich dětí (Skála, 1985). Nadměrné užívání alkoholu jednoho z partnerů 

může výrazně změnit každodenní pořádek a zvyklosti celé rodiny a nezřídka se stává, že 

25 poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem, alkoholické onemocnění jater, toxický účinek 
alkoholu, otrava alkoholem a expozice jeho působení (náhodné i úmyslné) 
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partner musí převzít roli a povinnosti toho druhého, který není schopný je plnit (Skála, 

1985). A právě to, do jaké míry alkohol zasahuje do rodinných rituálů, jako jsou Vánoce, 

narozeniny a jiné oslavy, pak může mít vliv na přenos alkoholismu do další generace, ať již 

přímo nebo zprostředkovaně výběrem partnera alkoholika (Kučera, Kučerová, 1985). Míra 

zachování rodinných rituálů a každodenních zvyklostí může mít vliv na hodnocení rodiny 

dětmi. Pokud rodina dobře funguje, děti jí hodnotí pozitivně, i přesto že se v ní vyskytují 

problémy s alkoholem, a proto zachování rodinných rituálů může chránit děti před 

negativními dopady alkoholismu rodičů (Haugland, 2005).   

Podle dat z výzkumu Naše společnost (CVVM, 02/2002) existuje určitá spojitost mezi 

konflikty v rodině a nadměrnou konzumací alkoholu (6 sklenic26 alkoholu nebo více). 

Respondenti byli dotazováni, jak často v jejich rodině dochází k hádkám, sporům nebo 

konfliktům a zároveň dotazník obsahoval otázky na nadměrnou konzumaci alkoholu. 

Bohužel data neumožňují zjistit, zda tato riziková konzumace alkoholu je reakcí na tyto 

konflikty, nebo je naopak jejich příčinou.  

Obr. č. 23 – Struktura respondentů podle četnosti nadměrné konzumace alkoholu a konfliktů 
v rodině (v %), 2002 

 
Poznámka: „Jak často při jedné příležitosti vypijete alespoň 6 sklenic alkoholických nápojů?“ 

„V každé rodině jsou občas nedorozumění a konflikty. A ve Vaší rodině: jsou někdy spory, hádky 
a konflikty? 

Zdroj: CVVM, 02/2002, vlastní výpočty  

Respondenti, kteří konzumovali alkohol v nadměrném množství, také častěji uváděli, 

že k hádkám, sporům nebo konfliktům v jejich rodině dochází téměř denně nebo 1-2krát do 

týdne. Naopak ti, kteří nikdy při jedné příležitosti více jak 6 sklenic alkoholu nevypili, 

26 jedna sklenice definována jako půllitr piva, 2 dcl vína, nebo 5 cl lihovin 
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častěji uváděli, že se spory v jejich rodině nevyskytují, nebo pokud ano tak jen zřídka. Zdá 

se tedy, že mezi četností nadměrného pití a četností sporů v rodině je přímá úměra. Vztah 

mezi těmito dvěma proměnnými vyšel také statisticky významný a koeficient kontingence 

dosahoval hodnoty 0,202. 

Závislost na alkoholu může způsobovat řadu problémů mezi partnery, které pak mohou 

vyústit až v rozvrat manželství. Pokud se problém alkoholismu v manželství vyskytne, 

častěji o rozvod žádají muži, jejichž manželka má s nadměrným pitím potíže než ženy, 

jejichž partner pije (Csémy et al., 2001). Rozvod s alkoholikem však nemusí znamenat 

konec problémů, protože podle Kučery a Kučerové (1985) si ženy velmi často následně za 

partnera vybírají opět muže s problémy s alkoholem. 

Obr. č.  24 – Vývoj podílu rozvodů zapříčiněných alkoholismem na straně muže a na straně ženy 
a jeho pořadí, ČR, 1960-2011 

 

Zdroj dat: ČSÚ, 2010a, 2011c, 2012a, 2013b, vlastní výpočty 

Alkoholismus je jedna ze statisticky zjišťovaných příčin rozvodu. Na obrázku č. 24 je 

patrné, že alkoholismus byl po celé sledované období výrazně častěji uveden jako příčina 

rozpadu manželství na straně muže než ženy, u kterých nikdy výrazněji nepřesahoval 1 % 

z celkového počtu rozvodů, zatímco u mužů, tomu bylo i přes 16 % během 80. letech, kdy 

dosahoval svého maxima (ČSÚ, 2010a). Tyto rozdíly odpovídají i výrazně vyšší míře 

konzumace alkoholu u mužů. V roce 2012 byla z důvodu alkoholismus na straně muže 

rozvedena necelá 2 % manželství a na straně ženy necelé 1 % (ČSÚ, 2013b). Dochází tedy 

k výraznému zmenšování rozdílů mezi muži a ženami a zdá se, že dochází k poklesu 

rozvodů způsobených alkoholismem, zejména u mužů. Tento pokles je však nutné brát 

s rezervou, protože již od počátku 90. let 20. století se příčiny rozvratu manželství 

detailněji nespecifikovaly a začaly převládat obecné kategorie „rozdílnost povah a zájmů“ 
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a „ostatní“. Podle novely zákona z roku 1998 pak soud ze zákona nezjišťuje příčinu, 

pokud mezi manželi došlo k dohodě na majetkovém vyrovnání a shodli se na úpravě 

poměrů nezletilých dětí (ČSÚ, 2010).  

Obr. č. 25 -  Vývoj podílu rozvodů zapříčiněných alkoholismem na straně muže a na straně ženy 
podle vzdělání, ČR, 1980-2011 

 

 Zdroj dat:  ČSÚ, 1980-2009, 2011c, 2012a, 2013b, vlastní výpočty 

Podíl manželství rozvedených kvůli alkoholismu jednoho z partnerů se však výrazně 

liší podle nejvyššího dosaženého vzdělání a to jak u mužů, tak u žen, ačkoliv statistika 

rozvodovosti podle vzdělání je velmi ovlivněna tím, že údaj o nejvyšším dosaženém 

vzdělání je při hlášení rozvodu od roku 2007 dobrovolný, čehož začíná využívat čím dál 

tím více rozvedených. Jak je vidět na obrázku č. 25, po celé sledované období je mezi 

vzděláním a četností alkoholismu jako příčiny rozvodu negativní lineární vztah, tedy 

s rostoucím vzděláním klesá podíl rozvodů způsobených právě alkoholismem, a to jak 

u mužů, tak u žen. V roce 2012 u mužů se základním vzděláním na alkoholismus připadalo 

3,9 % z celkového počtu rozvodů, zatímco u mužů s vysokoškolským vzděláním desetkrát 

méně (0,4 %). U žen byl rozdíl „pouze“ trojnásobný (1,2 % vs. 0,4 %).  

6.2. Vliv alkoholu na kriminalitu 

Konzumace alkoholu dodává sebevědomí, může snižovat schopnost sebekontroly, 

vyhodnocování informací a potenciálních rizik a také může zvyšovat psychickou labilitu 

a vznětlivost (WHO, 2006, Rolfe et al., 2006). Při zkoumaní vztahu alkoholu a kriminality 
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je pozornost věnována především negativnímu vlivu konzumace alkoholu na agresivitu 

a tím pádem většímu riziku páchání trestných činů (např. Hoaken, Pihl, 2000, Bushman, 

Cooper, 1990). Zvýšenou agresivitu po konzumaci alkoholických nápojů dokazují jak 

laboratorní experimenty, tak kvantitativní a kvalitativní výzkumy (např. Rolfe et al., 2006, 

Hoaken, Pihl, 2000). Konzumace alkoholu ale také zvyšuje riziko stát se obětí agresivity 

jiných (Shepherd, Sutherland, Newcombe, 2006).  

Většinou je zvýšená agresivita v důsledku konzumace alkoholu spojována především 

s muži, ale studie ukazují, že alkohol má vliv i na ženskou agresivitu, liší se však její 

forma. Zatímco u žen má agresivita formu spíše verbálních útoků, u mužů je pak častější 

fyzické násilí. Muži a ženy se liší také v tom, s kým a kde nejčastěji po požití alkoholu 

přicházejí do konfliktu. Ženy se častěji hádají se svým partnerem a většinou doma, naproti 

tomu u mužů jsou častější konflikty s přáteli nebo cizími lidmi a na veřejnosti. (Rolfe et 

al., 2006) 

Z rozhovorů s nadměrnými konzumenty alkoholu, které provedl Rolfe et al. (2006) 

vyplývá, že muži často pili právě proto, aby se později mohli dostat do konfliktních situací, 

které vyústí v bitky. Násilí tedy od konzumace alkoholu přímo očekávali. Často bylo také 

násilí spojené s alkoholem považováno za znak mužnosti a byl chápáno jako běžná 

kulturní praktika. Není neobvyklé, že se toto chování přenáší z generace na generaci 

a někteří otcové cítili jako svou povinnost naučit své syny být v tomto směru pravými muži 

a takové chování u nich podporovali. (Rolfe et al., 2006) 

Policejní statistika umožňuje do určité míry posoudit vliv alkoholu na kriminalitu 

v České republice, protože eviduje také počet trestných činů spáchaných pod vlivem 

alkoholu. Obrázek č. 26 ukazuje vývoj skutků spáchaných v opilosti u hlavních skupin 

trestných činů podle takticko-specifické klasifikace (TSK). Celkově bylo v roce 2013 pod 

vlivem alkoholu spácháno 4,7 % trestných činů, což je dvojnásobek v porovnání s rokem 

2000. Vliv alkoholu se však liší podle druhu trestného činu. Zatímco u majetkové 

kriminality bylo v opilosti spácháno pouze 0,6 % skutků v roce 2013, u násilných trestných 

činů to je výrazně více. V roce 2013 bylo pod vlivem alkoholu spácháno téměř 12 % 

násilných činů, to je o 2,6 p.b. méně než v roce 2000, ale například u vražd tento podíl činil 

téměř 30 %. I když vývoj podílu vražd spáchaných v opilosti ve sledovaném období kolísá, 

což je způsobeno velmi nízkými počty těchto trestných činů (ročně v řádu desítek), má 

zjevnou vzrůstající tendenci a v roce 2000 byla hodnota tohoto podílu poloviční ve 

srovnání s rokem 2013. Vysoký podíl činů spáchaných pod vlivem alkoholu byl v roce 
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2013 také například u silničních dopravních nehod (38,8 %), násilí proti policistům 

(33,5 %), nebo výtržnictví (26,5 %). (Policie ČR, 2000-2013) 

Obr. č. 26 -  Vývoj podílu trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu v ČR, 2000-2013 

 

Zdroj dat:  Policie ČR, 2000-2013, vlastní výpočty 

Konzumace alkoholu snižuje schopnost vyhodnocování rizik, tím pádem se i zvyšuje 

riziko viktimizace. U žen pak také v podnapilém stavu roste riziko, že se stanou obětí 

sexuálního násilí (Kaufman, Kantor, Asdigian, 2002). Vztah mezi viktimizací a konzumací 

alkoholu potvrdila i longitudinální studie Thompson et al. (2008), ve které během 7 let ve 

třech vlnách sledovali americké středoškoláky (průměrný věk 15 let). Analýza potvrdila 

problémovou konzumaci alkoholu (opilost, nadměrná konzumace) jako riziko stát se obětí 

fyzického násilí (hrozba zbraní, pořezání, postřelení, rvačka) jak u chlapců, tak u dívek. 

U dívek pak výsledky naznačují, že alkohol může sloužit také jako krátkodobý prostředek 

vyrovnání se s traumatickým zážitkem způsobeným právě tím, že se staly obětí násilí. 

Tedy že by viktimizace mohla být příčinou problematické konzumace alkoholu, ale tento 

efekt nebyl tak silný, jako v opačném směru, tedy problémové pití je spíše rizikový faktor 

(Thompson et al., 2008).  

Vzhledem k tomu, že agresivní jedinci jsou také častěji oběťmi fyzických napadení, 

studie Shepherd, Sutherland, Newcombe (2006) analyzuje vliv konzumace alkoholu na 

viktimizaci u mladistvých ve věku 11-16 let s kontrolou pro násilné chování (jak často 

jedinec někoho uhodil). Výsledky pak ukázaly, že respondenti, kteří nikdy nikoho 

neuhodili, byli častěji obětí násilí, pokud konzumovali alkohol než ti, kteří nepili, tedy že 
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vztah mezi viktimizací a konzumací alkoholu je nezávislý na agresivním chování 

(Shepherd, Sutherland, Newcombe, 2006). 

Určitý vztah mezi konzumací alkoholu a viktimizací naznačují i data ISRD-2, kdy žáci, 

kterým se někdy přihodila alespoň jedna z následujících věcí - někdo jim vyhrožoval, 

napadl je, okradl nebo je šikanoval, častěji během posledního měsíce pili alkohol a častěji 

měli zkušenost s opilostí. Rozdíly však nebyly výrazné, protože koeficient kontingence 

dosahoval pouze hodnoty 0,058 u prevalence konzumace alkoholu za poslední měsíc 

a 0,082 u zkušenosti s opilostí. Pokud se pak analyzoval vztah mezi konzumací alkoholu 

a jednotlivými druhy viktimizace, statisticky významné rozdíly se projevily pouze 

u krádeží. Rozdíly pak byly nejvýraznější u zkušenosti s opilostí, ale vztah opět nebyl příliš 

silný (CC=0,101). Mezi žáky, kterým během posledního roku někdo něco ukradl, např. 

knihu, peníze, mobil nebo kolo, pak bylo 45 % těch, kteří se již v životě někdy opili, 

zatímco, mezi těmi, kterým nikdy nikdo nic neukradl, to bylo 32 %. 
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7. Kapitola 7 

Vliv alkoholu na zdraví 

Následující kapitola je shrnutím výsledků diplomové práce Kohoutová, 2012, jejímž 

hlavním cílem byla kvantifikace dopadů konzumace alkoholu na úmrtnost a nemocnost 

v České republice. Odhad byl proveden pomocí tzv. alcohol-attributable fractions (AAF), 

které udávají, k jakému podílu úmrtí nebo hospitalizací by nedošlo, pokud by populace 

nebyla vystavena vlivu alkoholu, tedy pokud by všichni lidé byli abstinenty. Výpočet AAF 

je založen na údajích o míře alkoholizace společnosti (na základě výběrových šetření27 

a údajů o prodeji alkoholických nápojů) a relativních rizicích úmrtí při dané míře 

konzumace alkoholu. 

Alkohol je oblíbenou legální drogou snad po celém světě. Jeho konzumace v malých 

dávkách může přinášet příjemný pocit uvolnění a relaxace, jeho dlouhodobá konzumace ve 

větším množství však může způsobit závislost a i jednorázové nadměrné pití může přivodit 

vážnou intoxikaci a někdy až smrt. Alkohol také snižuje psychomotorické schopnosti 

člověka, což vede k vyššímu riziku úrazovosti. U jedinců v podnapilém stavu pak roste 

riziko sebevražd a agresivního chování, které může vést až k napadení ostatních osob. 

(Edwards, 2004) 

7.1. Vliv alkoholu na úmrtnost v České republice 

Alkohol je velmi rizikovým faktorem pro onemocnění trávicí soustavy, zejména jater, dále 

zvyšuje riziko vzniku rakoviny u některých orgánů, epilepsie a některých nemocí oběhové 

soustavy. Konzumace alkoholu matkou během těhotenství pak může mít vážné dopady na 

zdraví novorozence, protože může vyvolat jak mentální, tak i fyzické poškození plodu. 

Alkohol také zvyšuje pravděpodobnost samovolného potratu a narození mrtvého dítěte 

(Nechanská et al., 2012, Bailey, Sokol, 2011). 

27 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1993, 1996, 2002, Evropské výběrové šetření o zdraví 
v České republice EHIS 2008. 
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Obr. č. 27 -  Podíl úmrtí spojených s alkoholem a úmrtí zcela způsobených alkoholem na celkové 

úmrtnosti, ČR 1994-2010 

 
Zdroj: Kohoutová, 2013 

Vzhledem k vyšší míře alkoholizace u mužů jsou i dopady konzumace alkoholických 

nápojů na nemocnost a úmrtnost větší u mužů než u žen. Podle provedeného odhadu se od 

roku 1994 podíl úmrtí zapříčiněných alkoholem pohyboval u mužů stabilně okolo 10 % 

z celkového počtu úmrtí na všechny příčiny, u žen se tento podíl téměř zdvojnásobil 

z 1,2 % v roce 1994 na 2,3 % v roce 2010. Pokud by obyvatelé České republiky alkohol 

nekonzumovali, naděje dožití by u mužů mohla být o 1,6 roku vyšší a u žen o 0,42 roku. 

I na těchto číslech je tedy patrné, že alkohol má u mužů na zdraví větší vliv než u žen, ale 

u žen se situace zhoršuje – v roce 1994 byl rozdíl mezi reálnou střední délkou života 

a hypotetickou za předpokladu abstinence pouze 0,25 let. Tento trend odráží informace 

z výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatelstva (ÚZIS 1993, 1996, 2002, 2008), 

podle kterých se průměrná konzumace alkoholických nápojů u žen zvýšila z necelého 

jednoho standardního nápoje28 v roce 1993 na 1,4 nápoje v roce 2008. Zvyšující se 

úmrtnost žen spojená s konzumací alkoholu je převážně způsobena nárůstem úmrtí na 

nemoci zcela způsobené alkoholem, tedy na ty, u kterých je alkohol jedinou příčinou 

a mají slovo alkohol i ve svém názvu (např. alkoholické onemocnění jater, alkoholická 

chronická pankreatitida nebo alkoholická kardiomyopatie). Nárůst úmrtí na tyto příčiny je 

patrný i u mužů, u nich ale dochází k poklesu úmrtnosti spojené s alkoholem na ostatní 

příčiny a na celkovém podílu úmrtí spojených s alkoholem se tedy tento nárůst ve větší 

28 jeden standardní nápoj odpovídá zhruba malému pivu nebo 1dcl vína. 
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míře neprojevil. U žen však dochází k nárůstu i u úmrtí na příčiny, které jsou jen částečně 

způsobené alkoholem (viz obrázek č. 27). 

Z hlediska stáří má alkohol na úmrtnost největší vliv u osob ve věku 35-44 let, a to jak 

u mužů, tak u žen. U mužů úmrtí způsobená alkoholem v této věkové skupině v roce 2010 

představovala téměř 26 % všech úmrtí, u žen pak 17 % a ve všech věkových skupinách 

došlo od roku 1994 k navýšení tohoto podílu (viz obrázek č. 28). U nejstarší věkové 

skupiny žen (75 let a více) v roce 1994 měl alkohol mírné protektivní účinky, ty však do 

roku 2010 v důsledku zvýšení míry konzumace zmizely. 

Obr. č. 28 -  Podíl úmrtí spojených s alkoholem a úmrtí zcela způsobených alkoholem na celkové 
úmrtnosti podle věku, ČR 1994 a 2010 

 
Poznámka: A – úmrtí zcela způsobená alkoholem, CA – celková úmrtnost spojená 

s alkoholem 
Zdroj: Kohoutová, 2013 

Mírná konzumace alkoholu může mít i protektivní účinky, a to u některých 

onemocnění oběhové soustavy, diabetu mellitu a žlučových kamenů (v rámci odhadu vlivu 

alkoholu na nemocnost a úmrtnost bylo za mírné množství považováno 40 gramů čistého 

alkoholu29 za den u mužů a 20 gramů u žen) (Rehm et al., 2004). U těchto onemocnění je 

pak abstinence rizikovější než mírná konzumace alkoholu a hodnoty AAF vycházejí 

záporná. Součet úmrtí, která byla násobená zápornými AAF pak představují odvrácená 

úmrtí, o která by úmrtnost byla navýšena, pokud by všichni lidé byli abstinenty. Vývoj 

odvrácené úmrtnosti díky mírné konzumaci alkoholu je vidět na obrázku č. 27, je z něj 

29 odpovídá zhruba 2 půllitrům piva, nebo 4dcl vína.  
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patrné, že u žen má alkohol čím dál tím méně protektivní účinky na rozdíl od mužů, kde 

podíl odvrácených úmrtí ve sledovaném období roste. 

Pokud by byl zachován podíl abstinentů v České republice a zbytek obyvatel by 

konzumoval alkohol pouze v mírném množství, protektivní účinky alkoholu by byly tak 

velké, že by převýšily ty negativní a mírná konzumace alkoholu by z hlediska úmrtnosti 

byla lepší než absolutní abstinence. Protektivní účinky alkoholu by však postupem času 

slábly, což může být částečně způsobeno poklesem počtu úmrtí na nemoci oběhové 

soustavy, která jsou největším „zdrojem“ odvrácené úmrtnosti, protože představují 

nejčastější příčinu úmrtí v České republice. 

7.2. Vliv alkoholu na nemocnost v České republice 

V porovnání s úmrtností má alkohol na nemocnost30 podle provedeného odhadu u mužů 

vliv nepatrně menší a u žen naopak nepatrně vyšší, u obou ale došlo mezi lety 2000 a 2009 

k nárůstu podílu na celkové nemocnosti – u mužů z 8,7 % na 9,3 % a u žen z 2,1 % na 

2,5 %. Vývoj nemocnosti způsobené konzumací alkoholu se během sledovaných let tedy 

výrazněji neměnil a i struktura příčin zůstala téměř stejná – u mužů nemocnost plně 

zapříčiněná alkoholem po celé období tvořila necelá 2 % z celkové nemocnosti, u žen pak 

v průměru 0,6 %. 

Pokud by se v České republice konzumoval alkohol jen v mírném množství a současně 

by byl zachován reálný podíl abstinentů, protektivní účinky alkoholu by nebyly dostatečně 

velké, aby vykompenzovaly počet hospitalizací, které i mírná konzumace zapříčiňuje. 

Z hlediska nemocnosti tedy je abstinence zdravější než konzumace alkoholu, byť by byla 

mírná. 

Křivka popisující míru nemocnosti spojené s příčinami zcela zapříčiněnými alkoholem 

podle věku má dva vrcholy (viz obr. č. 29). První, sice výrazně nižší, ale o to 

problematičtější, protože se nachází u věkové skupiny, ve které by se alkohol podle zákona 

ještě konzumovat neměl, tedy ve věku 15-19 let, a to jak u mužů, tak u žen. Tento jev 

může být spojen s prvními většími experimenty s alkoholem. Adolescenti ještě pořádně 

neumí předvídat, jak na ně alkohol bude působit, a neodhadnou přiměřenou dávku. Navíc 

většinou ještě nemají vyvinutou žádnou toleranci vůči alkoholu, což spolu s nižší 

hmotností vede k tomu, že na ně alkohol působí ve větší míře než na dospělé a rychleji 

dojde k intoxikaci. U mladých se závislost na alkoholu vyvíjí rychleji a často je pak 

30 měřeno počtem hospitalizací 
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spojena s dalším rizikovým chováním jako je užívání dalších návykových látek, rizikové 

sexuální chování, delikvence aj. (Nešpor, Csémy, 2010). Zřejmě díky postupné častější 

konzumaci alkoholických nápojů a zvyšující se toleranci vůči jejich účinkům, v následující 

věkové skupině 20-24 let dochází k poklesu nemocnosti plně zapříčiněné alkoholem. Ten 

však není trvalý a od této věkové kategorie s věkem roste i počet hospitalizovaných kvůli 

alkoholu, zřejmě v důsledku toho, že se začínají projevovat negativní důsledky dlouhodobé 

konzumace alkoholu. Křivka pak v roce 2009 dosahovala vrcholu ve věkové kategorii  

45-49 let u žen a 50-54 u mužů. 

Obr. č. 29  – Míra nemocnosti zcela zapříčiněné alkoholem podle pohlaví a věku, 2000 a 2009 

 
Zdroj: Kohoutová, 2012 

7.3. Alkohol a úrazy 

Konzumace alkoholu má negativní vliv na psychomotorické schopnosti člověka, což 

zvyšuje riziko úrazů. Při výzkumu z roku 2001 (Sovinová et al., 2002), který byl založen 

na zjišťování hladiny alkoholu v krvi pacientů Ortopedicko-traumatologické kliniky 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pomocí alkotestu a dotazníkovém šetření, 

u 15 % pacientů, kteří navštívili kliniku v důsledku úrazu a kteří se nechali alkometrem 

vyšetřit, byla zjištěna zvýšená koncentrace alkoholu v krvi.  

Další údaje o úrazech, ke kterým došlo pod vlivem alkoholu, je možné nalézt ve 

Zdravotnické ročence, kterou každoročně vydává ÚZIS. Data se vztahují k úrazům 
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ošetřeným ve vybraných chirurgických oborech31. Údaje jsou však s největší 

pravděpodobností podhodnoceny, vzhledem k tomu že velká část pacientů vyhledá lékaře 

až s určitým časovým zpožděním a v případě, že pacient nejeví viditelné známky 

intoxikace nebo sám nesdělí, že alkohol konzumoval, lze vliv alkoholu na ošetřovaný úraz 

jen velmi těžko zjistit. ÚZIS pak rozlišuje i úrazy pod vlivem alkoholu u dětí (do 14 let) 

a dorostu (15-19 let). Vývoj úrazů v důsledku konzumace alkoholu je znázorněn na 

obrázku č. 30. Je z něj patrné, že u mladých mezi 15 a 19 lety jsou úrazy pod vlivem 

alkoholu výrazně častější než u celkové populace a ačkoliv jsou dostupná data pouze za 

poslední čtyři roky, zdá se, že míra úrazovosti spojená s alkoholem má u nich vzrůstající 

tendenci. V roce 2012 bylo ambulantně ošetřeno přes 41 tisíc takovýchto úrazů, z toho 

necelé čtyři tisíce připadalo na dorost a necelých 350 případů dokonce na děti mladší 15 let 

(ÚZIS, 2013a). 

Obr. č. 30 – Vývoj počtu úrazů pod vlivem alkoholu v České republice, 1995-2010 

 
Zdroj: ÚZIS, 1996-2013 

Policejní statistika také sleduje počty nehod způsobených pod vlivem alkoholu 

a  počet zraněných a zemřelých osob v důsledku těchto nehod, jejich podíl na celkové 

nehodovosti a úmrtích a zraněních při všech dopravních nehodách pak zobrazuje obr. č. 31. 

Od roku 2003 se podíl nehod pod vlivem alkoholu pohybuje mezi 4-8 % z celkového počtu 

vyšetřovaných nehod, nejvyšší byl v roce 2009, kdy dosáhl hodnoty necelých 8 % a do 

roku 2013 klesl na necelých 6 %. Úmrtí při nehodách způsobených pod vlivem alkoholu 
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během posledních deseti let výrazně kolísala, svého maxima dosáhla opět v roce 2009, kdy 

představovala téměř 15 % z celkového počtu zemřelých při dopravních nehodách, které 

policie vyšetřovala. V roce 2013 pak tento podíl dosahoval hodnoty necelých 9 %. Téměř 

60 % viníků dopravních nehod pod vlivem alkoholu byla naměřena hladina alkoholu 

1,5 ‰ v krvi a více. Viníci s takovouto hladinou alkoholu v krvi pak měli na svědomí 

stejný podíl úmrtí (necelých 60 %). Údaje o nehodách způsobených pod vlivem alkoholu 

představují jen špičku ledovce a případů, kdy řidič řídil pod vlivem alkoholu je výrazně 

více – pro srovnání v roce 2012 policie vyšetřovala necelých pět tisíc nehod způsobených 

pod vlivem alkoholu, ale celkově zjistila přes jedenáct tisíc případů, kdy řidič alkohol požil 

(MV ČR, 2013).  

Nejčastěji se dopravní nehody pod vlivem alkoholu v roce 2013 vyskytovaly 

u cyklistů, u kterých tvořily 30 % z celkového počtu nehod, které zavinili, dále pak u řidičů 

mopedů (24 %) a chodců (16 %). (Policie ČR, 2013b)  

Obr. č. 31 – Vývoj podílu dopravních nehod, zranění a úmrtí způsobených pod vlivem alkoholu, 
2003-2013 

 
Zdroj dat: Policie ČR, 2003b-2011b, 2013a, 2014, vlastní výpočty 
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individuální, jako prostředek k dosažení určitého cíle, ať již to je relaxace nebo řešení 

různých problémů, což pak může vést až k závislosti na alkoholu (Skála, 1985). 
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Závislost na alkoholu je dlouhotrvající, opakující se onemocnění zapříčiněné abúzem 

alkoholu, které bývá označováno jako alkoholismus (Popov, 2003). V minulosti se 

negativní účinky posuzovaly především z morálního hlediska, opilost byla vnímána jako 

příčina nemravného chování a jiných společensky nežádoucích jevů. Abúzus alkoholu byl 

středem zájmu spíše kvůli jeho negativním důsledkům pro stát a společnost, jeho důsledky 

pro postiženého jedince byly spíše v pozadí a byly chápány jako trest za jeho chování. 

(Sournia, 1999) O nadměrné konzumaci alkoholu jako o medicínském problému se 

oficiálně začíná mluvit až v 50. letech minulého století, i když zmínky o negativních 

účincích alkoholu na zdraví jsou již z 11. století (Popov, 2003, Sournia, 1999). Od 70. let 

se pak začíná používat pojem „problémy související s alkoholem“ a na tuto problematiku 

se začíná pohlížet komplexněji, nejen z lékařského, ale i společenského hlediska. Ve středu 

zájmu pak je nejen jedinec, ale i jeho rodina a v neposlední řadě také společnost jako celek 

(Popov, 2003, Sournia, 1999). 

Závislost na alkoholu se často vyskytuje spolu s dalšími nejen duševními 

onemocněními, přičemž při hospitalizacích je často přehlížena a ve většině případů není 

diagnostikována (Popov, 2003). Syndrom závislosti na alkoholu je možné diagnostikovat, 

pokud se u pacienta projeví během roku alespoň měsíc v kuse tři z následujících příznaků 

závislosti: silná touha nebo puzení pít alkohol, potíže v sebeovládání na začátku a na konci 

konzumace alkoholu nebo v kontrole množství vypitého alkoholu, projevy somatického 

odvykacího stavu při přerušení nebo skončení konzumace alkoholu, nárůst tolerance 

související s pravidelnou konzumací alkoholu, zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů 

v důsledku zvýšeného množství času věnovaného k získání a konzumaci alkoholu, 

pokračování v pití alkoholických nápojů i přes jasný důkaz negativních následků (Popov, 

2003) 

Vývoj syndromu závislosti na alkoholu je dlouhodobý proces a přechod od rizikového 

užívání k závislosti je postupný a nenápadný (Popov, 2003). Tento přechod se pak projeví 

na myšlení i chování daného člověka a ve většině případů si není schopen připustit, že jeho 

pití již má charakter závislosti. 

Určení podílu populace, která konzumuje alkoholické nápoje v nadměrném množství, 

nebo je na alkoholu závislá, je velmi obtížná. Údaje z výběrových šetření jsou i přes 

tolerantní postoj alkoholu v české společnosti s největší pravděpodobností podhodnoceny 

a údaje o pacientech v protialkoholních léčebnách představují jen malou část těch, kteří 

mají s alkoholem problém a rozhodli se jej řešit. Popov (2003) pak uvádí, že zhruba 25 % 

dospělých mužů a 5 % žen konzumuje alkohol v nadměrné míře pravidelně. 
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Údaje o pacientech v ambulantních psychiatrických odděleních, které poskytuje ÚZIS 

ukazují od roku 1992 mírné snížení ošetřených pro poruchy způsobené užíváním alkoholu. 

Tento pokles byl zapříčiněn poklesem ošetřených mužů, protože počet žen naopak od 

konce 90. let téměř nepřetržitě narůstal (viz obr. č. 32) a mezi lety 1992 a 2012 se zvýšil 

o 22 %, zatímco u mužů poklesl o 45 %. V případě psychiatrických lůžkových zařízení byl 

nárůst ženských pacientů výraznější (téměř o 47 %) a u mužů byl pokles jen minimální 

(o necelých 5 %), proto se celkový počet hospitalizovaných v těchto zařízeních mezi lety 

1992 a 2012 nepatrně zvýšil (o 8 %). 

Obr. č. 32 – Vývoj pacientů ošetřených pro poruchy způsobené užíváním alkoholu v záchytných 
stanicích, psychiatrických lůžkových zařízeních a v ambulantních psychiatrických 
odděleních (na 10 tisíc obyvatel), 1992-2012 

 
Poznámka: počet ošetřených vztažen vždy k dané genderové, nebo věkové kategorii 

      mladiství – 19 let a méně 
Zdroj: Nechanská et al., 2011, ÚZIS, 2013a, 2013b 

Záchytné stanice představují mezistupeň mezi ambulantní a lůžkovou péčí a slouží pro 

krátkodobý pobyt při akutní intoxikaci návykovými látkami a u nás začaly vznikat od roku 

1951 (ÚZIS, 2013b). Počet záchytných stanic a míst, které byly k dispozici, se v čase 

měnil a zhruba do roku 2004 vývoj počtu ošetřených pacientů víceméně kopíroval počet 

míst v záchytných stanicích. Od roku 2005 však došlo k výraznému nárůstu pacientů i přes 

téměř stagnující počet míst v záchytných stanicích. K nárůstu pacientů došlo jak u mužů, 

tak u žen, i když u žen je výraznější (o 166 % oproti 41 % u mužů). K nárůstu pacientů 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

po
če

t o
še

tře
ný

ch
na

 1
0 

tis
íc

 o
by

va
te

l

lůžková zařízení - muži
lůžková zařízení - ženy
lůžková zařízení - celkem
ambulantní péče - muži
ambulantní péče - ženy
ambulantní péče - celkem
záchytné stanice - muži
záchytné stanice - ženy
záchytné stanice - celkem
záchytné stanice - mladiství



 
Iva Kohoutová: Abúzus alkoholu a možnosti prevence 68 

  
došlo i u mladistvých do 20 let – počet pacientů v této věkové kategorii se více jak 

zečtyřnásobil od roku 1992. Tento nárůst však může být způsoben i postupným 

rozšiřováním a dostupností nealkoholových návykových látek, protože ač u většiny 

pacientů ošetřených v záchytných stanicích je intoxikace způsobena nadměrnou konzumací 

alkoholu (83 % v roce 2012), u mladistvých ale podíl pacientů pro nealkoholové drogy 

představoval 47 % (ÚZIS, 2013b). Statistika pacientů podle druhu látky, kterou byla 

intoxikace způsobena je dostupná teprve od roku 2011, nelze proto vytvořit časové 

srovnání.  

Většinu pacientů ošetřených kvůli intoxikaci alkoholem tvoří stále muži, ale podíl žen 

se neustále zvyšuje – v lůžkových a ambulantních zařízeních ženy v roce 1992 

představovaly 24 % resp. 20 % pacientů, ale do roku 2012 jejich podíl stoupl na 32 % resp. 

36 %. V záchytných stanicích zatím podíl ošetřených žen není tak vysoký, ale mezi 

zmiňovanými lety stoupl z 9 % na 16 %. 
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8. Kapitola 8 

Faktory ovlivňující konzumaci alkoholu a možnosti prevence 

I přes určité pozitivní účinky konzumace mírného množství alkoholu, je celkově alkohol 

vnímán jako rizikový faktor jak v oblasti zdraví, tak společenského života a proto jsou jeho 

prodej a konzumace regulovány. Téměř ve všech státech je stanovena minimální věková 

hranice, od kdy mohou lidé alkohol konzumovat. Ve většině států32 je touto hranicí 18 let, 

ale v některých státech mohou mladí konzumovat pivo nebo jiné slabé alkoholické nápoje 

již v 16 letech (např. Belgie, Německo, Portugalsko). Na druhou stranu v některých 

muslimských zemích je prodej a konzumace alkoholu zakázána úplně (např. Katar, Jemen 

nebo Spojené arabské emiráty). (ICAP, 2013) 

V České republice prodej a konzumaci alkoholu upravuje zákon o opatřeních 

k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami, který zakazuje prodej a konzumaci alkoholických nápojů osobám 

mladším 18 let a také osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové 

látky (Zákon č. 379/2005 Sb.). Tento zákon také upravuje místa, kde se alkoholické nápoje 

smí prodávat. Další regulační opatření představují vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu 

na určitých místech obce nebo města. Praha první takovou vyhlášku vydala v roce 2008 

a stanovuje, že alkoholické nápoje se nesmí pít 100 m od stanic metra, školních 

a zdravotních zařízení a také na dětských hřištích a pískovištích (Obecně závazná vyhláška 

č. 12, 2008). Dále jmenovitě specifikuje další místa, na která se zákaz vztahuje, především 

místa, ve kterých docházelo k rušení veřejného pořádku v důsledku pití alkoholu, jako jsou 

některá náměstí, parky, nebo okolí supermarketů. V roce 2013 pak tento seznam obsahoval 

přes 800 míst (Obecně závazná vyhláška č. 11, 2013). Obdobné vyhlášky platí i v řadě 

dalších měst například v Brně, Liberci nebo v Táboře (Rajlichová, 2013). Problémem je, že 

dodržování těchto opatření, ať již konzumace alkoholu mladistvých, nebo pití na 

veřejnosti, není důkladně kontrolována. Podle studie ESPAD z roku 2007 si pivo 

v hospodě někdy koupilo 55 % mladých ve věku 16 let. Zároveň 85 % mladých považuje 

32 na základě údajů dostupných v databázi ICAP (International Center for Alcohol Policices), 2013 
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koupení piva za snadné (53 % dokonce za velmi snadné). Víno a lihoviny pak za dostupné 

považuje menší část mladých, stále to je ale více jak polovina dotazovaných studentů 

(76 %, resp. 55 %) (Csémy, Chomynová, Sadílek, 2009). Zdá se tedy, že nezletilí mají 

u nás k alkoholu relativně snadný přístup a není tak pro ně problém si ho kdykoliv obstarat. 

Na míru a frekvenci konzumace alkoholu však má vliv celá řada jiných faktorů než jen 

jeho dostupnost a příležitost ke konzumaci, na které se zaměřují výše zmíněná legislativní 

opatření. Několika z nich se zabývají následující podkapitoly na základě výsledků 

výzkumu ISRD-2.  

8.1. Vliv rodinného zázemí na konzumaci alkoholu 

Ačkoliv v době, kdy mládež experimentuje s alkoholem již na utváření jejich názorů 

a chování mají výraznější vliv jejich kamarádi a vrstevníci, rodinné prostředí hraje 

důležitou roli v postoji k alkoholu. Chování a výchova rodičů má významný vliv na široké 

spektrum problémového chování jako užívání drog, kouření, delikvence nebo užívání 

alkoholu. Podle Biddle, Bank, Marlin (1980) pak rodiče mají na nadměrné pití mladých 

větší vliv prostřednictvím norem, které k alkoholu zastávají než svým chováním. U přátel 

tomu je pak naopak. Kromě zastávaných postojů může mít na konzumaci alkoholu u dětí 

vliv i způsob výchovy. Podle Engels et a., 2005 děti rodičů, kteří poskytují svým 

potomkům jak emoční, tak materiální podporu a přiměřenou míru kontroly, pak vykazují 

nižší prevalenci rizikového chování včetně užívání návykových látek. Naopak u dětí, které 

vyrůstají v negativním a nestimulujícím rodinném prostředí, riziko problémového chování 

roste. Zvýšené riziko užívání alkoholu mohou představovat i nepřiměřené tresty (Markina, 

Kask, 2013).  

Tento vztah naznačují i data Aktér (2011), kde respondenti kromě frekvence 

konzumace alkoholu byli dotazováni i na to, jak často jejich rodiče užívali tělesných trestů, 

zákazů koníčků nebo jak často je trestali spíše psychicky – emotivní scény, výhrůžky, 

nadávky apod. Je tedy možné posoudit, do jaké míry tyto druhy trestů v dětství ovlivnily 

konzumaci alkoholu respondentů v dospělosti. Ukázalo se, že frekvence trestání ve formě 

zákazu televize, kamarádů nebo koníčků nemělo na četnost konzumace alkoholu vliv a to 

ani na frekvenci konzumace tří a více sklenic denně. Vliv se projevil u zbylých dvou druhů 

trestů, které jsou v porovnání se zákazem televize extrémnější, i když koeficient 

kontingence nebyl příliš vysoký. Při srovnání jeho hodnot pak měly tyto tresty výraznější 

vliv na celkovou konzumaci alkoholu než na nadměrné pití.  
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Obr. č. 33 - Struktura respondentů podle četnosti konzumace alkoholu a podle frekvence 

jednotlivých trestů v dětství 

 
Poznámka: “Jak často jste konzumoval(a) v průběhu minulého měsíce alkoholické nápoje jakéhokoliv 

druhu, včetně piva?“ 
“Když si vzpomenete na situaci v rodině, ve které jste vyrůstal(a), jak často Vaši rodiče používali 
následující formy trestů:  
A) Těžší fyzické tresty – facka, výprask apod. (fyzické tresty) C) Emotivní scény, úporné výčitky, 
výhrůžky či nadávky (psychické tresty) 
Fyzické tresty CC= 0,181, psychické tresty CC=0,179 

Zdroj: Aktér, 2011, vlastní výpočty 
Na obr. č. 33 je vidět, že spolu s četností jak fyzických, tak psychických trestů 

v dětství téměř plynule narůstá i podíl respondentů, kteří konzumují alkohol skoro každý 

den. Obdobně tomu bylo i u frekvence konzumace tří a více sklenic za den. Dalo by se 

tedy říci, že extrémní tresty mohou být rizikovým faktorem pro pravidelné pití celkově 

i pro nadměrnou konzumaci. Kdybychom se však podívali na výskyt respondentů, kteří 

naopak nepijí alkohol vůbec, jejich podíl se spolu s narůstající frekvencí fyzických 

a psychických trestů lineárně nezmenšuje, ale křivka má tvar písmene U, tedy abstinenti 

jsou nejvíce zastoupeni u respondentů, jejichž rodiče nikdy nepoužívali extrémnější tresty 

a zároveň u těch, kteří tyto tresty praktikovali velmi často. Stejně tomu je i u nadměrného 

pití. Otázkou pak je, zda častější užívání fyzických a psychických trestů svědčí o vyšší 

míře kontroly, která může mít z hlediska abstinence protektivní účinek, nebo indikuje 

problematické rodinné prostředí, které může naopak být rizikovým faktorem. 

Markina a Kask (2013) na základě analýzy dat z ISRD-2 za evropské státy pak 

identifikovali rizikové a protektivní faktory konzumace alkoholu u mladých z hlediska 

rodinného prostředí. Jedná se o strukturu rodiny, rodinné vazby, negativní životní události 

a životní úroveň rodiny. Podle evropských dat děti z úplných rodin a ti, kteří častěji tráví 

čas se svými rodiči a jejichž rodiče mají přehled o tom, s jakými kamarády tráví volný čas, 
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konzumují alkohol v menší míře. To se potvrdilo i na datech za Českou republiku. Tabulka 

č. 6 pak podává přehled síly jednotlivých vztahů. 

Tab. č. 6 – Významnost faktorů ovlivňující konzumaci alkoholu 

 
struktura 

rodiny 
vztah s 
otcem 

vztah s 
matkou 

aktivity 
s rodiči 

společné 
večeře 

znalost 
kamarádů 

alkohol během 
posledního 

měsíce* 

koeficient kontingence 
x 

0,108 0,087 0,071 0,094 0,186 

hladina významnosti 0,001 0,001 0,050 0,010 0,001 

zkušenost 
s opilostí 

koeficient kontingence 0,143 0,139 0,109 0,101 0,156 0,234 

hladina významnosti 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

nadměrná 
konzumace při 

poslední 
příležitosti 

koeficient kontingence 0,104 0,102 0,111 0,105 0,112 0,224 

hladina významnosti 0,010 0,010 0,001 0,010 0,010 0,001 

Poznámka: *) Proměnná vznikla transformací proměnných o konzumaci piva nebo vína 
a lihovin, a nabývá dvou hodnot – „ano“ pokud respondent pil alespoň jeden z druhů 
alkoholických nápojů a „ne“ pokud respondent u obou druhů nápojů vyplnil, že je 
nepil, obdobně byla transformována i proměnná zkušenost s opilostí 
„Žiješ společně se svou vlastní matkou a otcem?“ 4 kategorie – žije s oběma 
vlastními rodiči, střídavá péče, žije jen s jedním rodičem, žije s jedním vlastním 
a jedním nevlastním rodičem, jiný typ rodiny 
„Jak dobře obvykle vycházíš s mužem/ženou, se kterým žiješ v domácnosti 
(otec/matka, nevlastní otec/matka)? 
„Jak často podnikáte ty a tví rodiče (nebo jiní dospělí, s nimiž žiješ) nějaké společné 
akce jako návštěva kina, procházky nebo výlety, návštěvy příbuzných, sportovních 
akcí apod.?“ 
„Kolikrát v průběhu týdne večeříte alespoň s jedním z rodičů (nebo z dospělých, se 
kterými žiješ)?“ 
„Vědí obvykle tví rodiče (nebo dospělí, se kterými žiješ), s kým se stýkáš, když nejsi 
doma?“ 

Zdroj dat: ISRD-2, 2006/2007, vlastní výpočty 

Faktory charakterizující povahu rodinného prostředí mají výraznější vliv na 

problémové pití, tedy na to zda se žáci někdy v životě opili a na to jestli při poslední 

příležitosti pili alkohol v nadměrném množství (pět nebo více sklenic alkoholu) než na 

prevalenci konzumace alkoholu během posledního měsíce. Celkově se však nejedná 

o příliš silné vztahy vzhledem k nízkým hodnotám koeficientů kontingence. Při jejich 

porovnání pak největší vliv na konzumaci alkoholu měl fakt, zda rodiče ví, s kým jejich 

děti tráví čas, když nejsou doma. Mezi dětmi, jejichž rodiče vždy vědí, s kým se stýkají, 

pak pouze 32 % během posledního měsíce pilo nějaký alkoholický nápoj, 22 % se někdy 

v životě opilo a 19 % při poslední příležitosti vypilo 5 nebo více sklenic alkoholických 

nápojů. Naproti tomu mezi dětmi, jejichž rodiče nikdy, nebo zřídka kdy vědí, s kým tráví 

volný čas, to je výrazně více a hodnoty dosahují vice jak 50 %, v případě nadměrné 

konzumace to pak bylo téměř třikrát tolik.  
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Obr. č. 34 – Podíl žáků, kteří se někdy v životě opili podle vybraných charakteristik rodinného 

zázemí33 

 
Zdroj dat: ISRD-2, 2006/2007, vlastní výpočty 

 Do jisté míry je překvapivé, že struktura rodiny má na konzumaci alkoholu relativně 

slabý vliv a v případě prevalence konzumace během posledního měsíce nebyly rozdíly 

dokonce statisticky významné. V případě zkušenosti s opilostí i nadměrné konzumace při 

poslední příležitosti byla nejrizikovější rekonstituovaná rodina, tedy děti, které žily 

s jedním z rodičů a jeho novým partnerem častěji užívali alkohol rizikovým způsobem (viz 

obr. č. 34). 

Dalším významným rizikovým faktorem, který byl v Markina a Kask (2013) 

diskutován, byly negativní události, které se dětem v životě přihodily, jako je smrt nebo 

nemoc někoho blízkého, problémy s alkoholem nebo drogami u rodičů, či jejich rozvod 

nebo rozchod. Data za všechny evropské země pak ukázaly, že čím více negativních 

událostí děti prožily, tím častěji konzumovaly alkohol, jak celkově, tak i v nadměrném 

množství. Tuto přímou úměru potvrdila i česká data, ale rozdíly v počtu negativních 

událostí mezi dětmi, které během posledního měsíce konzumovaly alkohol, byly velmi 

malé (největší rozdíly byly u dětí podle toho, zda se někdy opily - ETA=0,101). Ze 

sledovaných negativních událostí neměla žádná z nich vliv jak na prevalenci konzumace za 

poslední měsíc, tak na problémovou konzumaci a koeficient kontingence nikdy nebyl vyšší 

než 0,1, jedná se tedy o velmi slabé vztahy, často na hranici statistické významnosti. Na 

33 vybrané kategorie proměnných na základě nejvyšší a nejnižší hodnoty podílu dětí se zkušeností s opilostí 
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problémovou konzumaci (nadměrná konzumace a opití se) pak mělo mírný vliv, jestli byl 

žák dlouhodobě nemocný, nebo se jeho rodiče rozešli. Vyšší podíl žáků, kteří se někdy 

opili, pak bylo mezi těmi, jejichž rodiče měli problém s alkoholem (43 % vs. 34 %), nebo 

drogami a pokud mezi nimi docházelo k hádkám a fyzickému násilí (42 % vs. 32 %). 

Preventivní opatření by se tedy měla zaměřovat na zvýšení zájmu rodičů o své děti, 

zejména aby měli přehled o tom, s kým a kde tráví svůj volný čas a také na to, aby s nimi 

trávili více času. Vzhledem k častější konzumaci alkoholu u dětí, které zažily nějakou 

negativní událost, by byly vhodné i programy zaměřující se právě na tuto skupinu dětí, 

které by jim pomohly se s nastalou situací vyrovnat. Zejména pokud jde o děti z rodiny, 

kde rodiče mají problémy s alkoholem či drogami, nebo se vyskytlo domácí násilí 

(Markina, Kask, 2013) 

8.2. Vliv kamarádů a způsobu trávení volného času na konzumaci alkoholu 

Kamarádi a vrstevníci hrají v životě mladých velmi významnou roli a mohou také 

ovlivňovat jejich vztah ke konzumaci alkoholu. Řada studií ukázala, že míra konzumace 

alkoholu je mezi přáteli velmi podobná (Visser et al., 2013). Otázkou však je, jestli mladí 

začínají pít v důsledku toho, že jejich přátelé pijí, nebo si vybírají sobě podobné kamarády, 

kteří mají k alkoholu stejný postoj a konzumují ho tudíž stejně často jako oni. Ačkoliv je 

většinou pozornost věnována negativnímu vlivu kamarádů, mohou mít však i protektivní 

funkci v případě, že jedince naopak od konzumace alkoholu odrazují, nebo v případě, že 

již dotyčný alkohol pil, mohou na něj kamarádi dávat pozor a odradit ho od dalšího 

rizikového chování (Steketee et al., 2013). 

Podle analýzy Steketee et al. (2013) provedené na datech ISRD-2 za evropské státy 

pak žáci, kteří častěji trávili svůj volný čas s kamarády, častěji chodili ven v noci a měli 

kamarády, kteří se dali označit jako delikventní, pili častěji jak celkově, tak i v nadměrném 

množství. Tyto výsledky potvrzují i česká data. Pokud bychom pak porovnali hodnoty 

koeficientů kontingence, největší vliv měli faktory zobrazené na obr. č. 35 na zkušenost 

s opilostí a nejmenší na prevalenci konzumace alkoholu za poslední měsíc. Jak je vidět, 

trávení většiny volného času s rodinou, málo času s kamarády a nechození v noci ven 

představují protektivní faktory, které výrazně snižují zastoupení žáků, kteří již někdy 

v životě byli opilí, stejně tak jako těch, kteří v posledním měsíci pili nějaký alkoholický 

nápoj a při poslední příležitosti vypili pět nebo více sklenic alkoholu. Dalším výrazným 

protektivním faktorem je i konzumace alkoholu s rodiči. Pokud žáci naposledy pili pivo 
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nebo víno v přítomnosti rodičů, výrazně méně často vypili 5 a více sklenic (4 %) a také 

měli méně často zkušenost s opilostí, v porovnání s těmi, kteří naposledy pili alkohol 

s jinými dětmi nebo vrstevníky (25 % vypilo pět a více sklenic piva nebo vína. Obdobné 

byly výsledky u konzumace lihovin, kde však v nabídce odpovědí nebyli rodiče, ale 

celkově dospělí. Zdá se tedy, že mírná konzumace alkoholu pod dohledem dospělého, kdy 

dítě pozná účinky alkoholu, by mohla omezit nadměrné pití (Steketee et al. 2013). 

Obr. č. 35 – Podíl žáků, kteří se někdy v životě opili podle vybraných charakteristik34 

 
Poznámka: „Kolikrát během týdne chodíváš v noci mimo domov třeba na party nebo diskotéky, 

na návštěvy známých nebo jen tak bloumat po ulicích“  
„S kým trávíš většinu svého volného času?“ 
„Mladí lidé někdy dělají i zakázané věci. O kolika svých kamarádech víš, že udělali 
některé z následujících věcí? Mám kamarády, kteří zkusili měkké nebo tvrdé drogy 
jako konopí, hašiš, extázi, speed, heroin nebo kokain “ 
„Když nepočítáš čas strávený ve škole, kolik hodin věnuješ každé z uvedených aktivit 
během jednoho běžného školního dne? Setkávání se s přáteli“ 
 „Pil/a jsi v tomto případě sám/a nebo s druhými lidmi“ 

Zdroj dat: ISRD-2, 2006/2007, vlastní výpočty 

Analýzy Berten, Vettenburg (2013) na evropských datech z ISRD-2 testovala 

komplexní vliv rodinného zázemí, školy, sousedství, způsobu trávení volného času, 

delikventního chování a míry sebekontroly na konzumaci alkoholu. Analýza pak ukázala, 

že právě faktory jako orientace na kamarády a vrstevníky, spíše než na rodinu a delikventní 

přátelé spolu s mírou sebekontroly konzumaci alkoholu ovlivňují nejvíce.  

34 vybrané kategorie proměnných na základě nejvyšší a nejnižší hodnoty podílu dětí se zkušeností s opilostí 
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8.3. Vliv schopnosti sebekontroly na konzumaci alkoholu 

Schopnost sebekontroly je často zmiňovaným faktorem ovlivňující náchylnost jedince 

k rizikovému chování a má protektivní účinky v případu nadměrné konzumace alkoholu 

(Gottfredson, Hirschi, 1990, Griffin et al., 2012, Visser et al., 2013). Nízká míra 

sebekontroly je pak významně spojená kromě konzumace alkoholu i s řadou dalších 

negativních jevů jako je užívání nelegálních drog, ale i obezitou nebo symptomy deprese 

(Griffin et al, 2012).  

Míra sebekontroly byla v rámci dotazníku ISRD-2 měřena pomocí 12 výroků35, 

u kterých žáci pomocí čtyřbodové škály vyjadřovali, do jaké míry s nimi souhlasí. Výroky 

se zaměřovali na temperament, vyhledávání rizika, míru s jakou žáci myslí pouze na sebe 

a orientaci na okamžitý užitek. Evropská data z ISRD-2 pak potvrdila, že se zvyšující se 

mírou sebekontroly roste i šance, že daný žák bude abstinent. V České republice však byl 

vliv sebekontroly na konzumaci alkoholu slabší než v ostatních zemích. I tak se ale 

s každým bodem míry sebekontroly (měřena jako průměr ze všech 12 výroků) šance, že 

žák konzumoval alkohol (během svého života i během posledního měsíce) snižuje 

o necelých 40 % a šance, že se někdy opil nebo při poslední příležitosti vypil pět nebo více 

sklenic alkoholu se snižuje téměř na polovinu (Podaná, Buriánek, 2013). V rámci 

jednotlivých skupin výroků pak největší vliv měly ty, které vyjadřovaly, do jaké míry žák 

vyhledává riziko (Podaná, Buriánek, 2013).  

  

351. Jednám impulzivně, aniž bych u toho moc přemýšlel/a 2. Dělám to, co mi přináší okamžité uspokojení, 
třeba i za cenu obětování vzdálenějších cílů 3. Více se starám o to, co se kolem mě děje teď, než o to, co 
bude za dlouho 4. Rád občas testuji sám sebe třeba nějakým trochu riskantním počinem 5. Někdy 
podstupuji riziko prostě proto, že mě to baví 6. Vzrušení a dobrodružství jsou pro mě důležitější, než 
bezpečí 7. Snažím se ohlížet v první řadě na sebe, i kdyby to mělo způsobit jiným lidem potíže 8. když to, 
co dělám, vadí druhým lidem, je to jejich problém, a ne můj 9. Rád získávám věci, které chci mít, i když 
vím, že to působí problémy druhým lidem 10. Dost rychle ztrácím trpělivost 11. Když se opravdu naštvu, je 
pro ostatní lepší se mi vyhnout 12. Když s někým zásadně nesouhlasím, je pro mě většinou těžké o tom 
v klidu pohovořit a přitom se nerozrušit 
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Kapitola 9 

Závěr 

I když se v posledních letech v České republice nárůst spotřeby alkoholu podle údajů ČSÚ 

zastavil, stále je na velmi vysoké úrovni.  Analýza dostupných dat provedená v této práci 

ukázala, že naprostá většina české populace alkoholické nápoje konzumuje. Podle 

výzkumu Naše společnost v roce 2012 nikdy nebo téměř nikdy alkohol nekonzumovalo 

pouze 12 % lidí. Alkohol je také nedílnou součástí společenského života a zejména víno 

a lihoviny se nejčastěji konzumují při slavnostních příležitostech.  

Určit počet obyvatel, kteří konzumují alkohol v nadměrném množství, je velmi 

obtížné vzhledem k povaze dostupných datových zdrojů. Údaje o míře konzumace 

alkoholu z výběrových šetření jsou s největší pravděpodobností podhodnoceny, údaje 

o prodeji alkoholických nápojů naopak nadhodnoceny a počty pacientů léčících se ze 

závislosti na alkoholu představují jen zlomek z těch, kteří konzumují alkohol v nadměrném 

množství a mají s pitím problém. Pokud bychom vycházeli z průměrného počtu 

alkoholických nápojů připadající na osobu na den, 12 % lidí v roce 2012 konzumovalo 

alkohol ve větším než mírném množství, které by nemělo být zdraví škodlivé (2 půllitry 

piva u mužů a jeden u žen). Většina lidí ale nekonzumuje alkohol pravidelně každý den 

(činilo tak pouze 10 % osob) a množství konzumovaného alkoholu při jedné příležitosti 

tedy bude ve skutečnosti výrazně větší (CVVM, 09/2012). Nárazové nadměrné pití u nás 

není neobvyklé - v roce 2008 téměř tři čtvrtiny mužů a více jak polovina žen uvedlo, že 

během posledního roku někdy naráz vypili tři nebo více půllitrů piva, nebo šest a více dcl 

vína. Téměř 21 % mužů a 3 % žen pak takové množství alkoholu konzumovalo dokonce 

alespoň jednou týdně (ÚZIS, 2011). Nárazové nadměrné pití bylo nejčastější u mladých 

mezi 20 a 30 lety.  

Nadměrná konzumace alkoholu je přitom spojena s řadou negativních zdravotních 

důsledků. V roce 2010 více jak 10 % úmrtí u mužů a přes 2 % u žen bylo možno připsat 

konzumaci alkoholu, přičemž u 3 % resp. 1 % úmrtí byl alkohol jedinou příčinou. Tento 
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podíl je pak ve srovnání s rokem 1994 více jak dvakrát vyšší u mužů a dokonce čtyřikrát 

vyšší u žen. K nárůstu úmrtí zcela způsobených alkoholem došlo jak v relativním, tak 

absolutním vyjádření. Tyto údaje tedy naznačují negativní vývoj, kdy nadměrné pití 

alkoholu, které vede k zdravotním problémům, je u nás zřejmě čím dál tím častější. A zdá 

se také, že se tyto problémy také začínají čím dál tím více týkat i žen, kdy nárůst úmrtí 

v důsledku alkoholu je u nich rychlejší než u mužů a také se zvyšuje podíl žen ošetřených 

v ambulantních a lůžkových zařízeních hospitalizovaných v důsledku poruch způsobených 

konzumací alkoholu a stejně tak i v záchytných stanicích. 

Konzumace alkoholu se nejvíce liší podle pohlaví a věku, kdy ženy pijí alkoholické 

nápoje v menším množství než muži a bylo mezi nimi také více abstinentů. Méně 

konzumují alkohol i starší lidé a naopak nejmladší věkové kategorie do 19 let. Vliv dalších 

socio-demografických charakteristik byl často spojen právě s vlivem věku respondenta – 

více abstinentů bylo mezi důchodci a ovdovělými nebo mezi studenty a svobodnými. 

Každodenní konzumaci pak častěji uváděli respondenti žijící s partnerem, což naznačuje 

společenský charakter pití alkoholu. Analýza také ukázala častější a větší míru konzumace 

alkoholu u osob se základním vzděláním, které častěji než ostatní konzumovali alkohol 

denně a i průměrný počet vypitých nápojů byl vyšší. Rozdíl v průměrné denní dávce 

alkoholu však nebyl velmi výrazný. Mírné množství alkoholu pak méně často konzumovali 

nezaměstnaní. Rozdíly v konzumaci alkoholu ale nebyly podle vybraných socio-

demografických charakteristik celkově tak výrazné a dalo by se říci, že konzumace 

alkoholu se u nás napříč společností dramaticky neliší. 

Dlouhodobě Česká republika patří mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě 

a bohužel na obdobných příčkách se držíme i v konzumaci alkoholu u mládeže. Žáci ve 

věku 12-15 let měli zkušenost s pitím piva častěji než u nás jen v Estonsku a s konzumací 

lihovin pak ještě v Maďarsku a Dánsku. Celkově během svého života nějaký alkoholický 

nápoj ochutnalo 84 % žáků 7.-9. tříd základních škol (ISRD-2). Během posledního měsíce 

pak alkohol konzumovalo 42 % žáků, přičemž u nejstarších, kterým bylo 15 let a více, to 

bylo již více než polovina. Ačkoliv konzumace alkoholu u dospělých se výrazně liší mezi 

muži a ženami, u mladých tomu tak nebylo a dívky měly zkušenosti s pitím alkoholu stejně 

často, jako chlapci, i když ho ochutnávaly o trochu později – v průměru o necelý půlrok. 

Do svých 11 let pak alkoholický nápoj ochutnalo 57 % dívek a 63 % chlapců (z těch, kteří 

někdy pili alkohol). Brzké zkušenosti s alkoholem ale mohou vést k častější konzumaci 

alkoholu v dospělosti. S opilostí pak měla zkušenost třetina žáků, nejstarších dokonce více 

než polovina. 
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Na konzumaci alkoholu, zejména problémovou (zkušenost s opilostí a nadměrná 

konzumace), u dětí mají výrazný vliv rodinné vazby, způsob trávení času, ale také 

individuální charakteristiky jako schopnost sebekontroly. Z hlediska rodiny hraje důležitou 

roli supervize, tedy zda rodiče mají přehled, s kým jejich dítě tráví volný čas mimo domov. 

Dalším protektivním faktorem bylo častější trávení volného času s rodiči a společné 

rodinné večeře, tedy rodinné vazby. Naopak rizikové faktory představovalo trávení 

volného času s přáteli, chození v noci ven, delikventní přátelé a nízká míra sebekontroly. 

Vzhledem k velmi rozšířené konzumaci alkoholických nápojů by se dalo očekávat, že 

česká společnost bude k alkoholu tolerantní. Konzumaci alkoholu jako takou většina 

občanů opravdu považuje za přijatelnou, z hlediska její frekvence však jen pokud se pije 

pouze občas. Pravidelnou konzumaci alkoholu vnímalo jako přijatelnou 16 % respondentů. 

Tolerantně se pak respondenti vyjadřovali ke konzumaci alkoholu jako prostředku 

vyrovnání se se smutkem, nebo opití se z radosti a zdá se, že tolerantnost k tomuto chování 

se s časem mírně zvyšuje. Naopak rizikové chování jako řízení pod vlivem alkoholu a pití 

mladistvých bylo označováno jako nepřijatelné. Jako nejvíce nepřijatelné hodnotili 

respondenti první ochutnání alkoholických nápojů před desátým rokem života, na 

pomyslném druhém místě se pak umístily pravidelné návštěvy hospod s konzumací 

alkoholu v 17 letech. Přípitek ve 13 letech a občasné napití se v 16 letech, pak respondenti 

hodnotili přijatelně častěji než předchozí dva způsoby konzumace alkoholu, ale stále 

výrazně převažoval negativní postoj. Zdálo by se tedy, že česká společnost téměř 

jakoukoliv formu konzumace alkoholu mladistvými považuje za nepřijatelnou. To však 

nekoresponduje s již zmiňovanými skutečnostmi, kdy naprostá většina dětí do 15 let má již 

zkušenosti s alkoholem a nemalá část se jich již opila. Někteří také konzumují alkohol 

v přítomnosti svých rodičů, nebo jiného dospělého. Navíc pokud pijí alkohol například 

s kamarády, nebo sami a rodiče se to dozvědí, málokdy jsou za to potrestáni. Zdá se tedy, 

že lidé buď nadhodnocují svůj nesouhlas s pitím alkoholu u nezletilých, protože se to zdá 

být morálně správné, nebo tyto postoje sice opravdu zastávají, ale pokud přijde řada na 

jejich děti, již tak nekompromisní nejsou. 
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