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VÝCHODISKA: Èeská republika patøí mezi státy s vyso-

kou mírou konzumace alkoholu, která mùže zpùsobovat

nejen spoleèenské, ale i zdravotní problémy. CÍLE: Cílem

práce je odhadnout a analyzovat míru vlivu alkoholu na

úmrtnost v Èeské republice. METODIKA: Odhad byl pro-

veden pomocí tzv. alcohol-attributable fractions (AAF) na

datech o úmrtnosti z Demografické roèenky a datech

o spotøebì alkoholických nápojù, která publikuje Èeský

statistický úøad, a dále pomocí dat z výbìrových šetøení

o zdravotním stavu èeského obyvatelstva, která prová-

dí Ústav zdravotnických informací a statistiky ÈR.

VÝSLEDKY: Podle provedeného odhadu pøedstavovala

úmrtí v dùsledku konzumace alkoholu v roce 2010 pøibliž-

nì 10 % z celkové úmrtnosti na všechny pøíèiny u mužù

a zhruba 2 % u žen. Od roku 1994 se celková úmrtnost zpù-

sobená alkoholem nepatrnì zvýšila, což bylo zpùsobeno

zejména dvojnásobným nárùstem u žen a z hlediska sku-

pin pøíèin úmrtí v dùsledku nárùstu úmrtnosti na pøíèiny

zcela zapøíèinìné alkoholem. ZÁVÌR: Alkohol má na

úmrtnost v Èeské republice, i pøes jeho protektivní úèinky

pøi mírné konzumaci, negativní vliv, který se v nejvìtší

míøe projevil u mužù a z hlediska vìku u osob ve vìku

35–54 let.
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