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Souhrn 

Úvod: Děti jsou ve stejném prostředí více exponovány chemickým škodliví nám, 
včetně legálních drog, než dospělí a jsou vnímavější k jejich zdravotním účinkům. 
Program "Normální je nekouřit" umožňuje sledovat prospektivně vývoje postojů 
k legálním drogám, jejich konzumaci i okolnosti, které je ovlivňují, v kohortě ško
láků od 6 let jejich věku. Práce prezentuje konzum kouření a pití alkoholu mezi tě
mito dětmi ve 3. a 4. třídě základních škol. 

Metodíka: U devítiletých dětí bylo zjišťováno, zda někdy ochutnaly alkoholický 
nápoj a zkoušely kouřit, a při jaké příležitosti. O rok později byl dotaz na konzumaci 
alkoholického nápoje vztažen na období posledniho měsíce a rozlišeno, zda děti 
zkoušely kouřit jednou či opakovaně. Některé údaje dětí byly konfrontovány s do-
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tazníkovými odpověďmi rodičů . K testování rozdílů mezi konzumenty legálních drog 
a dětmi, které je zatím neužily, byl použit t-test z programu EPI INFO. 

Výsledky: ve 3. třídě již někdy ochutnalo alkohol cca 70 % dětí. Ve 4. třídě pilo 
alkohol v posledním měsíci více než 40 % dětí , signífikantně častěji hoši. Nejčastěji 
děti popíjejí pivo, ale i víno a četné druhy destilátů. Z těch, kteří alkohol pili, uvedla 
téměř polovina žáků ve 3. třídě, že pili opakovaně různé druhy; ve 4. třídě pila opa
kovaně více než čtvrtina žáků během posledního měsíce . Nejčastěji, u vice než 90 % 
dětí, byli dárci alkoholu dospělí členové rodiny (rodiče a příbuzní) . Dalších cca 5 % 
dětí si alkohol vzalo samo z domácích volně dostupných zásob. Kamarád byl jako 
dárce alkoholu uváděn jen výjimečně. V rozporu s tím jen necelých 54 % rodičů při
pustilo, že jejich dítě ve 4. třídě mohlo už ochutnat alkoholický nápoj a 4 % rodičů 
uvedlo, že se tak děje pod jejich dohledem. Zkušenosti s kouřením mělo v 10 letech 
věku již 28 % dětí, z nich 80 % dostalo kuřivo rovněž doma. 

Závěr: Děti mladšího školního věku mají tolerantní rodinné prostředí, které pod
poruje a usnadňuje dostupnost legálních drog. Hledání způsobů, jak tento stav 
změnít, je velmi obtížné, ale naprosto nezbytné. 

K I í č o v á s lov a: rodiče - školní děti - alkohol - kouření 

D. Hrubá , I. Žaloudíková: PARENTS, 
CHILDREN AND LEGAL DRUGS 

Summary 

Abstract Backround: Children s exposure to hazardous chemicals, including legal 
drugs, is greater than that of adults in the same environment and children are more 
vulnerable to their health consequences. Programme "Non Smoking is a NormU aH 0-

wes the prospective observation of the development of attitudes to the legal drugs, 
their consumption and influencing factors among the cohort of school children from 
their age 6 years. The publication describes the smoking and alcohol drinking 
among these children when they attended 3rd and 4th classes of public schools. 

Methods: Nine-years-old children were asked to say, if they ever tasted some al
coholic beverages and smoked and in which occasion. One year later, the question 
about the alcohol consumption was limited within the last month period and diffe
renced one or repeated smoking. Some data reported by children were compared 
with those obtained by parents. The difTerences between consuments of legal drugs 
and those who never used them were evaluated by t-test in the EPI INFO statistical 
programme. 

Results: In the 3rd class, about 70 % of children have tasted alcohol. In 4th class, 
more than 40 % of children drunk alcohollast month, boys signíficantly more often. 
Beer is the most favourable drink. Among those who tasted alcohol , almost half of 
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pupils at the 3rd class drunk repeatedly different beverages; at 4 th c1ass more than 
one quarter of pupils drunk repeatedly during the last month. More than 90 % of 
children obtained the alcoholic beverage from the adult family members or other re 
latives. Another 5 % of children took alcohol from the available domestic sources. 
Friend as a donor of alcohol was mentioned only in some cases. In contrary, on ly 
less than 54 % of parents admitted their child could taste some alcohol and 4 % of 
parents declared their control on child s drinking. About 28 % of ten-years-old chil
dren experimented with smoking, 80 % of them obtaind cigarettes within their fami
ly. 

Conclusion: The tolerable fami ly environment supportes and facilitates the avai
labilty of legal drugs for young school children. To search the way how to change it 
is very difficult, but absolutely necessary. 

Ke y w o r d s: parents - schoolchildren - alcohol - smoking 

Úvod 

Vzhledem k anatomickým a fyziologickým zvláštnostem jsou děti v mno
ha ohledech více ohroženy expozicí toxickým látkám než dospělí žijící ve 
stejném prostředí; na kilogram tělesné hmotnosti mají vyšší příjem vzdu
chu, potravy i vody, vyšší koeficient vstřebávání chemických látek do 
vnitřního prostředí, menSl metabolické schopnosti biotransformační 

přeměny i nižší biliární a urinární sekreci zpomalující vylučování (18, 23 ). 
Na působení nejrůznějších rizikových faktorů reaguje organismus dětí ve 
fázích tělesného i psychického vývoje vyšší vnímavostí k akutním násled
kům i k poškozením manifestujícím se v dospělém věku (11). Z těchto důvo
dů je mimo jiné věnována intenzivní pozornost expozici dětí legálním i ile
gálním drogám. Poznatky o míře expozice dětí jsou nejčastěji získávány ze 
školních dotazníkových šetření, kde se výsledky bud vztahují ke konkrét
nímu vyšetřenému souboru (např. 3, 10, 17), nebo k celé populaci, např. 
v mezinárodně koordinovaných studiích s reprezentativně vybranými po
pulačními skupinami. V České republice jsou vedle lokálních studií opako
vaně realizována dvě reprezentativní rozsáhlá šetření zaměřená na stře
doškolskou mládež (European School Project on Alcohol and Other Drugs -
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ESPAD) a na děti staršího školního věku od 5. do 9. třídy základní školy 
(Health Behaviour in School-Aged Children - HBSC) (4). 

Zatímco výzkum ukazatelů způsobu života se obvykle soustřeďuje na 
adolescenty (např . 8, 28, 30), případně na děti staršího školního věku (14, 
27), je program "Normální je nekouřít", jehož kontrolovaná semilongitudi
nální studie probíhá ve 28 základních školách ve 3 krajích na Moravě, svým 
způsobem unikátní v tom, že je určen dětem mladšího školního věku , od 
1. do 5. třídy. Zahrnuje nejen oblast primární prevence kouření , ale učí děti 
i o ostatních rizikových oblastech chování (alkohol, drogy, nadměrné 

slunění, "nezdravé" potraviny) a vychovává k oblibě a osvojení prvků podpo
ry zdraví (tělesná aktivita, stravování dle výživových doporučení, přátelské 

interpersonální vztahy). Pro sledování efektivity programu (porovnáváním 
ovlivňované a kontrolní skupiny) jsou vytvářeny dotazníky, které děti 

vyplňují v každém školním roce před zahájením bloku programových lekcí 
a za 4 měsíce po jeho skončení. V dané kohortě je tak možno sledovat pro
spektivně vývoje postojů, chování i okolností, které je ovlivňují. V každém 
ročníku jsou rovněž oslovováni rodiče dětí ovlivňovaných programem s na
bídkou informací o cílech programu, prosbou o konkrétní spolupráci a vý
zvou k účasti v anketním šetření. V této práci jsou prezentovány výsledky 
získané od rodičů a dětí , žáků třetích a čtvrtých tříd, zaměřené na okolnosti, 
které podporují konzumaci alkoholických nápojů a kuřácké pokusy dětí. 

Metodika 

V anketních dotaznících rodičům byly ve vztahu k legálním drogám ve 
3. třídě pokládány otázky týkající se pouze kouření: kuřáctví v rodině 

a u kamarádů dítěte, ochrana dítěte před expozicí pasivnímu kouření, 

předpokládaná reakce rodičů na možné kuřácké pokusy a budoucí kouření 
jejich dětí. Ve 4. třídě uváděli rodiče informace o dostupnosti alkoholu a ku
řiva v jeji.:h domácím prostředí, a názory, zda jejich děti už alkohol a kuřívo 
ochutnaly a zda by častá či pravidelná konzumace alkoholu, tabáku a mari
huany u dětí mohla být rizikem pro rozvoj psychických poruch v mladém 
věku. 

Děti ve 3. i 4. třídě vyplňují stručné dotazníky samy, anonymně , volbou 
z nabízených odpovědí s možností jejich dalšího slovního doplnění . Konzum 
alkoholu byl ve 3. třídě zjišťován dotazem, zda někdy už ochutnaly alkoho
lický nápoj a v kladném případě uvedly jaký (pivo, víno, jiné). Bylo rovněž 
zjišťováno, zda dítě už zkoušelo kouřít a pří jaké příležitosti byly alkohol 
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a cigarety konzumovány (zda s kamarádem, dospělým rodinným přísluš
níkem, o samotě, případně jiným způsobem). Ve 4. třídě byl dotaz na konzu
maci alkoholického nápoje vztažen na období posledního měsíce před vypl
ňováním dotazníku: nejčastěji se jednalo o měsíce listopad (pre-test) a kvě
ten (post-test), výjimečně začátek prosince a červen . U kouření se rozlišoval 
jednotlivý a opakovaný pokus. 

Vzájemně byly porovnávány děti, které alkohol nekonzumovaly s těmi, 
které již tuto zkušenost mají a děti, které již kouřily s těmi, které dosud ne
kouřily. U některých otázek bylo možno porovnat odpovědi dětí a rodičů. 
Statistická významnost nalezených rozdílů byla hodnocena t- testem v pro
gramu EPI INFO. 

Výsledky 

Četnost souborů dětí a rodičů, od nichž byly v jednotlivých etapách 
šetření získány vyplněné dotazníky, je v tab. 1. Určité rozdíly v počtu dětí 
v jednotlivých termínech šetření jsou způsobeny tím, že dotazníky vždy 
vyplnily ty děti, které byly v daný den přítomné ve škole : nikdy se učitelé 
nesetkali s odmítnutím. Mezi 3. a 4. ročníkem došlo rovněž ke zrušení dvou 
základních škol s programem. U rodičů se návratnost dotazníků pohybovala 
mezi 55 % (ve 3. třídě) až téměř 75 % (ve 4. třídě). 

Tabulka 1. Soubory (četnosti) 

Období Děti Rodiče 

3. třída: pre-test 635 

post-test 507 277 

4. třída : pre-test 512 

post-test 450 334 

Ve 3. třídě uvedlo, že již někdy ochutnalo nějaký alkoholický nápoj ko
lem 70 % dětí, o téměř 10 % víc než v předchozím šetření ve 2. třídě ; nárůst 

frekvence konzumentů je vysoce významný (p< 0,01). Ve 4. třídě na modifi
kovaný dotaz o konzumaci alkoholického nápoje v posledním měsíci od-
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pověděla kladně téměř polovina dětí. Frekvence kuřáckých pokusů měla 
trvale vzestupný trend, mezi 3. a 4. třídou došlo ke skokovému nárůstu 
počtu dětí zkoušejících kouřít o téměř 10 %. Ve všech etapách sledování by
la frekvence údajů o pití alkoholických nápojů i kuřáckých pokusů signifi
kantně častější u hochů než u dívek (tab. 2). 

Tabulka 2. Konzum legálních drog (% dětí) 

Statistická významnost: rozdíl mezi hochy a dívkami 

Období Alkohol Kouření 

všichní hoši dívky p< všichní hoši dívky p< 

3. třída : pre-test 69,4 75,7 63,5 0,0001 14,2 20,3 8,0 0,0001 

post-test 70,8 74,1 68,5 0,05 16,6 22,2 12,6 0,0001 

4. třida : pre-test* 45,9 49,0 41,4 0,05 25,3 27,8 20,9 0,05 

post-test* 41,1 46,9 32,7 0,001 28,2 31,7 23,6 0,01 

Pozn: * Ve 4. třídě se údaje o konzumaci alkoholu vztahovaly k období posledního 
měsíce. 

Tabulka 3. Konzumace jednotlivých druhů alkoholických nápojů 
(% dětí z těch, které pily alkoholické nápoje) 

Druh nápoje 3. třida 4. třida* Pre Post Pre Post 

N dětí 440 359 226 181 

Pivo 38,8 36,6 33,2 54,2 

Víno 9,4 7,9 17,3 12,7 

Jiné (likér, destilát.. .) 9,1 7,1 14,6 9,9 

Kombinace dvou 28,0 31,3 18,6 14,4 

Kombinace 3 a více 14,7 17,1 16,3 8,8 

Pozn: * Ve 4. třidě se údaje o konzumaci alkoholu vztahovaly k období posledního 
měsíce. 
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Tabulka 4. Konzumace alkoholu a kuřácké chování 

Alkohol 

Pil Nepil p< 

Zkusil kouřit : 3. třida 18,0 3,1 O 

4. třida 36,3 13,4 0,0001 

Dítě má kouřící rodiče : 3. třída 47,5 39,8 0,01 

Doma se kouři: 4. třida 47,5 32,7 0,001 

Tabulka 5. Rozdíly mezi kouřícími a nekouřícími desetiletými dětmi (%) 

Statistické rozdíly: p1:nekuřáci vs. jednorázový pokus, 
p2:nekuřáci vs. opakované kouření 

Nekouřil Kouřil Jednou Pl Opakovaně P2 < 

Kritické postoje ke kouření žen 91,4 72 0,001 67,4 0,0001 

mužů 84,6 65,5 0,001 38,3 0,0001 

Kamarád kouři 17,8 46,6 0,001 74,0 0,0001 

Doma se kouři občas 16,6 17,1 ns 21,0 0,05 

běžně 18,9 37,7 0,001 41,0 0,0001 

Pil alkohol v posledním měsíci 26,0 56,8 0,0001 76,2 0,0001 

Pil více druhů alkoholických 3,4 19,2 0,0001 26,7 0,0001 
nápojů 

Zdroj kuřiva : rodiče 17,1 12,9 

sourozenci 11,6 18,8 

přibuzní 23,3 22,8 

vzal si doma 13,0 23,8 

kamarád 31,5 48,5 

koupil 2,7 10,9 
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Nejčastěji děti poplJeJl pivo . Údaje o pití likérů a destilátů byly zapi
sovány v rubrice ,jiných" nápojů, které děti mohly vyjmenovat. Do této sku
piny bylo zařazeno i šampaňské; z likérů děti uváděly nejčastěji vaječný 
koňak , mezi destiláty rum, fernet, slivovici, becherovku, vodku, koňak, 
whisky aj. Pokud dítě uvedlo konzum dvou či více druhů, jsou kombinace 
hodnoceny samostatně, bez dalšího rozlišení druhů; nejčastěji bylo víno či 
destiláty kombinovány s pivem. Téměř polovina devítiletých žáků 3. tříd , 

kteří už ochutnali alkoholický nápoj, má zkušenosti re 2 a více druhy. Ve 4. 
třídě se mezi těmi, kteří pili alkohol v posledním měsíci, téměř zdvojnásobil 
počet dětí konzumujících víno, destiláty a likéry ve srovnání s předchozím 
rokem, a to i přesto, že období, za které byla konzumace zjišťována, bylo 
nesrovnatelně kratší (poslední měsíc vs. celoživotní). Také fakt, že kombina
ci 2 a více druhů nápojů za poslední měsíc uvádí pětina, resp. třetina dota
zovaných dětí, je alarmující (tab. 3). 

Ve 3. třídě děti sdělovaly, že nejčastěji ochutnávaly alkoholické nápoje 
v přítomnosti dospělých členů rodiny: rodičů, prarodičů či jiných příbuzných 
(více než 90 %). Dalších cca 5 % dětí si alkohol vzalo samo z domácích volně 
dostupných zásob. Kamarád byl jako zdroj alkoholu uváděn jen výjimečně 
(u 3,5 % dětí) . 

Dětem , které mají zkušenosti s alkoholickými nápoji , jsou častěji dostup
né i cigarety, rovněž za tolerantní či přímo povzbuzující asistence dospělých: 
na požádání nosí kuřívo dospělým (8,1 % vs. 4,4 %, p < 0,05), a dokonce jim 
připalují (9,8 % vs. 2,5 %, p < 0,0001). U dětí majících zkušenosti s alkoho
lem se významně častěji projevují pozitivní úvahy o jejich budoucím 
kuřáckém chování (3,4 % vs. 0,3 %, p <0,01), případně váhající postoje 
(26,6 % vs. 14,1 %, p < 0,0001). Mezi dětmi, které někdy pily alkohol, se vy
skytuje až šestinásobně vyšší počet těch, které již zkoušely kouřít v po
rovnání s těmi, které alkohol dosud neochutnaly. Dramatický nárůst po
kusů s kouřením byl pozorován v obou skupinách s rozdílnou konzumací al
koholu ve 4. třídě. Mezi dětmi, které pily alkohol v posledním měsíci, byla 
frekvence kouřících opět téměř trojnásobně vyšší než mezi dětmi, které al
kohol nepily. Z údajů poskytovaných dětmi jsou kouřící dospělí k jejich 
experimentování s alkoholickými nápoji tolerantnější a děti dostanou alko
hol častěji v rodinách, kde se kouří (tab. 4). 

Ve 4. třídě mělo 17 % dětí jednorázovou a více než 11 % dětí opakovanou 
zkušenost s kouřením; experimentující děti se od těch, které dosud nekouří
ly, významně lišily v mnoha ohledech (tab. 5): častěji byly tolerantní ke 
kouření dospělých, měly kouřící kamarády a častěji žily v rodinách, kde se 
kouří. Také možnost získávat alkohol a vyhledávat jej uváděli významně 
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častěji desetiletí "kuřáci". Zdrojem kuřiva je nejčastěji rodinné prostředí 
(pro 65 % dětí s prvními pokusy a více než 78 % opakovaně kouřících), té
měř třetina prvně experimentujících a polovina opakovaně kouřicích dětí 

dostala cigarety od kamarádů a nemalému počtu dětí se daří cigarety kupo
vat. 

Zajímavá je konfrontace vybraných výpovědí rodičů a děti o dostupnosti 
legálních drog a jejich konzumaci (tab. 6). Rodiče dvakrát častěji než děti 
uváděli, že v rodině a nejbližším příbuzenstvu, s nímž je dítě v denním či 
velmi častém kontaktu, nejsou kuřáci. Rovněž frekvenci kouření v bytě po
suzují rodiče příznivěji než děti . Zvlášť výrazné jsou rozdíly mezi počtem ro
dičů, kteří připouštějí, že jejich děti mohou pod dohledem dospělých ochut
návat alkohol a zkoušet kouřit , s tím, kolik dětí uvedlo, že dostalo alkoho
lický nápoj a kuřivo od rodinných příslušníků či blízkých příbuzných. 

Tabulka 6. Vybrané údaje z výpovědí dětí a rodičů (%) 

Rodiče Děti p< 

Žádný kuřák v rodině a nejbližším 45,5 24,8 0,01 
příbuzenstvu 

Doma se vůbec nekouří 79,7 59,2 0,05 

Doma se občas kouří 12,8 16,7 ns 

Doma se kouří běžně 8,0 24 ,1 0,01 

Dítě určitě/asi ještě nepilo alkohol 44,4 70,8 0,05 

Dítě určitě/asi nezkoušelo kouřít 85,8 83,4 ns 

Alkohol ochutná pod dohledem 6,0 61 ,7 0,001 

Může zkusit kouřít pod dohledem 1,2 19,8 0,001 

Necelých 54 % rodičů žáků 4. tříd připustilo, že jejich dítě mohlo už 
někdy ochutnat alkoholický nápoj, zatímco 70 % dětí přiznalo pití alkoho
lického nápoje už ve 3. třídě a to většinou s rodiči (60 %) či s některým čl e 

nem širšího příbuzenstva (dalších 32 %). Podobné rozdíly v odpovědích ro-
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dičů a dětí jsou u kuřiva: ve 4. třidě má zkušenosti s kouřením už více než 
čtvrtina dětí (28,2 %), z toho 11,2 % kouřilo opakovaně, zatímco tuto mož
nost připouští jen kolem 12 % rodičů. Podle rodičů jsou legální drogy (alko
hol i kuřivo) v domácnostech většinou uchovávány volně, a rodiče před

pokládají, že děti se z těchto zásob samy neobslouží. 
N a dotaz, jak by reagovali na přistižení dítěte s cigaretou, odpovídala 

většina rodičů devítiletých dětí, že si s nimi předem o kouření promluví 
a dají najevo, že by je tento přestupek dítěte mrzel (51 %). Další část rodičů 
(19 %) chce v rozmluvě s dítětem zdůraznit, že si nepřejí, aby dítě kouřilo , 

eventuálně vyzvou dítě, aby s kouřením počkalo do dospělosti (5,6 %). Tento 
záměr rodiče zřejmě realizovali, neboť většina dětí (62 %) o rok později 
uváděla , že si na rozhovor s rodiči pamatují. Téměř pětina rodičů (17 %) 

chce tento problém řešit až pokud nastane. Jen výjimečně chtěli rodiče řešit 
tuto situaci trestem (necelá 3 %). S jedinou výjimkou žádní rodiče nechtějí, 
aby jejich dítě jednou kouřilo a většina (80 %) tvrdila, že se snaží, aby k to
mu nedošlo. Někteří (7,5 %) nevědí, jak si s problémem poradit a další (6 %) 

jsou skeptičtí, zda se proti tomu dá něco dělat. 

Většina rodičů se domnívá, že častá či dokonce pravídelná konzumace al
koholu , cigaret a marihuany v dětství by mohla vést k rozvoji psychických 
poruch v mladém věku: 87 %, resp. 88 % v případě alkoholu a marihuany, 
necelých 70 % u kouření. Více než 6 % rodičů tuto možnost zavrhlo u alko
holu a marihuany, u kouření byla frekvence záporných odpovědí dvoj
násobně vyšší (13,5 %). Zbylých cca 6 % rodičů v případě alkoholu a mari
huany a téměř 17 % rodičů v případě kuřiva neumělo tuto otázku zod
povědět. 

Diskuse 

Problematika konzumace legálních drog dětmi je v České republice velmi 
naléhavý problém. Česká část studie HBSC, analyzující údaje od reprezen
tativního souboru prokázala, že české děti v porovnání s dětmi z ostatních 
34 zemi zapojených do tohoto mezinárodního sledování mají významně 
častější zkušenosti s konzumací alkoholických nápojů. Nejmladší sledova
nou populací v této studii jsou jedenáctiletí žáci 5. tříd základních škol. 
Většina z nich již alkohol ochutnala, 10 % chlapců pije pivo nejméně jednou 
týdně (ale i častěji), další 2 až 3 % hochů měla minímálně týdenní frekvenci 
pití vína, 1,5 % konzumovalo lihoviny a kolem 5 % míchané nápoje. Frek-
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vence výskytu pravidelného pití u všech druhů alkoholických nápojů mezi 
dívkami byla zhruba poloviční než u chlapců. Situace je stabilní ve všech 
etapách šetření (v letech 1994, 1998 a 2002). Mezi dětmi staršího školního 
věku (13 a 15 let) se týdenní konzumace alkoholických nápojů stává běž
nější a postupně mizí rozdíly mezi hochy a dívkami. Podle retrospektivních 
výpovědí patnáctiletých se děti v průměru poprvé setkají s alkoholem ve vě
ku 11 až 12 let (4). 

Naše prospektivní sledování naznačuje, že skutečnost je ještě závažnější : 

už ve 2. třídě příznalo ochutnání alkoholického nápoje téměř 60 % sedmi
letých dětí, o rok později se frekvence pozitivních výpovědí ve stejné kohortě 
zvýšila o dalších 10 %. Podobně jako u reprezentativní studie HBSe, 
i v našem souboru bylo nejčastěji konzumováno pivo. Některé děti pivo za 
alkoholický nápoj nepovažují: tvrdily, že pivo pily, ale alkohol neochutnaly. 

Ve 3. třídě, kdy byly dotazy zaměřené na konzum alkoholu kdykoliv 
předtím, mnoho dětí uvádělo, že dostaly napít v rámci různých rodinných 
oslav (svátky rodinné či církevní, svatby, Silvestrovské oslavy apod.). Ve 
4. třídě byly děti výslovně upozorněny, že dotaz na konzumaci alkoholu 
zahrnuje období posledního měsíce, příčemž termíny šetření nezahrnovaly 
žádné tradiční svátky (Vánoce, Nový rok, Velikonoce) . Přesto konzum alko
holu příznaly dvě pětiny dotazovaných, a téměř 25 %, resp.35 % pilo v tom
to období alkohol opakovaně. 

Legální věk pro dostupnost kuříva a alkoholických nápojů je v České re
publice 18 let. Rodiče a další dospělí příbuzní v širším okruhu rodin škol
ních dětí však legislativní normy ignorují a dětem legální drogy tolerují 
a dokonce nabízejí. Na přímý dotaz sice většina přípouští , že alkohol, tabák 
a marihuana mohou mít pří opakovaném používání nepříznivé zdravotní 
následky, ale zřejmě bagatelizují možnost, že tolerantní postoj k jednot
livým pokusům může motivovat děti k opakování, které se rodičům vymkne 
kontrole. Zajímavá je konfrontace výpovědí dětí a rodičů, kdy jen ojedinělí 
rodiče (4 %) uvedli, že děti pily alkohol s jejich svolením a dohledem, za
tímco přes 90 % dětí, které už alkohol ochutnaly, jej dostaly v rodinném pro
středí. Je také zřejmé, že rodiče usnadňují dětem dostupnost alkoholu i ku
řiva tím, že je uchovávají doma zcela volně a spoléhají na to , že děti si 
legální drogy samy nevezmou. 

Studie, zaměřené na hodnocení dopadů zákazů prodeje cigaret mla
distvým, ukázaly sice významný pokles využívání tohoto zdroje, ovšem bez 
větší změny prevalence mladistvých kuřáků (7, 21 , 25). Významným rizi
kovým faktorem pro kouření dětí a dospívajících jsou kuřáci v rodině (26) 
a snadná dostupnost kuříva v domácím prostředí (5). Některé studie naz-
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nacuJl, ze obě podmínky se vyskytují častěji u rodičů s mzslm stupněm 
vzdělání , v neúplných nebo rekonstruovaných rodinách (9, 19,20). 

Souběh konzumace alkoholu a tabáku u adolescentů i dospělých popisuje 
mnoho různých studií (např. 14, 16 28, 30). V České republice potvrzují tyto 
souvislosti jak různé lokální studie (3, 10, 17) tak i reprezentativní výsledky 
studií Global Youth Tobacco Survey - GYTS (24), ESPAD a HBSC (4). 
Vysvětlení je jednak ve shodných sociálních podmínkách při nichž se obě 
drogy konzumují, tak i ve vzájemné potenci výsledných účinků na konzu
menty (22). Obě drogy, které jsou legální pro dospělé, jsou snadno dosaži
telné ve stejném prostředí: doma, v barech a restauracích, na studentských 
ubytovnách, připadně ve školách, kde se rovněž uplatňuje vliv chování 
vrstevníků či dospělých (28). Obě legální drogy jsou široce konzumovány, 
propagovány přímou i nepřímou reklamou a společností tolerovány: tyto 
faktory ovlivňují prostředí, v němž si děti a mladiství vytvářejí postoje a po
stupně i návyky. Zdá se však, že ani multifaktoriálnÍ přístupy nemohou 
plně vysvětlit mechanismy této co-morbidity. 

Přestože četné studie dokumentují, že alkohol konzumuje větší část po
pulace , včetně dětí (8), bývá za vstupní bránu užívání alkoholu a drog 
pokládáno kouření (např. 2, 12, 29) a věk začátků experimentování s cigare
tami bývá označován za nejsilnějšího prediktora pozdějšího vývoje alkoho
lismu a všech poškození, která s ním souvisejí (6). Problém "prvotnosti" není 
dosud vyjasněn. Výsledky experimentálních studií naznačují, že nikotin 
působí na centrální nervový systém mláďat tak, že vyvolá perzistentní neu
robiologické změny, které mohou 

posilovat účinky dalších drog a tak zvyšovat vnímavost exponovaných ke 
vzniku závislosti (1, 13). 

Vývojové teorie potvrzují, že vliv rodiny se uplatňuje zejména u dětí 

a mladších adolescentů, u starších dospívajících je významnější role vrstev
níků. Naše studie ukázala, že kuřácké prostředí rodiny ovlivňuje i výběr 
kouřících kamarádů už mezi dětmi mladšího školního věku. Tímto způso
bem se ohrožené dítě z rizikového rodinného prostředí dostává i pod podob
ný vliv v prostředí mimo rodinu. 

Řada studií dokumentuje, že opatření na omezení dosažitelnosti alkoholu 
a kuřiva, společenská kontrola, jasná stanoviska rodičů a jejich dohled nad 
chováním dětí významným způsobem přispívají k ochraně dětí před experi
mentováním a posléze pravidelným užíváním drog (28) . Nové tendence do
poručují přechod od programů zaměřených na jednotlivé specifické drogy 
k takovým, které zahrnují komplexnější přístup k prevenci užívání legál
ních i ilegálních drog (14). Výchovně vzdělávací školní program ,,Normální 
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je nekouřit" o takový přístup usiluje. Programy zaměřené na intervenci 
v rodinách jsou zatím spíše ojedinělé, ale mají slibné výsledky (15 ). 

Přes varovná stanoviska odborníků je česká společnost i politická repre
zentace stále velmi tolerantní ke konzumaci alkoholu a kouření , obě legální 
drogy jsou dětem a dospívajícím dostupné. Experimentování dětí pod dozo
rem dospělých neohrožuje děti akutní intoxikací , ale silně podporuje vytvá
ření pozitivních postojů k oběma drogám, jejichž konzumaci děti pokládají 
za "normální, schvalovanou a žádoucí" součást sociálních kontaktú a živo
ta (4). 

Určitým limitujícím faktorem této studie je to, že nezahrnuje reprezenta
tivně vybraný soubor českých dětí. Program je realizován ve školách v kraj
ských, okresních i menších městech a vesnicích , a tak je tento nedostatek 
z určité míry kompenzován. Dalším kritickým faktorem je, že jsou analy
zována data zjišťovaná pouze subjektivními údaji respondentů bez možnost i 
objektivní verifikace. Takto je však koncipována většina podobně zaměře
ných studií, možnou vědomou konfabulaci částečně redukuj e anonymit.a dě t

ských i dospělých respondentů . 

Závěr 

Studie jednoznačně prokázala, že většina českých dětí mladšího školního 
věku je pod vlivem kouřících dospělých z řad rodičů a dal ších blízkých při

buzných. Tato okolnost podporuje pozitivní postoje dětí k legálním drogám -
alkoholu a tabáku - a usnadňuje jejich dostupnost už i v ranném dětstvi . 

Rodiče, prarodiče a další dospělí , s nimiž jsou tyto děti v častém kontaktu 
a jsou přirozeným vzorem, bývají prvními dárci alkoholu a cigaret. Hledán í 
způsobů, jak tento stav změnit, je velmi obtížné, ale naprosto nezbytné. 
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