
 

 

Alkohol – základní fakta 
 

 Alkohol (etanol) je psychoaktivní látka způsobující závislost, která je užívána po staletí v mnoha 

kulturách. Škodlivé užívání alkoholu je příčinou značné zdravotní, sociální a ekonomické zátěže 

ve společnostech, kde se užívá, a to v závislosti především na množství vypitého alkoholu, 

vzorcích užívání alkoholu a také na kvalitě alkoholu.  

 Rizikovou konzumaci alkoholu vykazuje v ČR až 17–20 % české populace, tj. 1,5–1,7 mil. 

dospělých osob, z toho škodlivé užívání alkoholu 5–8 % populace, tj. 450–700 tisíc dospělých 

osob. 

 V současnosti umírá na celém světě 3,3 milionů osob ročně v důsledku škodlivého užívání 

alkoholu, což představuje 5,9 % všech úmrtí. Podobný podíl alkoholu na úmrtnosti je i v ČR – 

ročně tedy umírá v ČR v důsledku konzumace alkoholu přibližně 6500 osob. 

 Škodlivé užívání alkoholu je příčinou více než 200 onemocnění a úrazů. 

 Celosvětově jde 5,1% nemocí a úrazů na vrub alkoholu (měřeno ztracenými roky života 

v důsledku úmrtnosti, nemocnosti a neschopnosti) 

 Konzumace alkoholu způsobuje úmrtí a invaliditu poměrně brzy. Ve věkové skupině 20–39 let je 

příčinou přibližně 25 % úmrtí. Podobně vysoký podíl alkoholu na úmrtnosti mladých dospělých 

existuje také v ČR. 

 Alkohol způsobuje syndrom závislosti na alkoholu, existují důkazy o příčinné souvislosti mezi 

škodlivým užíváním alkoholu a řadou duševních poruch a poruch chování, úrazů, řadou 

chronických neinfekčních, ale také infekčních onemocnění. 

 Chronická konzumace alkoholu je příčinou především jaterní cirhózy, řady nádorových 

onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění. 

 V mladších věkových skupinách se vliv alkoholu projevuje v akutních následcích včetně 

dopravních nehod, násilných úmrtích, sebevražd. 

 Škodlivá konzumace alkoholu znamená riziko také pro okolí – především pro rodinné příslušníky, 

osoby blízké, spolupracovníky. 

 Konzumace alkoholu těhotnými ženami je příčinou fetálního alkoholového syndromu 

novorozence a podílí se na dalších porodních komplikacích. 

 Konzumace alkoholu je faktorem přispívajícím k páchání trestné činnosti. Podle údajů Police ČR 

bylo v r. 2013 objasněno celkem 129,2 tisíc trestných činů, z toho 18,2 tisíc (14,1 %) bylo 

spácháno pod vlivem návykových látek, z toho 15,2 tisíc spáchaných pod vlivem alkoholu (84,1 % 

všech trestných činů spáchaných pod vlivem návykových látek). Největší podíl TČ spáchaných 

pod vlivem alkoholu tvořily ohrožení pod vlivem návykových látek anebo opilství (48 %), 

nedbalostní dopravní nehody (16 %), úmyslné ublížení na zdraví (6 %) a výtržnictví (6 %). 

 Společenské náklady (COI) na alkohol byly v ČR odhadnuty na 16,4 až 19,6 mld. Kč ročně. 

 Neexistuje žádná bezpečná nebo zdraví neškodná dávka alkoholu. Rozsáhlými srovnáními a 

vyhodnocením množství metaanalýz se ukazuje, že můžeme s jistou mírou zjednodušení a 

nepřesnosti hovořit pouze o tzv. více, či méně rizikových dávkách alkoholu, způsobu jeho 

konzumace a celkové spotřeby. Nejvýznamnější studie a autority (včetně WHO) se shodují, že 

takovou hranicí je dávka do 20g čistého alkoholu za den, pokud se nejedná o dlouhodobou a 

nepřerušovanou spotřebu. Přesto ani takové množství alkoholu nezaručuje úplnou bezpečnost a 

může u některých jedinců vést ke zdravotním problémům.  
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Více informací o alkoholu: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/  

http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice-zprava-o-situaci  

http://www.drogy-

info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_201

3  

http://www.drogy-

info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2014_zaostreno_na_drogy/05_14_situace_ve_vecech

_drog_v_ceske_republice_v_roce_2013  

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/    

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/190430/Status-Report-on-Alcohol-and-Health-

in-35-European-Countries.pdf  

http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2016-zaostreno/01-16-alkoholismus-

opomijena-zavislost/  

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice-zprava-o-situaci
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2013
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2013
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2013
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2014_zaostreno_na_drogy/05_14_situace_ve_vecech_drog_v_ceske_republice_v_roce_2013
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2014_zaostreno_na_drogy/05_14_situace_ve_vecech_drog_v_ceske_republice_v_roce_2013
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/zaostreno_na_drogy/2014_zaostreno_na_drogy/05_14_situace_ve_vecech_drog_v_ceske_republice_v_roce_2013
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/190430/Status-Report-on-Alcohol-and-Health-in-35-European-Countries.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/190430/Status-Report-on-Alcohol-and-Health-in-35-European-Countries.pdf
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2016-zaostreno/01-16-alkoholismus-opomijena-zavislost/
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2016-zaostreno/01-16-alkoholismus-opomijena-zavislost/

