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Frekvence pití alkoholu žáky 8.t říd -   Liberecký kraj

V Liberci dne 8. února 2013 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

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

Na podzim loňského roku 
realizovala KHS LK ve 
spolupráci se společností Maják, 
o.p.s. Liberec dotazníkové šetření 
„Životní styl dětí a mládeže“ 
zaměřené na chování dětí a 
mládeže v rizikových oblastech 
kouření, alkohol a drogy.   

Šetření probíhalo u žáků osmých 
tříd ZŠ/tercií víceletých gymnázií  
a dále u studentů druhých ročníků 
SŠ Libereckého kraje. Zapojilo se 
celkem 48 škol a dotazník vyplnilo celkem 920 dětí. Výsledky  byly vyhodnoceny celkově za kraj.  

Šetřením bylo mj. zjištěno: 
Věková hranice, kdy děti začínají kouřit cigarety, je v průměru 11 let a dlouhodobě se nemění.  

V osmých třídách/terciích kouří v průměru 12,9% dětí (11,2% dívek, 14,5% chlapců), což 
je nejméně od roku 1998. Děti v průměru vykouří 26 cigaret týdně. Polovina dětí uvedla, že 
zkusila někdy kouřit (nejméně od roku 1996).   

Ze studentů 2. ročníků SŠ zkusilo kouřit 70% a v současné době kouří 27% dotazovaných 
(32% dívek 21% chlapců), což je nejméně od roku 2003. Průměrný počet vykouřených cigaret za 
týden je 37.  

Průměrný věk, kdy děti poprvé zkouší pít alkohol je dlouhodobě kolem 11 let. Ačkoli by 
měl být alkohol do 18 let nedostupný, pije ho pravidelně 1x týdně a častěji 1,6% dětí 
z osmých tříd/tercií – nejméně od roku 2003; 1x měsíčně a častěji konzumuje alkohol 
15,1% dotázaných. Průměrný věk, kdy se děti poprvé opily je 12,5 let (odpovídá  
výsledkům z minulých let).  

Studenti 2. ročníků SŠ zkusili alkohol téměř všichni. V současné ho jednou či vícekrát týdně pije 
12% dotázaných (neméně od roku 2003) a jednou či vícekrát měsíčně 52% studentů (nejvíce od 
roku 2004). Průměrný věk, kdy se studenti opili je 14,7 let a dlouhodobě se nemění.  

Drogu (převážně marihuanu) zkusilo 6,9% z dotázaných žáků osmých tříd/tercií. Průměrný věk 
zkoušky drogy byl 12,9 let. Drogu získali nejčastěji od kamaráda – 63%, na druhém místě pak 

v 21,7% případů uváděli neznámého člověka. Opakované užití drogy potvrdilo 3,6% žáků 
(% z těch, co drogu zkusili). Pokud si drogu kupují, utratí za ni v průměru 700 Kč 
měsíčně.  

Z dotázaných studentů 2. ročníků SŠ zkusilo někdy drogu (většinou marihuanu) 31% z 
nich. Průměrný věk zkoušky drogy byl 15,2 let. Drogu získali v 91% od kamaráda. Opakovaně 
drogu užívá 19% studentů (% z těch, co drogu zkusili). Ti, kteří si drogu kupují, za ni utratí 
v průměru 475 Kč za měsíc.  
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V době vyučování bylo někdy pod vlivem alkoholu 11% z dotázaných žáků a 16% středoškoláků, 
pod vlivem cigaret 8,4% žáků a 19% středoškoláků a pod vlivem marihuany 3,6% žáků a 13% 
středoškoláků.  
 
      Životní styl dětí a mládeže 2012 - kompletní výsledky    
 

Šetření je prováděno opakovaně  dle stejné metodiky – dotazníky jsou vyplňovány ve třídách bez 
přítomnosti učitele za asistence odborného pracovníka, dotazník je přísně anonymní  a škole jsou 
předány pouze celkové výsledky za kraj.  
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 


