
Nìkteré události pøesahují naši pøedstavivost. Ještì

krátce pøed listopadem 1989 si vìtšina obèanù Èeskoslo-

venska nedovedla pøedstavit, že by v této zemi mohlo do-

jít k pádu totalitního komunistického režimu a k zásadní

zmìnì spoleèenského uspoøádání. Stalo se. Po mnoha le-

tech jsem onen pocit nepøedstavitelného a neskuteèného

zažil opìt – a to v okamžiku, kdy byla v celé Èeské repub-

lice vyhlášena alkoholová prohibice. Vláda se rozhodla

ustavit krizový štáb a v pátek veèer 14. záøí 2012 ústy mi-

nistra zdravotnictví tlumoèila národu šokující zprávu

o úplném zákazu prodeje alkoholu v restauracích i obcho-

dech. Byť v omezené míøe – pro alkoholické nápoje s obsa-

hem více než 20 % alkoholu. Dùvodem k tomuto závažné-

mu rozhodnutí vlády byl narùstající poèet otrav metylal-

koholem; ke dni vyhlášení prohibice bylo oficiálnì

uvádìno již 19 mrtvých. Dlužno podotknout, že prohibice

trvala v ÈR jen krátce (2 týdny); o smysluplnosti a efekti-

vitì tohoto opatøení se ještì dlouho bude diskutovat. Pøi

zrušení prohibice (27. 9. 2012) už bylo 26 zemøelých ná-

sledkem smrtelného pøedávkování metanolem, o dva mì-

síce pozdìji to bylo již 37 úmrtí a zøejmì to není koneèné

èíslo. Policie se obává blížících se vánoèních svátkù (sic),

které jsou tradiènì spojeny se zvýšenou konzumací alko-

holu, a kdesi se prý možná skrývá ještì asi 5 000 litrù

alkoholických nápojù s vysokým obsahem metanolu. Me-

tanolová aféra vyvolala výraznì zvýšený všeobecný zájem

o problematiku konzumace alkoholu v ÈR. Lidé si zaèali

klást otázky, které je bìžnì nenapadají. Jednalo se o mi-

moøádnou, tragickou shodu okolností, souhru náhod,

osudnou chybu pøi panèování, které je provozováno velmi

dlouho a „jednou se to prostì stát muselo“, èi šlo o trestu-

hodnou nedbalost úøedníkù, celníkù, policie…? Anebo je

to souèást mnohem rozsáhlejšího problému, pøísloveèná

„špièka ledovce“, viditelná èást mnohem vìtší masy, která

není viditelná, ale je podstatnì nebezpeènìjší? Jen málo-

kdo ví, že v bìžném roce, kdy nedojde k žádné metanolové

aféøe, se v ÈR smrtelnì otráví metanolem maximálnì tøi

lidé za rok, souèasnì však každý rok umírá v naší republi-

ce na otravu etylalkoholem (nazývaným èasto eufemistic-

ky jako „bezpeèný“ èi „neškodný“ alkohol) pøibližnì 300

(slovy tøi sta) lidí. Tak je tomu již øadu let, v roce 2005 to

bylo dokonce více než 400 úmrtí na otravu etanolem. Ne-

byla kvùli tomu vyhlášena prohibice ani jiná mimoøádná

opatøení a vláda neustavila žádný krizový štáb, který by

se tìmito stovkami zcela zbyteèných úmrtí zabýval. Jak

je to možné? Pravdìpodobným vysvìtlením je skuteènost,

že si na to obèané ÈR už zvykli, stejnì jako na další nega-

tivní jevy související s rizikovým a škodlivým užíváním

alkoholických nápojù. Extrémnì vysoká spoleèenská tole-

rance vùèi alkoholu má za následek extrémnì vysokou

prevalenci užívání alkoholu v naší zemi. Èeská republika

patøí mezi státy s nejvyšší prùmìrnou spotøebou alkoho-

lických nápojù nejen v evropském, ale i v celosvìtovém

mìøítku. Laickou veøejnost a kupodivu nìkdy i zdravot-

nické odborníky už nešokují zprávy o smrtelných otra-

vách etylalkoholem, které jsou následkem škodlivého uží-

vání alkoholických nápojù, ani o smrtelných dopravních

nehodách zavinìných opilým øidièem, cyklistou èi chod-

cem. Vláda (nejen tato, ale prakticky všechny pøedchozí

pøed- i polistopadové) se nestará o to, že spoleèenské ná-

klady na užívání alkoholu v ÈR výraznì pøevyšují zisk za

alkohol, ani o to, že v ÈR je nezanedbatelná èást populace

bezprostøednì ohrožena vznikem a rozvojem celé øady zá-

važných zdravotních poruch zpùsobených škodlivým uží-

váním alkoholu. Tyto skuteènosti vedly k tomu, že se zá-

stupci Spoleènosti pro návykové nemoci ÈLS JEP (SNN)

a Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze rozhodli

angažovat se ve „zviditelòování“ problémù pùsobených

v naší zemi alkoholem. Jak v rámci programu letošní od-

borné konference pøi Cenì adiktologie, tak i v programu

konference Primární prevence poruch rizikového chování

k hlavním tématùm patøila ta týkající se alkoholismu.

Bude zajímavé sledovat, jak dlouho vydrží zvýšený zájem

veøejnosti o problematiku alkoholu. Redakèní rada èaso-

pisu Adiktologie i spolupracující instituce a odborníci

však rozhodnì nehodlají polevit ve své snaze pøinášet

provìøené odborné informace o alkoholu a zdravotních

problémech, které s sebou abúzus alkoholu pøináší. Klini-

ka adiktologie i SNN rovnìž spolupracují na pøípravì Ná-

rodního akèního plánu k alkoholu („NAPAL“), materiálu

v gesci Ministerstva zdravotnictví ÈR, který bude zamì-

øen na pøípravu dlouhodobé strategie k omezení spotøeby

alkoholu v ÈR a omezení problémového, pøípadnì škodli-

vého pití. Pøed skrytou èástí problému (ledovce) a dalšími
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fatálními srážkami nás neochrání vyèkávání, zda se prob-

lém spontánnì vyøeší (zmizí, rozpustí se), nýbrž jeho co

nejpøesnìjší zmapování a pøíprava na další postup.

V Praze 12. prosince 2012

Prim. MUDr. Petr Popov, MHA,

pøedseda Spoleènosti pro návykové nemoci ÈLS JEP

a primáø Kliniky adiktologie

1. LF UK v Praze a VFN v Praze
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