
Epidemiology of Alcohol Use

in the World and the Czech Republic:

Consumption, Misuse, Addiction,

Morbidity, and Mortality

VONDRÁÈKOVÁ, P., ŠŤASTNÁ, L.

Department of Addictology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague,

Czech Republic

Citation: Vondráèková, P., Šťastná, L. (2012). Epidemiologie užívání alkoholu ve svìtì a v ÈR: spotøeba, abúzus, závislost,

morbidita a mortalita. Adiktologie, (12)2, 114–127.

2012/ 12 / 2

REVIEW ARTICLE

ADIKTOLOGIE114

SUMMARY: The text provides basic information on the epidemiology of alcohol use in the world

and the Czech Republic. Together with Andorra and Estonia, the Czech Republic ranks among the

countries with the highest consumption of alcohol in the world. With regard to patterns of alcohol

use among countries, the largest number of abstainers can be found in Islamic countries, while

Europe records the fewest non-drinkers. Poland and Brazil are among the states with the highest

number of people with alcohol dependence. In the Czech Republic, abstainers account for ap-

proximately 10% of the general population, 2 to 3% of the Czech population engage in the prob-

lematic consumption of alcohol that requires professional help and fulfils the dependence syn-

drome criteria, and another 11 to 20% of the population consumes alcohol in a risky way. A com-

parison with the data on treatment demand indicates that only a small percentage of people with

disorders caused by alcohol use seeks professional help; the approximate number of alcohol us-

ers in treatment does not exceed 28 thousand. Regarding the number of alcohol-related deaths,

between 1995 and 2002, a moderate rising tendency in the number of deaths associated with al-

cohol was observed among men, while the number of such deaths among women recorded

a slight decline.
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SOUHRN: V textu jsou uvedeny základní údaje týkající se epidemiologie užívání alkoholu ve

svìtì a v Èeské republice. Èeská republika patøí s Andorou a Estonskem mezi nejvìtší konzu-

menty alkoholu na svìtì. Co se týèe vzorcù užívání alkoholu, mezi státy s nejvìtším poètem ab-

stinentù patøi islámské zemì a nejménì abstinentù je v Evropì. Polsko a Brazílie patøí mezi státy

s nejvyšším poètem osob se závislostí na alkoholu. V Èeské republice se v obecné populaci na-

chází pøibližnì 10 % abstinentù, 2–3 % èeské populace konzumují alkohol s takovými problémy,

které by vyžadovaly odbornou pomoc a které dosahují charakteru syndromu závislosti. Dalších

11–20 % obyvatel ÈR konzumuje alkohol ohrožujícím zpùsobem. V porovnání s daty o poptávce

po léèbì vyplývá, že pouze malé procento lidí s poruchami vyvolanými užíváním alkoholu vyhle-

dá odbornou pomoc, léèených uživatelù alkoholu je necelých 28 tisíc. V souvislosti s poètem

úmrtí ovlivnìných konzumací alkoholu lze konstatovat trend mírného zvyšování poètu úmrtí

ovlivnìných konzumací alkoholu mezi lety 1995 až 2002 u mužù a naopak mírného snižování to-

hoto poètu u žen.
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� 1 ÚVOD
Alkohol je nejstarší a nejvíce užívanou psychoaktivní lát-

kou na svìtì. Liší se od ostatních psychoaktivních látek

tím, že jeho užívání je ve vìtšinì zemí svìta obecnì akcepto-

váno a je považován za legální rekreaèní psychoaktivní lát-

ku (Hundt & Climer, 2009). Užívání alkoholu nabývalo

v prùbìhu historie lidstva i v rámci jednotlivých kultur rùz-

ných funkcí a podob. Podoby užívání alkoholu se snaží za-

chytit a popsat epidemiologie. Tento pøehledový text se vì-

nuje epidemiologii užívání alkoholu v zahranièí a v Èeské



republice. První èást je zamìøena na prevalenci užívání al-

koholu v zahranièí a v druhé èásti jsou uvedena základní

data týkající se epidemiologie užívání alkoholu v Èeské

republice.

Pøibližnì 266 milionù dospìlých v Evropì pije alkohol

v malé míøe (do 20 g za den ženy, 40 g muži), 58 milionù

(15 %) užívá alkohol nad tuto míru a z nich je 23 milionù do-

spìlých na alkoholu závislých (5 % mužù a 1 % žen). Celko-

vì pijí více muži než ženy a konzumují i vìtší množství alko-

holu, pøièemž mezi muži a ženami existují vìtší rozdíly

s ohledem na rizikové chování. Pøestože mnoho žen v tìho-

tenství pøestane pít alkohol, významné procento z nich

(25 % – 50 %) v pití pokraèuje, pøièemž nìkteré ženy alkohol

konzumují ve škodlivé míøe.

Alkohol je pøíèinou pøibližnì 60 rùzných typù onemoc-

nìní a zdravotních potíží, vèetnì úrazù, psychických poruch

a poruch chování, gastrointestinálních onemocnìní, rakovi-

ny, kardiovaskulárních onemocnìní, imunologických po-

ruch, plicních onemocnìní, kosterních a svalových onemoc-

nìní, poruch plodnosti a ohrožení tìhotenství, vèetnì zvýše-

ného rizika pøedèasného porodu a nízké porodní váhy

novorozence. U vìtšiny zdravotních potíží alkohol zvyšuje

riziko v závislosti na jeho dávkách, pøièemž vyšší konzuma-

ce alkoholu znamená vyšší riziko. Ukazuje se, že alkohol má

za následek pøedèasné úmrtí a invaliditu u 12 % mužù

a 2 % žen, a to po zapoètení pozitivních úèinkù alkoholu na

zdraví. Tím se alkohol øadí na tøetí místo v žebøíèku 26 fak-

torù s nejrizikovìjším vlivem na zdraví lidí v EU – pøed nad-
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Tabulka 1 / Table 1

Pøehled konzumace èistého alkoholu na hlavu u vybraných státù u osob nad 15 let (WHO, 2011)

Consumption of pure alcohol per person over 15 years of age in selected states (WHO, 2011)

Zemì Celkem (l) Zemì Celkem (l)

Somálsko 0,00 USA 8,44

Kuvajt 0,00 Lotyšsko 9,50

Pákistán 0,01 Polsko 9,55

Irán 0,02 Nizozemí 9,55

Saúdská Arábie 0,05 Finsko 9,72

Indonésie 0,06 Nigérie 9,78

Nepál 0,20 Austrálie 9,89

Egypt 0,27 Øecko 9,95

Maroko 0,46 Arménie 10,05

Mali 0,54 Španìlsko 10,22

Indie 0,55 Slovensko 10,33

Vietnam 1,07 Ruská federace 11,03

Turecko 1,37 Rumunsko 11,20

Súdán 1.56 Bìlorusko 11,22

Keòa 1,64 Dánsko 11,37

Izrael 2,39 Švýcarsko 11,56

Èína 4,21 Velká Británie 11,67

Kuba 4,41 Nìmecko 11,81

Mexiko 5,02 Litva 12,03

Brazílie 6,16 Maïarsko 12,27

Norsko 6,21 Portugalsko 12,45

Thajsko 6,37 Rakousko 12,60

Chile 6,55 Chorvatsko 12,61

Švédsko 6,70 Francie 13,30

Jižní Afrika 6,96 Irsko 13,39

Kanada 7,77 Estonsko 13,77

Japonsko 7,83 Andorra 14,08

Ukrajina 8,10 Èeská republika 14,97



váhu/obezitu a za tabák a vysoký krevní tlak (Anderson &

Baumberg, 2006).

� 2 ALKOHOL VE SVÌTÌ

� 2 / 1 Spotøeba alkoholu v celosvìtovém
kontextu
Údaje o spotøebì alkoholu shromažïuje z národních oficiál-

ních statistik o produkci, prodeji, vývozu a dovozu jednotli-

vých druhù alkoholických nápojù WHO. Data jsou pøepoèí-

távána na èistý alkohol (100% alkohol èi etanol), pøièemž

v pivu je uvažováno v prùmìru 4,5 % alkoholu, ve vínu 14 %

alkoholu a v destilátech 40 % (ÚZIS ÈR, 2006). Pøi pohledu

na tabulku 1 s pøehledem konzumace èistého alkoholu na

osobu u vybraných státù lze sledovat skuteènost, že obyva-

telé rozvojových zemí užívají alkohol ménì než obyvatelé

rozvinutých zemí a že nejménì alkoholu konzumují zemì

s pøevážnou vìtšinou obyvatel islámského vyznání, ve kte-

rých je konzumace alkoholu omezena sociálními èi právní-

mi normami. V nìkterých islámských státech (napøíklad

Somálsko, Kuvajt) se konzumace èistého alkoholu v pøepo-

ètu na jednu osobu rovná nule. Nulové hodnoty konzumace

v tìchto zemích ve velké vìtšinì neodráží její skuteèný stav,

ale spíše sociální a právní normy v daných zemích. Nejvíce

alkoholu se naopak vypije v evropských zemích. Èeská re-

publika patøí mezi nejvìtší konzumenty alkoholu na svìtì.

Podle údajù z roku 2011 se v naší zemi vypije v pøepoètu

14,97 l èistého alkoholu na osobu, èímž se zaøazujeme na

první místo tohoto pomyslného žebøíèku pøed Andorrou

(14,08 l) a Estonskem (13,77 l) (WHO, 2011).

Ne všechen spotøebovaný alkohol pochází od oficiál-

ních producentù a prodejcù alkoholu. V nìkterých zemích,

zejména rozvojových, velkou èást spotøebovaného alkoholu

tvoøí alkohol z neoficiálních zdrojù. Do této skupiny patøí

alkohol nejèastìji z domácí produkce, importovaný nebo pa-

šovaný alkohol a surový alkohol vyrobený pro prùmyslové,

technické nebo medicínské úèely (Rehm & Gmel, 2001). Dí-

ky neoficiálnímu charakteru jeho produkce je tento ukaza-

tel velmi tìžké sledovat (WHO, 2004). Z tabulky 2 vyplývá,

že nejvíce neoficiálního alkoholu na osobu se zkonzumuje

v Moldávii (11 l) a na Ukrajinì (7,5 l). V Èeské republice po-

dle této statistiky pøipadá 1,48 l alkoholu na osobu.
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Tabulka 2 / Table 2

Pøehled konzumace èistého neoficiálního alkoholu na hlavu u vybraných státù u osob nad 15 let (Rehm & Gmel, 2001)

Consumption of pure illicit alcohol per person over 15 years of age in selected states (Rehm & Gmel, 2001)

Zemì Celkem (l) Zemì Celkem (l)

Bosna a Hercegovina 0,0 Keòa 2,5

Kuvajt 0,10 Chorvatsko 2,5

Austrálie 0,13 Nigérie 2,5

Saúdská Arábie 0,20 Vietnam 2,7

Irák 0,20 Lotyšsko 3,0

Japonsko 0,20 Slovensko 3,00

Francie 0,36 KLDR 3,0

Rakousko 0,64 Litva 3,0

Thajsko 0,71 Brazílie 3,0

Nìmecko 1,0 Lotyšsko 3,0

USA 1,0 Mexiko 3,40

Kuba 1,1 Etiopie 3,5

Španìlsko 1,40 Polsko 3,70

Èeská republika 1,48 Bìlorusko 3,91

Turecko 1,50 Rumunsko 4,0

Súdán 1,56 Maïarsko 4,0

Norsko 1,6 Peru 4,00

Èína 1,70 Ruská federace 4,73

Velká Británie 1,7 Kazachstán 4,9

Kyrgyzstán 1,90 Ekvádor 5,37

Chile 2,0 Island 5,91

Filipíny 2,0 Ukrajina 7,50

Indie 2,04 Moldávie 10,00



Leifman (2001) provedl studii zamìøenou na konzuma-

ci neoficiálního alkoholu ve 13 státech Evropské unie a Nor-

ska. Na jejím základì zjistil, že konzumace nezaznamena-

ného alkoholu se pohybovala od 0,5 l na osobu v Nizozemí

a Belgii, kolem 1 litru v Rakousku, Francii, Nìmecku, Irs-

ku, Portugalsku a Španìlsku, mezi 1-2 litry v Itálii a kolem

2 litrù v Norsku, Finsku, Švédsku, Dánsku a ve Velké

Británii.

� 2 / 2 Prevalence užívání alkoholu
v celosvìtovém kontextu
Mezi základní vzorce konzumace alkoholu, které se epide-

miologicky sledují, patøí abstinence, nadmìrné užívání al-

koholu, epizodické užívání alkoholu a syndrom závislosti na

alkoholu. Základní vzorce užívání alkoholu se opìt výraznì

liší v jednotlivých zemích (viz také pøehledový èlánek Holc-

nerová, 2010). Pøi sledování rozdílù tìchto vzorcù u žen

a mužù ve vìtšinì zemí ženy užívají alkohol ménì než muži
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Tabulka 3 / Table 3

Pøehled osob starších 15 let abstinujících za poslední rok ve vybraných zemích (v %) (Bìláèková & Horáková, 2010; WHO, 2011)

Rates of past-year abstainers (15+) in selected countries (Bìláèková & Horáková, 2010; WHO, 2011)

Zemì Rok publikace výzkumu Celkem Ženy Muži

Argentina 2004 12,0 19,6 15,9

Austrálie 2001 17,5 20,8 14,1

Bìlorusko 2005 21,0 29,0 11,0

Belgie 2003 15,8 20,1 11,1

Brazílie 2003 50,5 58,7 41,8

Kanada 2004 22,4 25,8 18,8

Èína 2003 44,3 61,9 27,4

Èeská republika 2008 9,5 13,4 5,6

Dánsko 2003 5,6 7,9 3,1

Egypt 2008 98,9 99,8 98,0

Finsko 2000 11,8 14,2 9,1

Francie 2000 8,0 10,4 5,3

Nìmecko 2000 4,3 4,6 3,9

Øecko 2000 28,3 40,0 16,0

Maïarsko 2003 18,7 22,3 14,6

Indie 2003 90,1 97,0 80,0

Irák 2007 98,3 99,6 97,1

Izrael 2001 47,3 60,4 33,3

Itálie 2000 18,0 25,4 9,7

Japonsko 2001 15,4 18,6 11,9

Keòa 2003 85,4 93,5 85,4

Mexiko 2003 69,0 82,0 54,9

Namibie 2003 69,6 80,0 58,6

Nigérie 2003 61,7 73,7 49,4

Norsko 1999 10 11,4 8,5

Polsko 2007 25,8 34,3 16,4

Ruská federace 2003 41,0 50,6 29,0

Slovensko 2003 23,0 22,9 23,2

Jižní Afrika 2004 72,9 84,6 60,5

Turecko 2003 90,3 97,1 83,6

Uganda 2003 56,2 61,0 51,4

Velká Británie 2000 14,4 18,1 10,4

USA 2002 34,6 40,5 28,3



a naopak je mezi nimi více abstinentek než mezi muži

(WHO, 2004).

2 / 2 / 1 Abstinence
V rámci sledování poètu abstinentù v posledních 12 mìsí-

cích ve vybraných zemích (tabulka 3) lze konstatovat, že

i v tomto pøípadì platí podobná pravidla, jako jsou zmínìna

u spotøeby alkoholu, a to že v islámských zemích je v obecné

populaci nejvìtší poèet abstinentù (Egypt 98,9 %, Irák

98,3 % a Turecko 90,3 %) a že naopak zase nejménì absti-

nentù je v evropských zemích (zejména v Nìmecku 4,3 %

a Dánsku 5,6 %). Ve všech zemích je mezi abstinenty více

žen než mužù. V Nìmecku je rozdíl v prevalenci abstinentù

mezi pohlavími témìø minimální (4,6 % žen a 3,7 % mužù),

podobný trend lze sledovat i u dalších zemí s pomìrnì níz-

kým zastoupením abstinentù v obecné populaci, jako je už

výše zmiòované Norsko, Dánsko, zároveò však témìø mini-

mální rozdíl mezi poètem abstinentù lze sledovat i v pøípadì

Egypta (99,8 % žen a 98 % mužù). Naopak mezi zemì s nej-

vìtším rozdílem mezi pohlavími v prevalenci abstinentù

patøí Èína (61,9 % žen a 27,4 % mužù) a Izrael (60,4 % žen

a 33,3 % mužù) (WHO, 2011).

2 / 2 / 2 Nadmìrné užívání alkoholu
Prevalence nadmìrného množství užívání alkoholu za po-

sledních 12 mìsícù ve vybraných státech je uvedena v ta-

bulce 4. Uvedené údaje slouží spíše orientaènì vzhledem ke

skuteènosti, že jednotlivé studie používaly jiná kritéria pro
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Tabulka 4 / Table 4

Pøehled osob s nadmìrným užíváním alkoholu za poslední rok ve vybraných zemích (v %) (WHO, 2004)

Past-year heavy drinkers in selected countries (%) (WHO, 2004)

Zemì Rok publikace výzkumu Celkem Ženy Muži

Argentinaa,b,c 2003 N.A. 2,0 11,5

Austrálied 2001 7,0 7,2 6,7

Brazílieb,c 2001 – 2002 N.A. 18,2 17,8

Bulharskoe 1997 N.A. 0,8 18,2

Èeská republikab,c 2002 N.A. 12,5 25,7

Finskob,c 2000 N.A. 3,4 5,8

Francieb,c 1999 N.A. 7,8 16,6

Nìmeckob,c 2000 N.A. 11,3 11,2

Maïarskob 2001 12,4 9,3 16,9

Indieb 2000 – 2001 1,4 0,4 2,4

Izraelb,c 2001 N.A. 4,7 5,9

Itálieg 2000 5,8 2,0 9,8

Japonskob,c 2001 N.A. 4,9 22,7

Mexikoc,f 1998 14,2 11,6 18,1

Namibieb 1998 4,1 3,9 4,9

Nigérieb,c 2000 – 2001 N.A. 27,8 36,1

Norskob,c 1999 N.A. 5,2 3,0

Ruská federaceb 1996 2,4 1,6 3,7

Slovenskob 2000 – 2001 7,0 7,9 5,2

Jižní Afrikac,f 1995 7,6 8,8 7,0

Tureckoc,f 2000 – 2001 1,7 2,5 1,3

Ugandab,c 2003 N.A 20,3 40,1

Velká Britániec,f 2000 N.A. 42,0 39,0

USAb,c 2002 N.A. 5,0 6,4

a regionální výzkum, b konzumace 40 g nebo více èistého alkoholu dennì u mužù, a 20 g nebo více èistého alkoholu u žen, c pouze mezi uživateli alkoholu,
d konzumace více než 40 g èistého alkoholu dennì u mužù, a více než 20 g èistého alkoholu u žen, e konzumace 560 g etanolu týdnì nebo více (80g dennì nebo více)
f konzumace 5 nebo více standardních nápojù u mužù, a 3 nebo více standardních nápojù u žen v jednom dni, g konzumace více než 0,5 l vína dennì
a Regional survey, b Consumption of 40 g or more pure alcohol/day for men and 20 g or more pure alcohol/day for women, c Among drinkers only
d Consumption of more than 40 g pure alcohol/day for men and more than 20 g pure alcohol/day for women, e Consumption of 560 g of ethanol per week or more

(80 g per day or more), f Consumption of five or more standard drinks for men and three or more standard drinks for women on a typical drinking day,
g Consumption of more than 0.5 litres of wine daily



hodnocení nadmìrného užívání alkoholu a také se lišily

i výzkumným vzorkem. V nìkterých zemích, jako je Austrá-

lie, Brazílie, Norsko èi Slovensko, je možné si všimnout, že

nadmìrné užívání alkoholu se vyskytuje o nìco více u žen

než mužù, což mùže být dáno skuteèností zvolené metody,

kdy pro diagnostiku nadmìrného užívání bylo u žen dosta-

èující splòovat polovièní dávky užitého alkoholu než u mužù

(WHO, 2004).

2 / 2 / 3 Syndrom závislosti na alkoholu
Tabulka 5 obsahuje pøehled procentuálního zastoupení

osob se syndromem závislosti na alkoholu v obecné populaci

za poslední rok ve vybraných zemích. Zde je opìt nutné zdù-

raznit, že v rámci epidemiologických studií byly v jednotli-

vých zemích vybrány rùzné diagnostické nástroje založené

na jednotlivých manuálech klasifikace duševních poruch

(DSM–III-R, DSM-IV a MKN-10), proto tyto výsledky slouží

spíše orientaènì a je tøeba je interpretovat s ohledem na vý-

še zmínìné skuteènosti. Z níže uvedených zemí lze konsta-

tovat, že v Jižní Africe (27,6 % mužù a 9,8 % žen), Polsku

(12,2 %) a Brazílii (11,2 %) více než jedna desetina osob

v obecné populaci splòuje znaky pro syndrom závislosti na

alkoholu. Ve všech zemích muži vykazují èastìji znaky syn-

dromu závislosti na alkoholu než ženy a nejvìtší rozdíl mezi

prevalencí syndromu závislosti u mužù a u žen lze sledovat

v Polsku (4,1% u žen a 23,3 % u mužù) a v Jižní Africe (9,9 %

u žen a 27,4 % u mužù), nejmenší naopak v Nigérii (0,0 %

u žen a 1,9 % u mužù) a Turecku (0,7 % u žen a 1,7 % u mu-

žù) (WHO, 2004).

� 3 UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU V ÈESKÉ
REPUBLICE
V rámci podkapitoly užívání alkoholu v Èeské republice bu-

de pozornost nejdøíve vìnována prevalenci alkoholu v obec-

né a školní populaci, dále bude zmínìna prevalence poptáv-

ky po léèbì a mortalita v souvislosti s užíváním alkoholu.
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Tabulka 5 / Table 5

Pøehled osob se syndromem závislosti na alkoholu za poslední rok ve vybraných zemích (v %) (WHO, 2004)

Rates of individuals with past-year alcohol dependence syndrome in selected countries (%) (WHO, 2004)

Zemì Rok publikace výzkumu Celkem Ženy Muži

Argentinaa 1999 4,31 1,74 6,67

Austráliea 1997 3,5 1,8 5,2

Brazílieb 2001 11,2 5,7 17,1

Kanadac 2002 9,3 4,5 14,0

Finskob 2000 4,0 1,5 6,5

Francieb 2000 N.A. 4,1 13,3

Nìmeckob 2000 3,8 1,5 6,0

Indiea 2000–2001 3,6 0,7 6,8

Iráne N.A. 7,3 2,7 11,9

Japonskod 1997-1999 4,1 0,7 8,4

Mexikoa 1998 1,8 0,2 4,2

Nizozemíb 1996 5,5 1,9 9,0

Nigériea 2001–2002 0,7 0,0 1,9

Polskob 1999 12,2 4,1 23,3

Slovenskoa 2000-2001 4,8 1,1 9,4

Jižní Afrikad 1995 N.A. 9,9 27,6

Tureckoa 2001-2002 1,3 0,7 1,7

Velká Británieb N.A. 4,7 2,1 7,5

USAg 2002 7,7 4,8 10,8

a syndrom závislosti v posledním roce, b nebyla dána definice syndromu závislosti, c syndrom závislosti na alkoholu byl definován souborem otázek zamìøených na

aspekty tolerance alkoholu, abstinenèních pøíznakù, ztráty kontroly, sociální nebo somatické problémy v souvislosti s užíváním alkoholu v každodenním životì, d celo-

životní prevalence syndromu závislosti na alkoholu, e závislost na alkoholu byla definovaná tak, že jedinec vykazuje neschopnost abstinovat nebo nemožnost nepo-

kraèovat v užívání alkoholu rovnìž jako vykazuje symptomy vìtší deprivace (pøedevším tremor)
a Alcohol dependence syndrome in the past year, b No definition of alcohol dependence syndrome given, c Alcohol dependence syndrome was defined by a set of

questions examining aspects of alcohol tolerance, withdrawal symptoms, loss of control, and social or physical problems related to alcohol use in daily life. d Lifetime

prevalence of alcohol dependence syndrome, e Alcohol dependence was defined as a condition in which an individual displays the inability to abstain or discontinue

drinking, as well as presenting symptoms of greater deprivation (such as tremors)



� 3 / 1 Prevalence užívání alkoholu v obecné
populaci
V roce 2008 probìhla v Èeské republice celopopulaèní stu-

die užívání návykových látek realizovaná Národním moni-

torovacím støediskem pro drogy a drogové závislosti ve spo-

lupráci s Centrem adiktologie a agenturou Intres-Sones.

V rámci ní byly provedeny rozhovory s 4 200 respondenty,

kteøí pøedstavovali reprezentativní vzorek èeské populace

ve vìku 15–64 let (Bìláèková & Horáková, 2010).

Podle údajù v tabulce 6 se v populaci ÈR v posledním

roce nacházelo pøibližnì 10 % abstinentù, z nichž nejvíce

bylo pøítomno ve vìkové kategorii 55–65 let (13 %) a nejmé-

nì v kategorii 15 – 24 let (7 %). Opakované pití nejèastìji

udávaly osoby ve vìkové kategorii 35–44 let (88 %) a naopak

abstinentù v posledním roce je nejvíce mezi osobami ve vì-

ku 55–65 let (13 %) (Bìláèková & Horáková, 2010).

V tabulce 7 lze sledovat prevalenci užití alkoholu v po-

sledním roce podle pohlaví a vìkových kategoriích v ÈR.

Ètyøikrát týdnì nebo èastìji pilo alkohol pøibližnì 12 % cel-

kové populace (18 % mužù a 5 % žen), z toho nejvíce ve vìko-

vé kategorii 45–54 let (19 %, z toho 26 % mužù a 8 % žen)

a nejménì ve vìkové kategorii 15-24 let (6 %, z toho 9 % mu-

žù a 3 % žen). Nejvíce osob v obecné populaci užívalo alkohol

v posledním roce ve frekvenci 2–4x mìsíènì (34 %), tento

vzorec konzumace alkoholu byl zároveò nejvyrovnanìjší

z hlediska pohlaví (31 % mužù a 36 % žen). Ménì než 1 x mì-

síènì užívalo alkohol zhruba 24 % obecné populace, z toho

se tento vzorec vyskytoval u více žen než mužù (32 % žen,

15 % mužù). Z výzkumu dále vyplývá, že v obecné populaci

je zhruba 10 % osob (13 % žen a 6 % mužù), které v posled-

ním roce abstinovaly. Nejvíce z nich bylo ve vìkové populaci

55 – 65 let (13 %) a nejménì z nich ve vìku 15–24 let (7,1 %)

(Bìláèková & Horáková, 2010).

Celopopulaèní studie dále sledovala i výskyt rizikové-

ho pití alkoholu v podobì konzumace šesti a více sklenic al-

koholických nápojù. Pokud sledujeme tento vzorec užívání

z hlediska vzdìlání (tabulka 8), zjistíme, že rizikové užívání

alkoholu negativnì koreluje s výškou vzdìlání. Užití šesti

sklenic alkoholického nápoje témìø dennì je nejrozšíøenìjší

u osob se základním nebo støedním odborným vzdìláním

(4 %), zatímco u vysokoškolákù se tento rizikový vzorec kon-

zumace objevuje nejménì èasto (2 %). Kolem 40 % vysoko-

školákù dále uvádí, že 6 a více sklenic alkoholu najednou ni-

kdy nevypili v porovnání s 28 % osob se základním nebo
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Tabulka 6 / Table 6

Prevalence užití alkoholu v posledním roce v desetiletých vìkových kategoriích (v %) (Bìláèková & Horáková, 2010)

Prevalence of past-year alcohol use by 10-year age categories (%) (Bìláèková & Horáková, 2010)

Pil/a jste v posledním roce alkohol? 15-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-65 let Celkem

Ano, vícekrát 87,0 86,7 88,4 84,5 80,0 85,4

Ano, jednou 5,9 4,7 3,4 5,2 6,9 5,2

Ne 7,1 8,6 8,2 10,4 13,2 9,5

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabulka 7 / Table 7

Prevalence frekvence užití alkoholu v posledním roce podle pohlaví a vìkových kategoriích v posledním roce (Bìláèková & Horáková, 2010)

Prevalence of past-year alcohol use frequency by gender and age groups (Bìláèková & Horáková, 2010)

Jak èasto

pijete

alkohol?

15-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-65 let Celkem

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

4x týdnì èi

èastìji

3,3 8,8 6,1 4,1 15,5 9,9 5,9 18,2 12,2 8,0 26,2 17,1 5,0 23,9 14,0 5,3 18,4 11,8

2-3x týdnì 12,3 31,2 22,0 13,4 32,7 23,3 12,0 31,3 21,8 14,0 24,6 19,3 12,6 25,2 18,6 12,9 29,2 21,1

2-4x mìsíènì 46,6 33,6 39,9 38,7 32,7 35,6 38,3 33,3 35,8 31,9 30,3 31,1 25,7 26,1 25,9 36,1 31,3 33,7

1x mìsíènì a

ménì èasto

28,6 21,2 24,8 31,5 14,2 22,7 32,8 11,7 22,0 30,8 13,3 22,1 37,9 17,7 28,3 32,4 15,5 23,9

Ne v

posledním

roce

9,2 5,2 7,1 12,4 4,9 8,6 11,0 5,5 8,2 15,2 5,5 10,4 18,7 7,1 13,2 13,4 5,6 9,5

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



støedním odborným vzdìláním. Mezi vysokoškoláky je však

na druhou stranu nejmenší poèet úplných abstinentù (8 %

VŠ oproti 10 % ZŠ a SOU) (Bìláèková & Horáková, 2010).

Tabulka 9 ukazuje prevalenci frekvence užití 6 a více

sklenic alkoholu podle pohlaví a vìkových kategorií v po-

sledním roce. Témìø každý den takové množství alkoholu

vypije 3 % populace, z toho 1 % žen a 5 % mužù. Pokud jde

o frekvenci rizikového užívání alkoholu podle vìkových ka-

tegorií, jako každodenní vzorec užívání se objevuje nejménì

èasto v kategorii 15–24 let (2 %, z toho 0 % žen a 2 % mužù)

a nejèastìji u populace ve vìku 45–54 let (5 %, z toho 3 %

u žen a 7 % u mužù). Frekvenci užití 6 a více sklenic alkoho-

lu najednou jednou týdnì udávali naopak nejvíce respon-

denti z vìkové kategorie 15–24 let (15 %, z toho 9 % žen

a 20 % mužù) a nejménì ve vìku 55–65 let (témìø 8 %, z toho

5 % žen a 12 % mužù). V populaci 55–65letých respondentù

se nacházelo nejvíce tìch, kteøí neužívali alkohol tímto zpù-

sobem nikdy (40 %, z toho 52 % žen a 26 % mužù), což lze vy-

svìtlit skuteèností rostoucí popularity alkoholu v posled-

ních desítkách let v obecné populaci. Pokud jde o rozdíly

v rizikovém užívání alkoholu mezi ženami a muži, lze opìt

konstatovat, že ve všech vìkových kategoriích obecnì více

tímto rizikovým zpùsobem alkohol užívají muži než ženy

(Bìláèková & Horáková, 2010).

Tabulka 10 ukazuje prevalenci užití alkoholu v posled-

ních 30 dnech. V prùbìhu posledních 30 dnù konzumovalo

alkohol 80 % obyvatel Èeské republiky ve vìku 15–65 let,

z nich nejvíce ve vìkové kategorii 15–24 let (84 %). Muži pili

v posledních 30 dnech èastìji než ženy (88 % oproti 71 %),

nejmenší rozdíl v prevalenci posledních 30 dnù byl ve vìko-

vé kategorii 15–24 let (87 % muži vs. 80 % ženy), v dal-

ších vìkových kategoriích se rozdíl pohyboval v rozmezí

15–20 procentních bodù (Bìláèková & Horáková, 2010).

Tabulka 11 ukazuje frekvence užívání alkoholu v po-

sledních 30 dnech u žen a mužù v desetiletých vìkových ka-

tegoriích. Z tìch, kteøí užili alkohol v posledních 30 dnech,
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Tabulka 8 / Table 8

Prevalence užití 6 a více sklenic alkoholu podle vzdìlání za poslední rok (v %) (Bìláèková & Horáková, 2010)

Prevalence of past-year use of six or more glasses of alcohol by education (%) (Bìláèková & Horáková, 2010)

Jak èasto vypijete 6 nebo vice

sklenic alkoholu najednou?

ZŠ nebo SOU SŠ nebo VOŠ VŠ Celkem

(Témìø) každý den 4,0 1,8 1,7 3,1

Nìkolikrát týdnì (3-4x) 13,6 9,0 9,7 11,8

Nejménì 1x týdnì 16,5 13,6 9,8 15,0

Ménì èasto 28,3 32,4 31,8 29,9

Nikdy 27,4 34,4 39,6 30,8

Nepil v posledním roce 10,1 8,9 7,5 9,5

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabulka 9 / Table 9

Prevalence frekvence užití 6 a více sklenic alkoholu v posledním roce podle pohlaví a vìkových kategoriích (Bìláèková & Horáková, 2010)

Prevalence of past-year frequency of the use of 6 or more glasses of alcohol by gender and age groups (Bìláèková & Horáková, 2010)

Jak èasto vypijete

6 nebo vice

sklenic alkoholu

najednou?

15-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-65 let Celkem

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

(Témìø) každý

den

0,0 3,3 1,7 0,5 4,3 2,5 1,4 4,8 3,2 2,8 7,1 4,9 1,1 5,6 3,3 1,2 5,0 3,1

Každý týden 9,1 19,7 14,5 7,1 20,5 13,9 5,0 19,1 12,2 4,2 15 9,6 5,1 11,8 8,3 6,1 17,4 11,8

Každý mìsíc 15,0 24,3 19,8 10,3 22,3 16,5 11,7 18,2 15,0 6,8 18,1 12,4 6,4 16,1 11,0 9,9 19,9 15,0

Ménì èasto 34,0 28,5 31,2 29,9 33,6 31,8 29,1 35,2 32,2 24,9 34,1 29,5 16,4 33,2 24,5 26,8 33,0 29,9

Nikdy 32,7 19 25,7 39,8 14,4 26,8 41,9 17,1 29,2 46,0 20,2 33,1 52,3 26,1 39,8 42,7 19,1 30,8

Nepil/a v

posledním roce

9,2 5,2 7,1 12,4 4,9 8,6 11,0 5,5 8,2 15,2 5,5 10,4 18,7 7,1 13,2 13,4 5,6 9,5

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



40 % pilo alkohol ménì než 1 x týdnì (28 % mužù a 55 %

žen), a 8 % pilo alkohol každý nebo témìø každý den (12 %

mužù a 3 % žen). Tento ukazatel aktuálního pití mìl z hledi-

ska rozložení frekvencí mezi pohlavím a vìkovými kategori-

emi podobný vývoj jako ukazatel frekvence pití alkoholu

v posledním roce.

V roce 2010 byla provedena studie zamìøená na zkou-

mání psychometrických vlastností dotazníku AUDIT a sou-

èasnì také na odhad prevalence rizikového, škodlivého

a problematického užívání alkoholu v obecné populaci

(N = 1326, vìk 18-64 let) a v populaci pacientù praktických

lékaøù (N = 2589) (Sovinová & Csémy, 2010). U 19 % re-

spondentù z obecné populace bylo klasifikováno rizikové

nebo škodlivé užívání a 2 % jako problémové užívání. Tyto

indikátory byly mírnì nižší v populaci praktických lékaøù.
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Tabulka 10 / Table 10

Prevalence užití alkoholu v posledních 30 dnech (Bìláèková & Horáková, 2010)

Prevalence of alcohol use in the past 30 days (Bìláèková & Horáková, 2010)

Pil/a alkohol v prùbìhu

posledních 30 dnù

15-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-65 let Celkem

Muži 87,4 89,8 89,1 87,5 84,8 87,9

Ženy 79,6 72,8 74,4 68,4 62,8 71,4

Celkem 83,6 81,5 81,9 77,9 73,3 79,7

Tabulka 11 / Table 11

Prevalence frekvence užití alkoholu v posledních 30 dnech podle pohlaví a vìkových kategoriích (Bìláèková & Horáková, 2010)

Prevalence of past-month alcohol use frequency by gender and age groups (Bìláèková & Horáková, 2010)

Jak èasto

jste

v prùbìhu

posledních

30 dnù pil/a

alkohol?

15-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-65 let Celkem

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

Ženy

(%)

Muži

(%)

Celkem

(%)

(Témìø)

každý den

1,1 4,6 3,0 2,2 8,8 5,9 3,9 11,5 8,1 6,1 20,3 14,1 4,1 16,9 11,2 3,4 12,2 8,3

Nìkolikrát

týdnì

(3-4x)

9,8 24,9 17,9 9,8 28,2 20,1 8,9 30,2 20,7 11,4 25,9 19,5 13,2 27,3 21,0 10,5 27,4 19,9

Nejménì

1x týdnì

34,6 37,3 36,0 32,7 36,2 34,6 30,8 31,9 31,4 32,3 28,7 30,3 24,0 27,1 25,7 31,1 32,5 31,8

Ménì èasto 54,5 33,2 43,1 55,3 26,9 39,3 56,5 26,4 39,8 50,2 25,2 36,2 58,6 28,7 42,1 55,0 28,0 40,0

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabulka 12 / Table 12

Prevalence užití alkoholu u 16letých støedoškolákù v posledních 30 dnech v letech 1995, 1999, 2003 a 2007 (v %)(Csémy et al., 2003; 2008)

Prevalence of past-month alcohol use among 16-year-old secondary school students in the years 1995, 1999, 2003, and 2007 (%) (Csémy et al., 2003; 2008)

V posledních

30 dnech

Dívky Chlapci Celkem

1995 1999 2003 2007 1995 1999 2003 2007 1995 1999 2003 2007

Pivo více než

6krát

6,9 12,1 15,4 15,7 26,7 37,4 33,6 28,7 17,8 24,1 23,1 21,9

Víno více než

6krát

3,7 7,5 9,4 7,8 5,8 6,3 7,8 7,7 4,8 7,0 8,7 7,7

Destiláty více

než 6krát

9,7 10,1 11,4 10,8 13,0 15,5 14,8 13,8 11,5 12,7 12,6 12,3



� 3 / 2 Prevalence užívání alkoholu ve školní
populaci
V letech 1995 až 2007 probìhly v Èeské republice 4 vlny

(1995, 1999, 2003, 2007) šetøení studentù rùzných støed-

ních škol v rámci mezinárodního projektu Evropská školní

studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) (Csémy et al.,

2003; 2007).

V tabulce 12 jsou uvedeny trendy užívání alkoholu

u èeských studentù v letech 1995–2007. Èasté pití alkoho-

lických nápojù udávají více chlapci než dívky. U obou pohla-

ví je nejvíce preferovaným alkoholickým nápojem pivo, a to

zejména u chlapcù. V období 1995-1999 je patrný nárùst

užívání alkoholu u obou pohlaví, který do roku 2003 a 2007

mírnì klesá u mužù, zatímco u dívek stále mírnì stoupá.

U dívek je v letech 1995-1999 výraznìjší nárùst užívání pi-

va a vína než u chlapcù.

Tabulka 13 ukazuje prevalenci zdravotnì rizikových

forem konzumace alkoholu. Výsledky naznaèují, že rizikové

užívání alkoholu je zhruba 2-3x více rozšíøené u chlapcù než

u dívek. U dívek lze sledovat trend postupného zvyšování

frekvence tohoto vzorce užívání v letech 1995–2007,

u chlapcù je patrný vzestupný trend v letech 1995 a 1999

a mírný pokles mezi lety 1999 a 2003 a v letech 2003–2007

opìt mírný nárùst. Obecnì lze však konstatovat, že preva-

lence rizikového užívání alkoholu ve sledovaném období na-

rùstá (Csémy et al., 2003; 2008).

Další výzkumnou oblastí je i užívání alkoholu ve vyso-

koškolské populaci (viz pøehledový èlánek Adámková et al.,

2009). Studii popisující prevalenci rizikové konzumace al-

koholu studenty publikoval Csémy et al. (2004): mezi 904

studenty z 5 pražských univerzit a VŠ se objevily výrazné

rozdíly mezi pohlavími (rizikovì se chová více

studentù-mužù), které se týkají všech typù sledovaného

chování, jak je ukazuje tabulka 14 (rozdíly mezi nižšími

a vyššími roèníky nejsou významné). Pravidelné pití, 1krát

týdnì nebo èastìji, vykazuje více než polovina respondentù.

Nadmìrné dávky (pití dávky ekvivalentní 100 ml nebo více

èistého alkoholu èastìji než 3krát za poslední mìsíc) konzu-

muje více než desetina souboru, u mužù je to více než pìtina,

zatímco u žen necelá 4 %. Opilost více než 3krát za poslední

rok pøiznávají dvì pìtiny studentù a necelá pìtina studen-

tek. Poslední øádek tabulky ukazuje podíl respondentù,

kteøí skórují ve screeningovém dotazníku CAGE1 2 a více

body. Skór 2 a vyšší je interpretován jako klinicky signifi-

kantní ukazatel problémového pití. Podle zjištìných výsled-

kù se zdá, že mezi pražskými studenty pije problémovì pøi-

bližnì tøetina mužù a pìtina žen.

� 3 / 3 Poptávka po léèbì
Ústav zdravotnických informací a statistiky sleduje pøítom-

nost uživatelù psychoaktivních látek v léèbì. Z jeho dat lze

získat informace o poètu prvních vyšetøení uživatelù alko-
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Tabulka 13 / Table 13

Prevalence užití nadmìrných dávek alkoholu u 16letých støedoškolákù v posledních 30 dnech v letech 1995, 1999, 2003 a 2007 (v %) (Csémy et al., 2003; 2008)

Prevalence of past-month heavy alcohol use among 16-year-old secondary school students in the years 1995, 1999, 2003, and 2007 (%) (Csémy et al., 2003; 2008)

V posledních 30 dnech Dívky Chlapci Celkem

1995 1999 2003 2007 1995 1999 2003 2007 1995 1999 2003 2007

Èasté pití nadmìrných

dávek alkoholu (3krát

a èastìji)

6,6 10,4 12,6 16,7 19,9 24,0 23,1 23,5 13,9 16,8 17,5 19,9

Opilost 3krát a èastìji 5,5 8,2 10,3 - 14,3 18,5 17,2 - 10,3 13,1 13,5 -

Tabulka 14 / Table 14

Výskyt rizikového chování ve vztahu k alkoholu (v %) (Csémy et al., 2004)

Alcohol-related risk behaviour (%) (Csémy et al., 2004)

rizikové chování celkem pohlaví roèník

muži ženy 1. a 2. 3. a vyšší

pravidelné pití 52,0 65,0 42,7 49,1 54,7

nadmìrné dávky 11,5 22,5 3,6 12,0 11,1

opilost min. 4x/rok 27,4 40,6 18,1 29,0 25,9

skóre CAGE>2 body 25,4 32,4 20,5 24,9 26,0

1/ Symptomy sledované v dotazníku CAGE jsou tyto: (a) dotázaný reflektu-

je, že by mìl své pití omezit, (b) jeho blízcí mu vytýkají jeho pití, (c) sám pøiznává

pocity viny kvùli pití, (d) pøiznává „ranní doušky“, tj. pití na zmírnìní kocoviny

(Mayfied et al., 1974).



holu v ambulantních psychiatrických zaøízeních a o poètu

uživatelù alkoholu v ambulantní i ústavní léèbì.

Tabulka 15 znázoròuje poèet osob užívajících alko-

hol evidovaných na ambulantních pracovištích zajišťují-

cích péèi o osoby s diagnózou F10 v letech 2004–2008.

U ambulantních pacientù ve všech vìkových kategoriích

pøevažují muži vìtšinou dvojnásobnì nad ženami. Nejví-

ce ambulantních pacientù se nachází u obou pohlaví ve

vìkové kategorii 40–65 let a nejménì opìt u obou pohlaví

ve vìku 0–14 let. V sledovaném období je patrný trend

mírného snížení celkového poètu uživatelù alkoholu

v ambulantních službách, pøedevším z øad mužù (ÚZIS,

2007; 2008; 2009). Podle Nechanské et al. (2011) je tento

trend patrný již od roku 1992, kdy ze 49 tisíc ošetøených

osob s diagnózou alkoholu se bìhem let snížil na 24 tisíc

osob.

Tabulka 16 uvádí poèet osob hospitalizovaných z dùvo-

du poruch vyvolaných užíváním alkoholu v psychiatrických

lùžkových zaøízeních v letech 2005–2008. I zde opìt ve

všech kategoriích pøevažují muži nad ženami a celkový po-

èet pacientù se u obou pohlaví v prùbìhu let mírnì snižuje.

Toto snížení následuje po trendu mírného zvýšení poètu

hospitalizací v letech 1992–2005 (Nechanská et al., 2011).

Na základnì výše uvedených údajù lze konstatovat, že po-

èet osob v ambulantní léèbì významnì pøevyšuje poèet osob

v ústavní léèbì (ÚZIS, 2006; 2007; 2008; 2009).

Jak bylo v pøedchozí kapitole uvedeno, na základì vý-

zkumù se odhaduje, že 2– 3 % èeské populace konzumuje al-

kohol s takovými problémy, které by vyžadovaly odbornou

pomoc a které dosahují charakteru syndromu závislosti

a dalších 11–20 % obyvatel ÈR konzumuje alkohol ohrožují-

cím zpùsobem. Pøitom pouze malé procento lidí s poruchami

vyvolanými užíváním alkoholu vyhledá odbornou pomoc, lé-

èených uživatelù alkoholu je kolem necelých 28 tisíc (Csémy

et al., 2008). Podobné disproporce v poètu osob s abúzem

a syndromem závislosti na alkoholu v obecné populaci v po-

rovnání k tìm, které vyhledaly léèbu, jsou uvádìny i v za-

hranièní literatuøe, kde docházejí k pomìru 3:1 (Cunnin-

gham & Breslin, 2004) nebo dokonce 10:1 (Ogborne & De-

Witt, 1999) ve prospìch tìch, které léèbu nevyhledaly.

Právì u osob s abúzem nebo závislostí na alkoholu se lze

velmi èasto setkat s nízkým uvìdomìním si problému, jež se

pak odráží v nedostateèném zájmu o léèbu a v nižším vyhle-

dání léèby, což vede k pozdnímu vyhledání pomoci o 10 let

a nìkdy i více (Wang et al., 2005). Zpoždìní vyhledání od-

borné pomoci má negativní následky na zdraví uživatele

a také spoleènost je vystavena vìtším škodám v souvislosti

s rizikovým užíváním alkoholu (WHO, 2002).
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Tabulka 15 / Table 15

Pacienti užívající alkohol evidovaní na ambulantních pracovištích zajišťujících péèi o osoby s diagnózou F10 *) podle vìkových skupin v letech 2004-2009

(ÚZIS, 2007; 2008; 2009; 2010)

Alcohol-using patients registered with outpatient facilities providing services to people diagnosed with F10 *) by age groups in 2004-2009 (ÚZIS, 2007;

2008; 2009; 2010)

Rok 0–14 let 15–19 let 20-39 let 40–64 let 65 let a více Celkem

Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži

2006 20 17 148 330 2596 6168 4570 9843 1052 2222 8386 18580

2007 4 4 122 370 2582 5659 4371 8898 999 2333 8078 17264

2008 9 7 92 264 2779 6154 4374 9207 725 1682 7979 17314

2009 3 10 137 273 2871 5846 4314 8574 587 1591 7912 16294

*) Pacienti „živé kartotéky“ (tj. pacienti se záznamem v dokumentaci ne starším jeden rok); pokud lze stanovit preferenci užívané látky, je pacient užívající více návy-

kových látek uveden pouze jednou podle pøevládající užívané látky

*) Patients in “live case records” (i.e. those with the latest entry in their file not being older than one year); if a drug of choice can be determined, a polydrug user is re-

gistered only once according to such a predominant substance

Tabulka 16 / Table 16

Poèet hospitalizací pro poruchy vyvolané užíváním alkoholu v psychiatrických lùžkových zaøízeních v letech 2005-2008 podle typu zdravotnického zaøízení

a pohlaví (ÚZIS, 2006; 2007; 2008; 2009)

Number of admissions to psychiatric inpatient facilities for alcohol use disorders in the years 2005-2008, by the type of healthcare facility and gender (ÚZIS,

2006; 2007; 2008; 2009)

Dìtské psychiatrické léèebny Psychiatrické léèebny pro dospìlé Psychiatrická oddìlení nemocnic

Ženy Muži Celkem Ženy Muži Celkem Ženy Muži Celkem

2005 0 1 1 2295 6549 8844 1108 1796 2903

2006 0 1 1 2245 5739 7984 1011 1693 2704

2007 0 0 0 2271 5510 7781 694 1341 2035

2008 0 0 0 2263 5317 7580 682 1301 1983



� 3 / 4 Mortalita v souvislosti s užíváním
alkoholu
Užívání alkoholu podle odhadù celosvìtovì pùsobí v dùsled-

ku nemoci a smrti 4 % ztracených let produktivního vìku.

Jenom vyspìlé zemì takto pøicházejí pøibližnì o 8 % pro-

duktivních let, u zemí z bývalého východního bloku, kam

patøí i Èeská republika, se tato ztráta odhaduje na témìø

12 % (WHO, 2004). Obecnì lze konstatovat, že poèet úmrtí

v souvislosti s užíváním alkoholu je vyšší, než lze najít ve

statistických údajích. Tento fakt lze èásteènì vysvìtlit tím,

že praktiètí lékaøi nezmiòují v úmrtním listu jako dùvod

smrti užívání alkoholu díky sociálním a ekonomickým ná-

sledkùm s tím spojeným pro rodinu zesnulého, dále skuteè-

ností, že diagnostika alkoholové etiologie mùže být kompli-

kovaná, protože biologické ukazatele konzumace alkoholu

jsou èasto málo specifické a citlivé, a také díky tomu, že al-

kohol je metabolizován bìhem nìkolika hodin, a v èas ohle-

dání ho èasto již není možné identifikovat (Cipriani & Lan-

ducci, 2001).

Výsledky v tabulce 17 poukazují na trend mírného zvy-

šování poètu úmrtí ovlivnìných konzumací alkoholu mezi

lety 1995 až 2002 u mužù (7,07% podíl v roce 1995 a 7, 62%

podíl v roce 2002) a naopak k mírnému snižování tohoto

poètu u žen (4,40% podíl v roce 1995 a 4,15% podíl v roce

2002) (Vrána, 2007). Obecnì lze konstatovat, že v obecné

populaci se poèet úmrtí v souvislosti s alkoholem více zvyšu-

je, což Vrána (2007) dává do souvislosti s faktem poklesu

celkového poètu zemøelých ve sledovaném období. Opìt zde

platí, že poèet žen, jejichž smrt byla ovlivnìna konzumací

alkoholu, je nižší než poèet mužù.

V kontextu mortality v souvislosti s užitím alkoholu je

také zajímavý další epidemiologický ukazatel, a to možné

prodloužení života bez neexistence pøíèin smrti zpùsobe-

ných alkoholem, který lze najít pro Èeskou republiku v ta-

bulce 18. Z tabulky je patrné, že úmrtí zpùsobená alkoho-

lem pøipravila muže v letech 1995–2002 v prùmìru o 1,2 ro-

ku života a ženy o 0,6 roku. Na mužské støední délce života

se tak projevuje pùsobení alkoholu dvojnásobnì v porovná-
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Tabulka 17 / Table 17

Úmrtí v ÈR ovlivnìná konzumací alkoholu a jejich podíl na všech úmrtích v letech 1995–2002 (Vrána, 2007)

Alcohol-related deaths and their proportion in all deaths in the Czech Republic between 1995 and 2002 (Vrána, 2007)

Rok Muži Ženy

Alkohol Celkem Podíl (%) Alkohol Celkem Podíl (%) Podíl (%)

1995 4164 58925 7,07 2595 58988 4,40 5,73

1996 4016 56709 7,08 2394 56073 4,27 5,68

1997 4104 56692 7,24 2281 56052 4,07 5,66

1998 4079 55139 7,40 2308 54388 4,24 5,83

1999 4020 54845 7,33 2267 54923 4,13 5,73

2000 4123 54882 7,51 2282 54119 4,22 5,88

2001 4088 53772 7,60 2274 53983 4,21 5,90

2002 4143 54377 7,62 2236 53866 4,15 5,89

Tabulka 18 / Table 18

Nadìje na dožití za neexistence pøíèin smrti zpùsobených alkoholem (Vrána, 2007)

Life expectancy rates disregarding the causes of alcohol-related deaths (Vrána, 2007)

Rok Muži Možné

prodloužení

Ženy Možné prodloužení

E0
0 E0

0 E0
65 E0

0 E0
0 E0

65

1995 69,72 1,19 0,30 76,74 0,57 0,29

1996 70,39 1,17 0,31 77,46 0,56 0,29

1997 70,50 1,22 0,29 77,54 0,56 0,26

1998 71,15 1,21 0,30 78,08 0,57 0,28

1999 71,44 1,20 0,30 78,18 0,54 0,27

2000 71,65 1,22 0,32 78,48 0,57 0,27

2001 72,10 1,20 0,31 78,59 0,56 0,27

2002 72,06 1,21 0,31 78,67 0,56 0,25



ní se ženami. O pøibližnì 0,3 roku života mají kratší nadìji

dožití za nezmìnìných podmínek muži i ženy ve vìku 65 let,

je tedy zøejmé, že v porovnání se støedním vìkem ve vyšším

vìku má alkohol na støední délku života pouze slabý vliv

a ten se v èase pøíliš nemìní (Vrána, 2007).

� 4 ZÁVÌR
V textu byly pøedstaveny hlavní epidemiologické ukazatele

týkající se užívání alkoholu ve svìtì i v Èeské republice.

Èeská republika se ve srovnání s ostatními státy celého svì-

ta umísťuje na pøedních pøíèkách jak konzumace, tak škod-

livého užívání alkoholu, což je èásteènì dáno i kulturní tra-

dicí, které je alkohol pomìrnì velkou souèástí a ze které vy-

plývá i pomìrnì liberální postoj k jeho užívání.

Z dostupných dat je zøejmé, že narùstá poèet uživatelù alko-

holu a také osob závislých na alkoholu, zároveò však klesá

poèet osob, které vyhledaly pro tento problém pomoc a léèí

se s ním, což znamená významný veøejnì zdravotní prob-

lém. Akèní plán realizace Národní protidrogové politiky na

období 2010 až 2012 se již snaží na tento fakt reagovat, a to

zejména prostøednictvím koncepèních a koordinaèních me-

chanismù a také v oblasti léèebných opatøení.
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