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ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE  
(ZKUŠENOSTI A POSTOJE V  OBLASTI KOU ŘENÍ, ALKOHOLU A DROG ) 

LIBERECKÝ KRAJ - 2012 
  

V roce 2012 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na 

problematiku kouření, alkoholu a jiných drog. Šetření se uskutečnilo ve spolupráci 

s Majákem, o.p.s. Liberec. Pracovníci Majáku, o.p.s. oslovili při svých návštěvách ve 

vybraných školách Libereckého kraje žáky 8. tříd ZŠ a studenty 2. ročníků středních 

škol, nechali je vyplnit anonymní dotazníky vytvořené KHS LK (které byly použity i při 

šetřeních v minulých letech). Založení takto získaných dat a vyhodnocení bylo 

provedeno pracovníky KHS LK v programu Epi Info. 

Dotazníková akce proběhla v průběhu měsíců září – říjen 2012, osloveno bylo 667 

dětí  osmých t říd ZŠ a tomu odpovídající ro čník víceletého gymnázia ze 35 

základních škol a 1 gymnázia Libereckého kraje, což je 17,2% populace této 

věkové skupiny. Dále byly takto získány údaje od 253 student ů 2. ročníků ze 12 

středních škol Libereckého kraje.   

Metodika byla podobná jako v předešlých letech, dotazníky byly vyplňovány bez 

přítomnosti učitele. Dětem i studentům bylo zdůrazněno, že dotazník je přísně 

anonymní a škola se dozví pouze celkové výsledky.  

Vzhledem k počtu oslovených žáků a dále k tomu, že šetření proběhlo pouze 

v okresech Liberec, Jablonec n.N. a Semily, byla data vyhodnocena pouze souhrnně 

a ne podle okresů jako v minulých letech. 
 

PENÍZE NA VLASTNÍ ÚTRATU ZA M ĚSÍC 
 

Žáci 8. tříd  mají pro vlastní potřebu na měsíc v průměru 306 Kč (255 Kč dívky, 351 

Kč chlapci) – tato částka zhruba odpovídá i předchozím rokům.  88% dětí dostává 

peníze od rodičů/prarodičů/příbuzných, 18% dětí je získává ještě jiným způsobem 

(brigáda, sběr...), 7 % pouze jiným způsobem – také v těchto údajích není velký 

rozdíl. 

Studenti 2. ročníků  mají měsíčně pro vlastní potřebu (nezapočítávají se peníze na 

stravenky, jízdné apod.) v průměru 800 Kč (686 Kč dívky, 908 Kč chlapci) – nejnižší 

částka od r. 2005 a to jak v průměru (r. 07 – 1060Kč, r.06 – 984Kč, r.05 – 902Kč), tak 

i podle pohlaví (dívky: r.07 -872Kč, r.06 – 737Kč, r.05 – 450Kč, chlapci: r.07 – 
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1316Kč, r. 06 – 1316Kč, r. 05 – 1141Kč). Peníze od rodičů dostává 88% 

středoškoláků (90% dívek, 87% chlapců), ještě jiným způsobem  peníze získává 

18%, pouze jiným způsobem než od rodičů 7% studentů. Také % zisku peněz jiným 

způsobem je oproti minulým rokům nižší, což může souviset s omezenou možností 

brigád. 
 

KOUŘENÍ 
 

Ze sledovaných žáků 8. tříd   zkusilo n ěkdy kou řit 50% dětí – je to nejnižší  % od 

roku 1996! Mimo r. 2009 (64%) se tento údaj pohyboval v rozmezí 73 – 78%. Podle 

pohlaví to bylo 56% dívek a 60% chlapců. 

Věková hranice, kdy d ěti poprvé zkouší kou řit je stále stejná, v pr ůměru 11,2 

let.  

V současné dob ě kou ří v osmých t řídách v pr ůměru 12,9% dotazovaných d ětí, 

což je nejnižší % od po čátku sledování  (v letech 2003 – 2007 kouřilo cigarety více 

než 25% dotazovaných dětí). Podle pohlaví je to 11,2% dívek a 14,5% chlapc ů. 

Děti, které nyní kouří, vykou ří v průměru 26 cigaret za týden (r.09 – 25 ks, r.07 a 

06 – 33 ks, r.05 – 30 ks, r.04 – 27 ks, r.03 – 26ks).  Dívky  vykouří za týden 

v průměru 22 ks cigaret  (1 – 140), chlapci 28 ks  (1 – 210). 
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V rodinách  dotazovaných dětí kou ří 30% matek  (od r.03 postupný pokles z 37% na 

33% v r.09),  38% otců (také zde postupný pokles z 49% v r.03 na 39% v r.09) a 
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24% sourozenc ů (i zde postupný pokles od  30% v r.03 po 26% v r.09). Doma se 

kouří ve 29% rodin dotazovaných (také zde pokles ze 40% v r.03 na 25%, v r.09). 
 

Co se týká 2. ročníků středních škol, zkusilo n ěkdy kou řit 70% student ů – 73% 

dívek  a 68% chlapc ů. Na otázku, zda kou ří nyní, odpov ědělo kladn ě 27% 

student ů, tj. nejnižší % od r. 2003 (r.07 – 36,2%, r.06 a 05 – 38%, r.04 – 48,9%, 

r.03 – 34%). Podle pohlaví je to 32% sledovaných dívek, tj. nejnižší % od r. 2003 

(r.07 a 06 – 34,3%, r.05 – 38%, r.04 – 48,9%, r.03 – 34%) a 21% chlapc ů, tj. také 

nejnižší % od r.2003 (r.07 – 38,7%, r.06 – 43,1%, r.05 – 35%, r.04 – 47,3%, r.03 – 

25,4%). 
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 V průměru vykouří 37 cigaret za týden  (r.07 – 56ks, r.06 – 58ks, r.05 – 49 ks, r.04 

– 56 ks, r.03 – 56 ks). Dívky vykouří v průměru 29 cigaret za týden (1 – 80 ks), 

chlapci 48 cigaret za týden (3 - 160 ks).  
 

ALKOHOL  
 

V 8. třídách  zkusilo někdy pít alkohol 90% dětí a to jak dívek, tak chlapců – 

v předchozích letech se toto % pohybovalo v rozmezí 92 – 96% (r.09 – 93%, r.07 – 

95%, r-06 – 95%, r.05 – 96%,  r.04 – 94%, r.03 – 93%). 

 

Průměrný v ěk, kdy poprvé  pily alkohol je 10,6 let  – děvčata 10,9 let (1 – 15), 
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chlapci 10,2 let (2 – 15).  V porovnání s předchozími lety se tento průměr  nemění, 

ale z rozmezí je vidět, že některé d ěti dostávají od dosp ělých alkohol již od 1 – 2 

let , ať již na ochutnání, často pivo „na lepší trávení“ po jídle, nebo trošku jako přípitek 

na Silvestra apod. svátky.  

Jednou a vícekrát týdn ě pije alkohol  1,6% dětí (11), což je nejnižší % od r.2003 

(r.09 – 3,4%,  r.07 – 7,6%,  r.06 – 11,2%,  r.05 – 6,4%,  r.04 – 5,3%,  r.03 – 5,6% ) – 

1 dívka (0,3%) a 10 chlapc ů (2,9%).  

Jednou a vícekrát m ěsíčně pije alkohol 15,1% d ětí – 12,4% dívek (40) a 17,7% 

chlapců (61). 
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2x a vícekrát za život bylo dle odpovědí opilých 15,1% d ětí – 11,8% dívek (38) a 

18,3% chlapc ů (63). 

Opilých za poslední m ěsíc bylo 5,1% d ětí, což je nejnižší % od r.2003 (r.09 – 

6,7%, r.07 – 12,9%, r.06 – 9,2%, r.05 – 9,5%, r.04 – 14,4%, r.03 – 14,7%). Jednalo 

se o 3,7% dívek (12) a 6,4% chlapc ů (22). 

Opilých za poslední týden bylo 2,2% d ětí, což je také nejnižší % od r.2003. 

Jednalo se o 1,9% dívek (6) a 2,6% chlapc ů (9).  

Průměrný v ěk, kdy se d ěti poprvé opily, je 12,5 let, což odpovídá výsledkům 

z předchozích let. 
 

Studenti 2. ročníků středních škol  zkusili pít téměř všichni – 98% dívek i 98% 

chlapců. Průměrný věk, kdy údajně pili alkohol poprvé, je 12,6 let - 12,8 let dívky, 
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12,4 let chlapci. 

Jednou a vícekrát týdn ě pije alkohol 12% student ů - nejnižší % od r.2003 (r.07 – 

28,3%, r.06 – 30,4%, r.05 – 28,5%, r.04 – 43,6%, r.03 – 34,4%).  Jednalo se o 9% 

dívek (11) a  15% chlapc ů (19).  

Jednou a vícekrát za m ěsíc pije alkohol 52% student ů, což je nejvyšší % od 

r.2004, od kdy je postupný nárůst (r.07 – 45,2%, r.06 – 40,9%, r.05 – 35,7%, r.04 – 

34,8%). Jednalo se o 49% dívek (63) a 55% chlapc ů (68). 
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ALKOHOL - 2.ro čníky SŠ, Liberecký kraj 
vypité množství za m ěsíc, pokud pijí 1x/m ěsíc a častěji

pivo víno destiláty 

 

Pokud  pijí alkohol jednou za m ěsíc a častěji, pak piva  vypijí v průměru 5  litr ů 

za měsíc –  nejméně od r. 2003 (r.07 – 9,8l, r.06 – 10,7l, r.05 – 11,2l, r.04 – 11,9l, 

r.03 – 7,6l). Dívky vypijí  3,5  litru piva za měsíc (nejmenší množství od r.2003), 

maximum bylo 20 litrů. Chlapci vypijí 5,7 litru piva za měsíc (také nejmenší 

množství od r.2003), maximum 30 litrů.  

Vína vypijí v průměru  1,4  litru za m ěsíc (toto množství se příliš nemění) - dívky  

vypijí v průměru 1,4  litru vína za měsíc, max. 10 litrů a chlapci  1,4  litru vína za 

měsíc, max. 12 litrů. 

Destilát ů vypijí studenti v průměru 0,8 litru za m ěsíc (také tady se toto množství 

příliš nemění). Dívky vypijí v průměru 0,9 litru destilát ů za měsíc, max. 4 litry a 

chlapci 0,8 litru za měsíc, max. 4 litry. 

Již 2x a vícekrát za život bylo opilých 57% student ů 2. ročníků – nejnižší % od 

r.2003. Podle pohlaví to bylo 57% dívek (73) a 57% chlapc ů (71). 
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Opilých  za  poslední  m ěsíc bylo 25%  student ů (opět nejnižší % od r.2003) – 21% 

dívek (27) a 29% chlapc ů (36).  

Opilost za poslední týden uvedlo 9% student ů (i zde nejnižší % od r. 2003) – 8% 

dívek (10) a 10% chlapc ů (13). Průměrný věk, kdy se poprvé opili, je 14,7 let (také 

tato věková hranice se nemění)  – 14,8 let u dívek (13 – 17 let) a 14,6 let u chlapců 

(10 – 17 let). 
 

JINÉ DROGY NEŽ ALKOHOL A CIGARETY  
 

Droga byla nabídnuta 22% d ětí 8. tříd ZŠ – nejnižší % od r. 2003.  Nabízena byla z 

více stran, nejčastěji kamarádem (42,4%), někým z blízkého okolí (25,7%), cizí 

osobou (34%), spolužákem (10,4%), někým v rodině (2,8%). U další otázky, kde byla 

droga nabízena, byly 4 možnosti odpovědí – doma, ve škole, na ulici, jinde. Nejvyšší 

% kladných odpovědí bylo jinde (52,1%) a na ulici (45,1%), ve škole udávalo 3,5% 

dětí, doma 2,1%. 

Drogu n ěkdy zkusilo 6,9% d ětí (46) – nejnižší % od r. 2003  (r.09 – 16,1%, r.07 – 

17,4%, r.06 – 13,5%, r.05 – 15,7%, r.04 – 17,3%, r.03 – 14,8%dětí) – 5% dívek (16) 

a  8,7% chlapc ů (30). 

Průměrný v ěk, kdy drogu zkusili,  byl  12,9 let  - z výsledků šetření v minulých 

letech se věk zkoušky nemění. Nejčastěji zkusily marihuanu (uvedlo 39 dětí), zbytek 

marihuanu a hašiš nebo LSD nebo prášky, samostatně kokain uvedlo 1 dítě. 

Opakované užití drogy potvrdilo 3,6% d ětí (24) - % kolísá (r.09 – 4,1%, r.07 – 

8,8%, r.06 – 6,7%, r.05 – 4,5%, r.04 – 9,9%,  r.03 – 3,2%). Podle pohlaví – 2,8% 

dívek (9) a 4,3% chlapc ů (15).  

Z těch, co uvedli opakované užívání drogy, ji denně užívá 1 chlapec, stejně tak 

jednou a vícekrát týdn ě 1 chlapec , jednou a vícekrát za m ěsíc 7 dětí (29,2%) – 

(2 dívky, 5 chlapců), méně často 12 dětí (50%) – 4 dívky a 8 chlapců, zbytek 

neuvedl. 

Víkendové užívání potvrdilo 10 d ětí (2 dívky, 8 chlapců), užívání kdykoliv je 

příležitost 5 d ětí (2 dívky, 3 chlapci). Nejčastěji užívají drogu s kamarády – 

potvrdilo 87,5% z opak. uživatel ů (21 dětí) – 8 dívek a 13 chlapců, ostatní uvedli 

jinou možnost, pouze 1 chlapec užívá drogu sám.  



__________________________________ 

KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

7 

30,1

14,8

3,2

34,3

17,3

9,9

31,2

15,7

4,5

32,1

16,1

6,7

35,7

17,4

8,8

27,6

9,5

4,1

22

6,9
3,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

an
o 

%

2003 2004 2005 2006 2007 2009 2012

JINÉ DROGY - 8. třídy ZŠ 
 Liberecký kraj

nabídka zkouška opak. užívání

 

Drogu spolu s alkoholem užívají 3 děti (1 dívka, 2 chlapci), pouze někdy 11 dětí (4 

dívky, 7 chlapců). 

Drogu si za peníze kupují 4 děti (1dívka, 3 chlapci) a utratí za ni v pr ůměru 700Kč 

za měsíc. Ostatní (21 dětí) ji získávají jiným způsobem (od kamaráda, sourozence, 

vypěstují apod.) – 7 dívek, 14 chlapců. 

3% dotazovaných d ětí si nemyslí, že je  užívání drog škodlivé – do těchto 

odpovědí často zahrnují pouze marihuanu, ale i léčivé drogy (z přírodních lékáren), 

kofein a další. 

Pokud drogu vyzkoušely, myslí si, že ji určitě nebo pravd ěpodobn ě zkusí znovu 

18 dětí - 8 dívek a 10 chlapců. 

Z dětí, které drogu dosud nezkusily, si 9,9% (61) myslí, že ji určitě nebo 

pravděpodobně někdy zkusí. 

Pod vlivem alkoholu bylo někdy ve škole 4,3% d ětí (9 dívek, 20 chlapců), pod 

vlivem  cigaret 8,4% d ětí (29 dívek, 27 chlapců), marihuany 3,6% d ětí (7 dívek, 17 

chlapců), jiné drogy 5 d ětí (2 dívek, 3 chlapci). 
 

U středoškoláků  nabídku drogy potvrdilo 58% studentů (nejnižší % od r. 2003) -   

53% dívek a  63% chlapců. 

Drogu zkusilo 31 % (79) student ů (také nejnižší % od r. 2003) – 27% dívek (35) a 

35% chlapc ů (44).  V naprosté  v ětšin ě  (91,1%)  ji  získali  od kamaráda –  stejn ě 

jako v p ředchozích letech.  
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Většinou zkusili marihuanu, méně studentů extázi, hašiš, lysohlávky, pervitin, tripy, a 

jeden chlapec syntetickou drogu z Euforie. 68 studentů zkusilo pouze jednu drogu 

(většinou marihuanu), 7osob uvedlo 2 drogy, po 1 osobě 3 a 4 drogy. 

Průměrný v ěk zkoušky drogy byl 15,2 let (v rozmezí 13 - 18 let) – také tento věk 

se nemění. 

Opakované užívání drogy potvrdilo 19% (48) student ů (r.07 – 15%, r.06 – 20,5%, 

r.05 – 21,3%, r.04 – 42,3%) - 14% dívek (18)  a 24,2% chlapc ů (30).   
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JINÉ DROGY - 2.ročníky SŠ
 okr.Lbc, od r.2005 LK

nabídka zkouška opak. užívání

 

Z těch, co drogu užívají opakovaně, ji 3 studenti (6,3% z opak. uživatelů)  užívají 

denně (1 dívka a 2 chlapci), 5 student ů (10,4% z opak. uživ.) jednou a vícekrát 

týdn ě – nejnižší % od r. 2004 (2 dívky a 3 chlapci), jednou a vícekrát za m ěsíc 9 

student ů (18,8% z opak. uživ.) – nejnižší % od r. 2004 (2 dívky a 7 chlapců). 

Víkendové užívání potvrdilo 16 student ů (33,3% z opak. uživatelů) a kdykoliv  je 

příležitost  – 11 student ů (22,9 % z opak. uživatelů). Pouze ve dnech školního 

vyučování užívají drogu 2 studenti.  

Nejčastěji  drogu užívají s kamarády  (98%) – 100% dívek a 96,7% chlapců. 

Stále stejnou drogu užívá 32 studentů (66,7% z opak.uživatelů), většinou stejnou 

drogu  10 studentů  (20,8% z opak. uživ.), pokaždé jinou (experimentuje) 1 student.  

Drogu spolu s alkoholem  užívá 11 studentů (22,9%z opak. uživatelů)  - 6 dívek a 5 

chlapců,  pouze někdy 19 studentů (39,6% z opak. uživatelů) – 7 dívek a 12 chlapců. 

13 student ů (27,1% z opak. uživatelů) si drogu kupuje (4 dívky, 9 chlapců) a utratí 

za ni v průměru za měsíc 475 Kč – dívky v průměru 413 Kč (100 – 550 Kč),  chlapci 
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v průměru 503 Kč (75 – 2000 Kč). Zbylé procento získává drogu jiným způsobem, 

nebo na otázku neodpovědělo.  

8% dotazovaných student ů si myslí, že je užívání drog není škodlivé. 

Z těch, co drogu vyzkoušeli, si 62% student ů  myslí, že ji ur čitě nebo 

pravd ěpodobn ě zkusí znovu –  54% dívek (19) a 68% chlapců (30). Z těch, co 

drogu dosud nezkusili, si 13% studentů myslí, že ji určitě nebo pravděpodobně někdy 

zkusí. 

Pod vlivem alkoholu bylo někdy ve škole 16% student ů (15 dívek, 26 chlapců), 

pod vlivem  cigaret 19% student ů (27 dívek, 22 chlapců), marihuany 13% d ětí (12 

dívek, 22 chlapců), jiné drogy 2% student ů (3 dívky, 3 chlapci). 
 

 

 

Shrnutí:  
 

Kou ření: 

� děti začínají kou řit  v 11 letech a tato věková hranice se nemění 

� v sou časné dob ě kou ří v 8. třídách  LK v pr ůměru 12,9% dětí, což je nejnižší 

% od roku 1998  - podle pohlaví 11,2% dívek a 14,5% chlapc ů  

� kuřáci v 8. třídách   vykou ří v průměru 26 cigaret za týden  -  dívky 22ks, 

chlapci 28ks  

� v rodinách dotazovaných kou ří 30% matek, 38% otc ů a 24% sourozenc ů (od 

r.2003 postupný pokles u všech), doma se kou ří ve 29% rodin  (i zde pokles)  
 

� ve 2. ročnících st ředních škol   kou ří 27% student ů – i zde se jedná o nejnižší 

% od r.2003,  podle pohlaví 32% dívek a 21% chlapc ů 

� kuřáci ve 2. ročnících středních škol vykou ří v průměru 37 cigaret za týden 

(nejméně od r. 2003) - dívky v pr ůměru 29ks (nejméně od r. 2003), chlapci 

v průměru 48ks (nejméně od r. 2004) 

 

Alkohol: 

� průměrný v ěk, kdy  dotazované děti 8. tříd poprvé pily alkohol, byl 10,6 let  (v 

rozmezí 1 – 15 let) - některé děti dostávají alkohol již od raného věku  (pivo „na 

lepší trávení“, různý alkohol na ochutnání, přípitek na Silvestra, narozeniny .. ) 

� přestože by měl být alkohol pro děti a mládež do 18 let nedostupný, pije  ho 
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pravideln ě 1x týdn ě a častěji 1,6% dotazovaných žáků 8. tříd  (nejnižší % od r. 

2003) – 1 dívka (0,3%) a 10 chlapců (2,9%) 

� jednou a vícekrát m ěsíčně pije alkohol 15,1% dotazovaných žáků 8. tříd  

(mírný pokles od r. 2007) - 12,4% dívek a 17,7% chlapců.  

� 2x a vícekrát za život opilých  bylo dle odpovědí 15,1% dotazovaných dětí 8. 

tříd -  11,8% dívek a 18,3% chlapců 

� opilých za poslední m ěsíc  bylo 5,1 % dotazovaných dětí 8. tříd (trvalý pokles od 

r. 2003) – 3,7% dívek a 6,4% chlapců;   opilých  za  poslední   týden  bylo  

2,2%  dětí (opět nejnižší % od r. 2003) – 1,9% dívek a 2,6% chlapců 

� průměrný v ěk, kdy se d ěti poprvé opily, byl 12,5 let – odpovídá výsledkům 

z předchozích let 
 

� jednou a vícekrát týdn ě pije alkohol  12% dotazovaných student ů 2. ročníků 

(nejnižší % od r. 2003) – 9% dívek a 15% chlapců; jednou a vícekrát m ěsíčně 

pije alkohol 52% student ů (nejvyšší % od r. 2004, od kdy je postupný nárůst) – 

49% dívek a 55% chlapců 

� pokud pijí alkohol jednou měsíčně a častěji, vypijí za měsíc v pr ůměru: piva  5 

litr ů (nejméně od r. 2003) - dívky 3,5 litru (max. 20 litrů) a chlapci 5,7 litru (max. 

30 litrů);  vína 1,4 litru (toto množství se příliš nemění) a to jak  dívky (max. 10 

litrů), tak i chlapci (max. 12 litrů); destilát ů  0,8 litru (také toto množství se příliš 

nemění) - dívky  0,9 litru (max. 4 litry) a chlapci 0,8 litru (max. 4 litry) 

� 2x a vícekrát za život opilých  bylo dle odpovědí 57% student ů 2. ročníků 

(nejnižší % od r. 2003) – a to jak dívek, tak chlapců; opilých za poslední m ěsíc 

bylo 25% student ů (opět nejnižší % od r. 2003) - 21% dívek a 29% chlapc ů; 

opilost za poslední týden uvedlo 9% student ů (i zde nejnižší % od r. 2003) - 8% 

dívek a 10% chlapc ů 

 

Jiné drogy: 

� drogu někdy zkusilo 6,9% dotazovaných žáků 8. tříd  (nejnižší % od r. 2003) – 

5% dívek a  8,7% chlapců; u 2. ročníků potvrdilo 31% student ů (i zde nejnižší % 

od r. 2003) - 27% dívek a 35% chlapců 

� průměrný v ěk zkoušky drogy byl u žáků 8. tříd 12,9 let, u student ů 2. ročníků 

15,2 let – tyto věkové hranice se nemění 

� drogu (převážně marihuanu) získali nej častěji od kamaráda – 63% žáků 8. tříd 
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a 91% středoškolák ů,  na druhém místě žáci 8. t říd (21,7% - 10) uváděli 

neznámého člověka !!  

� opakované užití drogy potvrdilo 3,6% dotazovaných žáků 8. tříd, (% 

v porovnání s minulými roky kolísá) - 2,8% dívek (9) a 4,3% chlapců (15);   19% 

středoškolák ů  (mírný pokles od r. 2004) – 14% dívek (18) a 24,2%  chlapců 

(30) 

� nejčastěji užívají drogu o víkendech – 41,7% žáků 8. tříd (10) a 33,3% 

středoškoláků (16), pak kdykoliv je p říležitost – 20,8% žáků 8.tříd (5) a 22,9% 

středoškoláků (11) 

� stále nej častěji drogu užívají s kamarády – 87,5% žáků 8. tříd a 98% studentů 

2. ročníků (% z opak. uživatelů) 

� z těch, co drogu užívají opakovaně, si drogu kupují 4 žáci 8. t říd (1 dívka, 3 

chlapci) a utratí za ni  v průměru 700 Kč za měsíc  (200 – 1000Kč), ve 2. 

ročnících  si drogu kupuje 13 student ů (27,1% z opak. uživ.) a utratí za ni  

v průměru 475 Kč za měsíc  (75 - 2000 Kč);  ostatní získávají drogu jiným 

způsobem  

� v dob ě vyučování bylo někdy pod vlivem alkoholu 11% žáků 8. tříd (70) a 16% 

středoškolák ů (41), pod vlivem cigaret 8,4% žáků 8. tříd (56)  a 19% 

středoškolák ů (49), pod vlivem marihuany 3,6% žáků 8. tříd (24)  a 13% 

středoškolák ů (34), pod vlivem jiné drogy 0,7% žáků 8. tříd (5) a 2% 

středoškolák ů (6)  

 

                                                              

 

 

Zpracovala: I. Suková, 23. 1. 2013 

odborný asistent oddělení protiepidemického 


