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Souhrn
Jsou predkládány výsledky intervenčního výchovného a vzdiHávacího programu pro žáky 2.
stupné základních škol Kourení a já. Shrnují opakovaná kontrolní vyšetrení cca 6 000 détí ze
škol tzv. jarní etapy, která se konají v zán každého roku a shromažďují údaje o vybraných
ukazatelích chování détí o letních prázdninách.
Prevalence détí, které o prázdninách koun ( občas nebo každý týden pravidelné) narustá
statisticky významné pomalej i u détí ovlivňovaných programern . Deti , které koun , častéji
konzumují alkoholické nápoje, častéji se opíjejí a častéji užívají i nelegální drogy. Rozdíly v prevalenci téchto typu rizikového chování jsou statisticky vysoce významné nejen mezi nekuráky
a kuráky, ale i mezi obéma skupinami kuráku, které se Jiší jen intenzitou kourení (občasných
a pravidelných).
Kourení predstavuje startovací drogu pro konzum alkoholu a nelegálních drog. Zdravotní
i sociální význam kourení je v České republice všeobecne podceňován . Tuto nebezpečnou toleranci je nutno co nejdnve zménit.
K I í č o v á s lova : Škol ní déti - kourení - alkohol - drogy

Hrubá D., Kachlík P.: ALCOHOL AND DRUG CONSUMPTION BY
SCHOOLCHILDREN
Summary
Results of the interventional educational programme . Smoking and Me" for schoolchildren
at the 2nd grade of public schools are presented. These results summarize repeated
(self-reported) control measurements of the children's behaviour during summer holidays.
Data are obtained from 6 000 children involved in both the intervention and control group
within the .spring" course of the study.

--------Studie je podporována prograrnem MZ ČR .Podpora zdravi"
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The increasing prevalence of current smokers has been demonstrated during the 4-year
period , but the trends are significantly lower at the "programme" group. Smoking children are
more often reported to drink alcoholic beverages, to be intoxicated by alcohol and more often
use illegal drugs . The differences are significant not only between non-smokers and smokers,
but a lso between those who are occasional and regular smokers (at least 1 cigarette per week).
Smoking is the "gateway drug" for alcohol and other drugs. Both the health and the social
importance of smoking a re underestimated in the Czech Republic. It is necessary to change
this dangerous tolerance of the society.
Key w o r ds : Schoolchildren - smoking - alcohol - illegal drugs

Úvod
Již čtvrtým rokem pokračuje v České republice organizování výchovného interve nčního programu "Kourení a já" v 93 základních školách v 17 lokalitách ČR. Program , vycházející ze zahraničních vzoru, poskytuje detem informace o zdravotních
následcích kourení, učí je dovednostem , jak rozpoznat rizikové situace a jak odmítat
nabídku drogy, usmerňuje jejich postoje ke kourení jako k drogové závislosti a dává
jim námety pro alternativní volby. Program je určen pro druhý stupeň základních
škol, pro každý ročník obsahuj e blok 6 lekcí. Účinnost intervence je sledována pomocí dotazníku, které deti anonymne vyplňují. Jejich výpovedi jsou porovnávány
s údaji získávanými od jej ich vrstevníku z kontrolních škol ze stejných oblastí.
Predkládáme výsledky dosavadních šetrení, pn nich ž sledujeme spolu s kuráctvÍm detí i konzumaci alkoholických nápoju a nelegálních drog, a to u žáku 126
základních škol, zahrnutých do tzv. ,jarní" etapy intervenční studie.
Metodika
Kontrolní dotazníky, jimiž se

zjišťuje

chování detí v dobe letních prázdnin,

vyplňovalo opakovane 6 051 detí ze 126 základních škol ze 13 lokalit ČR (tzv. ,jarní

etapa" projektu, pn níž je blok lekcí zahajován každý rok v lednu): z tohoto počtu
byl o 59 škol s programem (2 888 detí) a 67 škol kontrolních (3 169 detí). Pn
vyšetrování nezjišťujem e pohlavi respondentu.
Kontrolní dotazníky jsou detmi vyplňovány vždy v zán v 6., 7., 8. a 9. tnde (tj . ve
veku 11 - 14 let). Zahrnují dotazy na jejich chování behem letních prázdnin. Velký
duraz je kladen na zajištení absolutní duvery detí v anonymitu šetrení a učitelé jsou
opakovane upozorňováni na nutno st dodržení všech pravideI.
Pro zvýšení pravdivosti výpovedí detí o kourení je použita metoda fiktivního objektivního laboratorního vyšetrení vzorku slin, které odevzdávají náhodne vybrané
deti (bogus pipeline) (Hrubá, 1996).
Každý rok jsou v dotaznících pravidelne uvádeny doplňující otázky na zjištEíní
konzumace alkoholických nápoju a ilegálních drog. Lze tak hodnotit nejen prevalenci rizikového chování v souborech detí ovlivňovaných programem a z kontrolních
škol, ale i kumulaci konzumace ruzných typu drog.
V bloku pro 8. tndu byla jedna ze 6 lekcí samostatne venována problematice
konzumace alkoholu. Součástí této lekce byl i dotazník, který deti vyplnily na jejím
začátku. Odevzdání dotazníku k centrálnímu statistickému vyhodnocení bylo pro
rešitele fakultativním úkolem a dotazník nedostali žáci z kontrolních škol.
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Údaje z ruzných dotazníku byly statisticky hodnoceny testy v programu EP l
INFO (chí-kvadrát, Fischeruv, Mantel-Haenzluv).
Výsledky

Podle svého kuráckého chování behem uplynulých letních prázdninových mesícu
jsou respondenti rozdelováni do 3 skupin:
- nekuráci, kten ani jednou nekourili,
- občasní kuráci, ktefí ve sledovaném období vykoufili jednu či nekolik cigaret,
- pravidelní kuráci, ktefí koufili pravidelne každý týden alespoň jednu cigaretu :
do této skupiny jsou zahrnuti i ti žáci, kterí kourí každý den.
Odpovedi na další otázky z dotazníku byly vyhodnoceny každý rok pro každou
jednotlivou skupinu samostatne.
Prevalence pravidelných kuráku byla na začátku st ud ie shodná v intervenovaném i kontrol ním souboru: 2,9 % resp. 3,0 %. Pozdeji frekvence pravidelne koufících
detí narustá v každém školním roce statisticky významne, a to jak ve školách kontrolních tak i ve školách , kde jsou deti ovlivňovány programem KOURENÍ A JÁ
(tab. 1). Je nutno zduraznit, že ve školách s programem každý rok kourí statisticky
významne méne detí než ve školách kontrolních (p < 0,01), takže v tomto ohledu je
program účinný .
Tabulka 1.

Prevalence pravidelných kuráku v souboru
s programem (N = 2 888) a kontrolním (N = 3 169 )
Nárúst prevalence
Mezi 6. a 7. ti'ídou o 0,5 % v intervenovaném a o 1,6 % v kontrol ním
Mezi 7. a 8. tiidou o 3,9 % v intervenovaném a 04,6 % v kontrol ním
Mezi 8. a 9. ti'ídou o 6,9 % v intervenovaném a 09 ,5 % v kontrolním
Rozdíly mezi soubory jsou statisticky významné (p < 0,01)

Graf 1.
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Každým rokem se zvyšoval počet detí, které uvádely, že o letní ch prázdninách pily alkoholické nápoje: ze 38,7 % mezi 6. a 7. tndou, na 51,6 % mezi 7. a 8. tndou, až
na 61,0 % mezi 8. a 9. tndou. Trend je statisticky významný (p < 0,01).
Deti, které koun, uvádejí konzumaci alkoholických nápoju časteji . Pfestože
rozdily ve frekvenci pozitivních odpovedí jsou mezi nekouncími a koufícími detmi
každý rok statisticky významné (p < 0,01), je možno pozorovat rozdílné trendy
v jednotlivých skupinách (tab. 2). Nejvetší nárust konzumentu alkoholu je ve skupme nekufáku, kde mezi 6. a 7.tndou okusilo alkohol 34,4 % detí, o rok pozdeji
45,8 % a mezi 8. a 9. tndou už 57,8 % detí.
Tabulka 2. Konzum alkoholu o prázdninách detmi s ruzným kufáckým chováním
Nekourící (7., 8., 9.
Občasný

kuráci

Pravídelný kuráci

tŕída )

34,4 %

45,8 %

57,8 %

45,7 %

64,6 %

63,1 %

67 ,7 %

73,3 %

78,2 %

Rozdíly ve vše ch letech jsou statisticky významné p < 0,01

Konzumace alkoholických nápoju detmi
s ruzným kufáckým chováním o prázdninách

Graf 2.

100 ~~------------------------------------------,

90~----------------------------------------4

80

~----------------------------------------~

70 ~------------------------------------~
60 f - - - - - 50 ~-------

o
•
•

Nekuráci
Občasní kuráci
Praví del ní kuráci

40 f-----30

20
10

O
Mezi 6. a 7. tHdou

Mezi 7. a 8. tfídou

Mezi 8. a 9. tHdou

Ve skupine pnležitostných kufáku se skokové zvýšení počtu konzumentu alkoholu projevilo mezi 7. a 8. tfídou (ze 45,7 % na 64,6 %) a na této úrovni se frekvence
udržela i v 9. tnde (63,1 %). Mezi pravidelnými kufáky konzumují alkohol v prumeru tfi čtvrtiny detí po celou dobu sledování (67,7 % na začátku 7. tndy, 73,3 % na
začátku 8. tndy, 78,2 % na začátku 9. tndy.
Alkohol bývá často konzumován v takové dávce, která vede až k akutní intoxikaci. Na dotaz, zda byli o prázdninách opilí, odpovídalo kladne 15 - 16 % žáku, když
navštevovali 7. a 8. tndu a už 20 % žáku, když postoupili do 9. tndy. Nárust konzumentu alkoholu mezi 8. a 9.tndou byl statisticky významný (p < 0,01).
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Také v tomto ohledu jsou významné rozdíly mezi detmi s rúzným kuráckým chováním: opilost uvedlo 7 - 9 % nekoučících detí, 25 - 27 % tech, ktečí zkusili jednu či
nekolik cigaret a 48 - 65 % detí, které kouhli pravidelne. Rozdíly jsou opet statisticky velmi významné (tab. 3). Zatímco frekvence výpovedí o opilosti se v jednotlivých
skupinách detí behem 3 sledovaných let prakticky nemenily, a ve skupine pravidelných kurákú dokonce klesaly, je možno pozorovat zmeny pomeru frekvence odpovedí
o jednorázové a opakované opilosti: počet techto pčípadú narústal zejména v ob ou
kuráckých skupinách.
Prevalence údaj ú o opilosti detí behem prázdnin

Tabulka 3.

Nekouncí (7., 8., 9. tiída )

10,0 %

6,8 %

9,5 %

Občasný

27,1 %

24,6 %

25,1 %

65,2 %

60,1 %

48 ,6 %

kuráci

Pravidelný kuráci

Rozdíly ve všech letech jsou statisticky významné p < 0,01

Prevalence opilosti mezi detmi
s ruzným kučáckým chováním o prázdninách

Graf 3.
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Další výpovedi o alkoholu byly získány z dotazníku z bežné lekce v 8. tčíde od
2 376 detí z 10 okresú ČR. Na rozdíl od predešlých šetrení, která zahrnují vždy jen
chová ní v omezeném časovém období dvou mesícú letních prázdnin, byly otázky
v tomto dotazníku cíleny na zjišťování údaj ú v celém dosavadním živote respondentú.
Na dotaz, zda již nekdy popíjely nápoj s obsahem alkoholu, odpovedelo kladne
92,5 % detí ve veku 13 - 14 let. Celkem 28,5 % detí vypovedelo, že prodelaly kocovinu. Príznaky otravy alkoholem byly uvedeny v učebním textu, který deti dostaly
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v rámci materiálu k programu KOURENÍ A JÁ k prostudování ješte predtím, než
jim byl rozdán dotazník.
Podle odpovedí detí na dotaz, kdy pily svuj první alkoholický "drink" (nepočítá se
upíjení táto ví z jeho sklenice piva), bylo zjišteno, že tak učinily v prumerném veku
11,2 let (s.d. 2,55). Z celého souboru bylo 3,7 % detí, které dostaly svuj alkoholický
nápoj ve veku mladším než 6 let. Nejčasteji mely první kontakt s alkoholem deti
v mladším školním veku (7 - 11 let: 47,5 %) a 36,7 % detí konzumovalo poprvé alkohol na druhém stupni základních škol. Celkem 7,5 % žáku 8. tríd ješte alkohol nepilo.
Tretina detí (32,5 %) vyjádnla souhlas s názorem , že alkohol je nutný pro zajištení dobré zábavy. Naprostá vetšina detí (80,3 %) uvedla, že by nebyly prekvapené, kdyby na "mejdanu", který porádá jejich spolužák, se podával alkohol.

Diskuse
Naše výsledky korespondují s radou zahraničních studií: kourení jako "vstupní
bránu" pro alkohol a ostatní drogy popisují Lindsaym a Rainey (1997). Potvrzují tak
predchozí výsledky Torabiho a kol. (1993), kterí v rozsáhlé studii zahrnující 12 tisíc
detí staršího školního veku našli, že kuráci tnkrát časteji pijí alkohol, 6-krát častej i
konzumují bezdýmý tabák a 10 - 30-krát časteji berou nelegální drogy než nekuráci.
Také angličtí auton Sutherland a Willner (1998) zjistili ve skupine témer 5,5
tisíc školních detí ve veku 11 - 16 let, že alkohol je nejčasteji konzumovanou drogou,
prevalence konzumentu se s vekem zvyšuje a kourící deti časteji pijí alkoholické
nápoje, opíjejí se a užívají nelegální drogy .
Waldman (1998) studoval pnčiny masové konzumace alkoholu a tabáku a uvádí,
že vetšina z detí nepokládá tyto látky za drogy. Také ty deti, které často vídí své rodiče pít alkohol, nepokládají jej za nebezpečný.
Také naše výsledky vyjadrují následky velké tolerance společnosti ke konzumaci
alkoholu. Zdravotní následky, k nimž jsou deti vysoce vnímavé, jsou silne podceňo
vány. Deti mají nejen volný prístup k alkoholickým nápojum v domácích barech, ale
často vypovídají, že jim alkoholické nápoje nabízejí jejich rodiče pn významných rodinných príležitostech (oslavy narozenin, jmenin, vánoc). Všechny druhy alkoholických nápoju jsou bežne detem dostupné ve všech obchodech, kde jim je neodmítají
prodávat.
Dosud platný zákon 37/89 Sb. zakazuje prodávat a podávat alkoholické nápoje
detem a mládeži do 18 let veku. Prodavači i rodiče tento zákon bežne prestupujL
Současná reklama alkoholu se cílene obrací na mladé a výrobci to dokonce otevrene
uvádejí v den ním tisku. Deti si osvojují názory, že alkohol je nezbytnou podmínkou
pro navození dobré nálady a neprítomnost aJkoholu pokládají za společenský nedostatek dokonce i pri setkáních se svými vrstevníky.
Naše studie potvrzuje, že kourení je startovací drogou pro ostatní typy rizikového
chování. Vyšší prevalenci konzumace alkoholu a nelegálních drog u kuráku jsme nacházeli i ve vyšší vekové kategorii žáku stredních škol a učilišť (Nová a kol., 1997),
i mezi tehotnými ženami (Kukla a kol., 1999). Kourící deti jsou časteji obetmi sexuálního obtežování, uvádejí časteji než nekuráci sexuální kontakty s dospelými.
I další rysy rizikového chování, jako napr. bojkot bezpečnostních pásu pn jízde

144

HRUBÁ D., KACHLÍK P. / KONZUM ALKOHOLU A DROG U ŠKOLNÍCH
DETÍ
autern, jízda s podnapilým fidičem, stopování, se časteji vyskytují u detských
a dospívajících kufáku (Nová a kol., 1997).
Zajímavý je námi pozorovaný pokles prevalence opilých mezi pravidelnými kufáky, který je zejména významný v posledním roce sledování, kdy postoupili do 9. tfídy ZŠ. O pnčinách mužeme spíše spekulovat. Je možné, že deti, které se do stadia
pravidelného kufáctví dostávají postupne, si další typy rizikového chování neosvojí
hned a že tedy nárust prevalence opilosti má určitou latenci. Je ovšem také možné ,
že kouncí deti, které časteji konzumují alkohol opakovane, získají zkušenost a pijí
tak, aby se neopily.
Konečne nelze ani vyloučit, že zájem významné části této skupiny detí se pfesouvá do oblasti nelegálních drog. Počet tech, ktefí uvádejí konzumaci nelegálních
drog, v obou kufáckých skupinách žáku druhého stupne základních škol každým rokern hrozive narustá (tab. 4). Výsledky programu KOURENÍ A JÁ, které se týkají
trendu konzumace alkoholu a nelegálních drog, pokládáme za velmi závažné. Seznamujeme s nimi nejen odbornou, ale i laickou verejnost a v poslední dobe i odpovedné pracovníky Ministerstva školství a poslance ČR. Je tfeba vytváfet podmínky
pro to, aby tzv. legální drogy, jakými jsou tabák a alkohol, pfestaly být podceňovány .
Tabulka 4.

Prevalence údaju o konzumu drog behem prázdnin

Nekouiicí (7., 8., 9. tiida )

2,2 %

0,6 %

2,1 %

Občasný

7,6 %

5,8 %

12,6 %

24,8 %

27,8 %

38,2 %

kuráci

Pravidelný kuráci

Rozdíly ve všech letech jsou statisticky významné p < 0,01

Graf 4.
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