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DĚTSKÉ OBĚTI ALKOHOLU 
V ČESKÉ REPUBLICE 

K. NEŠPOR 

V posledních letech u nás dochází ke strmému nárůstu spotřeby alkoholu u dětí 
a dospívajících. Tuto skutečnost dokládají i výsledky Evropské školní studie, která 
mimo jiné porovnávala chování ve vztahu k alkoholu u dětí. 

Změny rizikového chování konzumu alkoholu u českých dospívajících ve věku 16 
let (The European school survey on alcohol and other drugs 1995 a 1999). 

Chlapci Dívky Celkem 

1995 1999 1995 1999 1995 1999 

Těžké nárazové pití 19,9 % 24,0 % 6,6 % 10,4 % 13,9 % 16,8 % 

Opilost 3x a více 14,3 % 18,5 % 5,5 % 8,2 % 10,3 % 13,1 % 

Zneužívání alkoholu u dětí a dospívajících s sebou nese četná nebezpečí včetně 
zvýšení rizikových faktorů ve vztahu k jiným drogám, rychlého rozvoje závislosti, 
otrav, násilí a trestné činnosti. Poranění a otravy jsou u nás hlavní příčinou úmrtí 
ve věkové skupině do 34 let. Právě alkohol se podstatným způsobem podílí na 
otravách a vzníku úrazů . Jak naznačují statistické údaje, úrazovost spojená s po
žíváním alkoholu je závažným problémem českých dětí a dospívajících: Dospívající, 
kteří uvedli, že byli v životě 2x nebo vícekrát opilí, ve srovnání s ostatními vrstev
níky uváděli více než 2x častější výskyt úrazů. 
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Procento těch, kdo uvedli úraz, jenž si vyžádal lékařské ošetření během pos
ledních 12 měsíců (data České studie HBSC, žáci ve věku 15 let). 

Opilost 2x nebo častěji 

Ne Ano 

Chlapci 11,9 % úrazů 25,3 % úrazů 

Dívky 9,6 % úrazů 20,7 % úrazů 

Další závažnou skutečností, která u nás dosud není statisticky podchycena, je 
úrazovost dětí a dospívajících v souvislosti s opilostí dospělého (např . řidiče pod vli
vem alkoholu nebo člověka chovajícího se pod vlivem alkoholu násilně). 

Již tento stručný výčet údajů souvisejících s užíváním alkoholu dětmi a do
spívajícími v České republice hovoří jasně : Oblast prevence škod působených alko
holem je u nás dlouhodobě podceňována, prostředků na skutečně účinnou prevenci 
v této oblasti se nedostává a dostupnost alkoholu pro děti a dospívající je vysoká. 
Na druhé straně je u nás zdanění alkoholických nápojů nedostatečné a naprosto ne
bere v úvahu škody, které alkohol působí. To vede v porovnání s okolními zeměmi 
k nízkým cenám alkoholických nápojů a k nárůstu škod působených alkoholem. 
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