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1. PROČ kampaň #nechmeldeti?
S alkoholem máme bohaté zkušenosti. Každý z nás. A kampaň Suchej únor o tom ví
své. Za 10 let její existence narážíme pravidelně na řadu alkoholových témat. Ať již je
to alkohol v životě, v práci, ve vztazích, nebo v našem zdraví. A samozřejmě i ve
vztahu ke školskému prostředí a k dětem. I proto jsme v loňském roce vydali unikátní
knihu, která na 416 stránkách popisuje veškeré alkoholové poznání.
A v řadě kapitol se právě problematice dětí a jejich konzumace věnujeme (například
kapitola 11–Rodičovství, 12–Prevence, 27–Generace Z…)
Po zkoumání tématu alkoholu ve firemním prostředí nyní otevíráme další důležité
téma. A to konzumaci dětí. A v tomto případě, primárně z rukou rodičů. Nejedná
se však čistě o alkohol, ale i o rostoucí trend takzvaných beermixů. Nealkoholických
či nízkoalkoholických piv a ochucených piv, radlerů. Jejich konzumace probíhá již v
útlém věku a je dle odborníků značně riziková. Proto #NECHMELDETI.
Oblíbenost těchto nápojů zároveň potvrzuje i námi realizovaný výzkum, jehož
klíčové výstupy uvádíme níže, a také v prezentaci k tiskové konferenci pořádané
12.4.2022 na Klinice adiktologie. Mimo ni se ke kampani #Nechmeldeti oficiálně
připojily i důležité střešní organizace A.N.O. (Asociace nestátních organizací),
OSPRCH (Odborná společnost pro prevenci rizikového chování), nebo MŠMT.

„Také dáte občas potáhnout z cigarety svému dítěti? Přijde vám
to u šestiletého školáka v pořádku? Každému šestému rodiči by
podle téhle logiky mohlo...“___

Česká republika se dlouhodobě drží na předních příčkách ve spotřebě alkoholu. Přes
milion lidí se pohybuje na hraně rizikového pití. Vedle toho, že je u nás alkohol
mimořádně dostupný (nízká cena i dostupnost v obchodech), hrají roli i kulturní
specifika – třeba to, že alkohol je považovaný za nezpochybnitelnou součást
rodinných oslav i dalších společenských příležitostí. Ačkoli se postupně zvyšuje věk,
kdy děti zažijí první opilost, neděje se tomu tak rychle, jako v jiných státech. Rádi
bychom přispěli k postupné proměně společenského postoje k alkoholu a posunuli
vnímání normality do zdravějších, alko-free mezí.
S tím se pojí například i marketing veškerých „pivních produktů,” kdy je pití čehokoliv
alkoholického trendy. A stejná rétorika panuje i u beermixů. Je nicméně důležití s
nimi – minimálně u dětí – zacházet podobně, jako s alkoholickými nápoji.
Přejeme všem co nejvíce odpovědnosti a co nejméně zbytečně rizikového chování a
užívání. Tým kampaní Suchej únor & Nechmel děti.

2. Pohledem odborníků
○ Petr Popov, primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty a
Všeobecné fakultní nemocnice
■ Jedním z problémů je, že některá piva, která jsou
deklarovaná jako „nealkoholická“, alkohol obsahují.
Existuje tedy možnost záměny (ať již nechtěné, či
chtěné). Zároveň, i skutečně nealkoholická piva
fungují jako nácvik/trénink na piva alkoholická. Kampaň #nechmeldeti
pomáhá upozornit na rizika spojená s podáváním „alkoholických
alternativ” dětem, potažmo pomáhá omezit riziko nácviku/tréninku
při pití jiných, ač ryze nealkoholických nápojů jako zdravé, bezpečné
(ale rovněž příjemné, chutné,..) varianty.

○ Michal Miovský, Přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské
fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice
■ Z hlediska prevence užívání návykových látek má
celé toto téma u dětí hned několik významných
rovin, které mohou vyvolávat dojem bagatelního
vlivu, opak je však pravdou a mnohé z těchto rovin
mají velký praktický a klinický význam. Samotný
moment sdílení drogy, se ukazuje být velmi citlivý jak v léčbě (např.
když v minulosti chodíval personál kouřit cigarety společně s
pacienty), tak především v prevenci. Je jedno, zda je pivo alko nebo
nealko - je to stále pivo. Je to stejné, jako když by byl bílý prášek “bez
kokainu” vypadající stále jako kokain a rodiče si dali svoji “lajnu” a děti
by měly svoji “soft” verzi. Ačkoli to vypadá “ujeté”, je to v principu
stejné. Rozdíl je akorát v tom, že zrovna tahle droga (alkohol) je nyní v
těchto časech legální a tak to vlastně ani moc nepřidá nikomu divné to
sdílení drogy. Stejně ale zásadní moment je ona drsná “normalizace”
faktu, že děti mají “svůj alkohol” - jen je zbaven samotného etanolu ale stále je to pivo se vším, co k pivu patří chuťově a zvykově. Učíme si
vlastní děti na pivní a alkoholovou kulturu a normalizujeme jim toto
chování a stíráme tím docela důležité hranice. Pak jsou rodiče občas
překvapení, co vše se těmi hranice setře a jak o tom jejich děti
přemýšlí a kam je to posouvá jako spotřebitele o pár let později. V
neposlední řadě je pak zásadní také samotný moment vytváření a
upevnění chuťové vazby. Zatímco někteří rodiče jsou občas překvapení
jak silné jsou dnes “retro” vlny okolo Pedra, Kofoly a dalších
potravinových symbolů jejich dětských let, tak je paradoxní, jen si to
nedokáží spojit s tím, že ona chuťová vazba se takto vytváří velmi
silně a na celý život. Je to tam uloženo. Tak je myslím dobré si zvážit,
co vlastně jako rodič jsem ochoten pro své děti udělat a co je vlastně
oním “jen žertem” a zábavnou situací dětí, které napodobují
dospěláky a jejich pití alkoholu a co vlastně svoje děti chci učit a jak je
chránit. Je to každého zodpovědnost a to si musí každý zodpovědět za
sebe - nic nelegálního nedělá a není na místě uvažovat o trestech a
represi. Je to o prosté zodpovědnosti za sebe a své děti, nic více. A zde
stojí a rozhoduje každý za sebe a svoji rodinu.

○ Helena Rampachová, Předsedkyně Rady A. N. O. –
Asociace nestátních organizací poskytujících

adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
■ „Alkohol je drogou v naší kultuře nesmírně tolerovanou – a také
nejsnáze dostupnou. Způsobuje však nejen nejhorší sociální dopady ze
všech legálních i nelegálních drog, ale z hlediska zdravotního zvyšuje
riziko vzniku až 200 různých typů onemocnění a je zodpovědný za
každé 20. úmrtí na světě. To pro nás rodiče rozhodně není dobrá
zpráva; mnohdy ale vlastně nevíme, jak se k takovým informacím
postavit. Někdy je pro nás těžké nalézt správnou míru mezi
benevolencí a zdravým nastavením pravidel pro své děti. Jako rodiče
často víme, že bychom měli se svými dětmi o alkoholu i dalších
drogách otevřeně mluvit, ale nevíme, jak to máme konkrétně udělat.
Mnohdy si taky nejsme jisti: jsou nealkoholická piva nebezpečná? Když
se moje dítě opije, mám udělat cirkus, nebo zůstat v klidu? Není to
nakonec lepší, než kdyby hulilo? Kampaň # Nechmeldeti je připravena
pomoci dětem i rodičům najít správnou cestu, jak se vypořádat s
alkoholem i s otazníky kolem něj a my jsme rádi, že na ní můžeme s
A.N.O. – Asociací nestátních organizací spolupracovat.“
○ Helena Horálek, prevention expert Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty a
Všeobecné fakultní nemocnice
■ V klinické praxi rodiče přicházejí s dospívajícími a
přejí si, abychom jim dítě „spravili“ aby jejich dítě
nepilo. Po 10 letech co bezstarostně konzumovali
alkoholické či nízkoalkoholické nápoje podávané
rodiči, se z dospívajícího má stát abstinent, který
až do dovršení 18 let má zakázáno konzumovat
alkohol. Z výzkumů víme (Quinn, 2021), že u
dospívajících, kteří mají povoleno pít alkohol
doma, nebo si ho vzít na večírek či společenskou akci, je výrazně vyšší
pravděpodobnost, že pili alkohol minulý měsíc (přibližně o 20 %
pravděpodobněji) a že pili v posledním týdnu (téměř o 45 %
pravděpodobněji). Než u těch, kteří nemají povolení pít alkohol doma.
A přitom jako by nestačilo, že při průměrném věku 80 let mohou
dalších 62 let pít alkohol a my tu hranici posouváme dál na 74 let.
Možná i na celých 80 let, protože nealkoholická piva často pijí těhotné
ženy v domnění, že obsahují 0 % alkoholu a nevědomky tak vystavují
etanolu sebe i své nenarozené dítě.
○ Lenka Skácelová, Předsedkyně OSPRCH – Odborné společnosti pro prevenci
rizikového chování
■ OSPRCH podporuje sdílené níže prezentované
příspěvky odborníků k danému tématu kampaně.

Také chce v této diskusi prioritně podpořit nutnost zahájit specifickou,
cílenou prevenci či preventivní kampaň pro cílové skupiny dospělých,
zejména rodičů.
Ve školském systému je prevence nastavena a více méně realizována
pro celé spektrum cílových skupin žáků. Přesto se v tomto prostředí
pedagogové setkávají s porušováním pravidel při konzumaci
alkoholových i nealko verzí těchto nápojů. Cílem je naopak podpora
pití jiných, chutných nealkoholických nápojů jako součást zdravého
způsobu života .
○ Jana Havlíková, odborné poradenství a metodické vedení krajských školských
koordinátorů prevence, standardizace služeb v oblasti primární prevence a
koncepce primární prevence MŠMT
■ Nabízení nealko piva malým dětem může postupně upevnit jejich
postoj, že pití piva je normální. Děti si zvykají na chuť piva, když jim
zachutná, a nealko nebude po ruce, sáhnou pravděpodobně po
klasickém pivu…

3. Klíčová data z výzkumu
klíčová data z výzkumu stručně
●
●

Ochucené pivní nápoje pije dle odpovědí rodičů 36,4 % dětí ve
věku 11-15 let, a dokonce i 11,1 % dětí ve věku 3 - 6 let.
38 % rodičů nabídlo svému dítěti alkohol před jeho 15. rokem.

●
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23 % (každé 4. dítě) pije nealkoholická ochucená piva. Třem procentům dětí dávají
rodiče i alkoholická ochucená piva, tzv. radlery.
Tyto nápoje považuje každý čtvrtý rodič (27,2 %) za bezrizikové. Nejvyšší podíl
(36,7 %) má tento názor opět mezi rodiči dětí ve věku 11 – 15 let.
Radlery s obsahem do 0,5 % alkoholu většina rodičů (56,5 %) nepovažuje za
alkoholické nápoje. Dokonce ani radlery s obsahem kolem 2 % alkoholu podle
každého desátého rodiče (9,9 %) nejsou alkoholickým nápojem.
Každé čtvrté dítě si poprvé přiťuklo ve společnosti svých rodičů.
Čtvrtina rodičů (24,9 %) považuje tyto nápoje za zdravější než klasické limonády.
Mezi rodiči dětí ve věku 11 – 15 let je to dokonce třetina (32,6 %).
15 % rodičů nepovažuje alkohol v malém množství u dětí za škodlivý
29 % rodičů s dětmi nemluví o rizicích alkoholu (sledujte naše šestero)

klíčová data z výzkumu komentovaná
●

●
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27 % rodičů považuje pití nealkoholických ochucených piv za bezrizikové. Bezmála
polovina rodičů si nemyslí, že by nealkoholické varianty alkoholických nápojů
mohly usnadňovat přechod na jejich alkoholické varianty.
○ Podle různých studií nápoje označené jako nealkoholické občas obsahují
vyšší procento alkoholu, než deklarují.
○ Podáváním nápojů s příchutí piva může docházet k tzv. chuťové senzitizaci,
neboli zvýšení vnímavosti a citlivosti vůči určitým podnětům. Děti si mohou
vytvořit zvyk spojovat chuť piva s příjemnými situacemi a následně
vyhledávat i alkoholické varianty.
Každé čtvrté dítě pije ochucená nealkopiva. Dvě procenta dětí dokonce občas pijí i
ta alkoholická. 10% rodičů nespatřuje riziko pro děti ani v alkohlických ochucených
pivech.
○ Tzv. nealkoholická piva mohou podle české legislativy obsahovat až 0,5%
alkoholu. Při přepočtu na váhu dítěte se tak může
stát, že po vypití půllitrové plechovky nealka bude
mít v těle měřitelnou hodnotu alkoholu.
○ Centrální nervový systém se vyvíjí až zhruba do 21
let; proto v některých státech legislativa stanovuje
až tuto věkovou hranici jako přípustnou pro pití
alkoholu. Jakékoli množství alkoholu před úplným
dozráním nervové soustavy může jeho funkci
ohrozit.
○ Ačkoli si 85% rodičů uvědomuje skutečnost, že
alkohol v jakémkoliv množství dětem škodí, více jak třetina jich dává svým
vlastním dětem alkohol při různých příležitostech už před 15. rokem. 15%
rodičů dokonce nabídlo alkohol svému dítěti ve věku 3-6 let.
Téměř polovina rodičů považuje některou variantu nealkoholických piv za
zdravější, než klasické limonády.
○ 10% z rodičů proto dětem nealko piva kupuje (dalších 22% tak činí na přání
dítěte a stejné množství dává dětem pít nealko piva od sebe).

○
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Informovanost Čechů o účincích alkoholu je celkově nízká - až 40% z nich si
myslí, že pití určitého množství alkoholu může přinášet zdravotní benefity.
15% rodičů nepovažuje alkohol u dětí v nějakém množství za škodlivý, stejný
počet z nich nepovažuje pití alkoholu u mládeže v Česku za problém.
○ Podle celoevropské studie ESPAD je Česko na čtvrtém místě v míře podle
prevalence pití alkoholu u dětí a mladistvých. Česko je také v první trojce
zemí, kde teenageři podle své zkušenosti alkohol nejsnáze seženou. 25 %
českých dětí ochutná alkohol poprvé od svých rodičů. Asi polovina
středoškoláků pije alkohol s frekvencí minimálně 1x měsíčně.
23 % (každé 4. dítě) pije nealkoholická ochucená piva. Třem procentům dětí dávají
rodiče i alkoholická ochucená piva, tzv. radlery.
○ Tzv. nealkoholická piva mohou podle české legislativy obsahovat maximálně
0.5 % alkoholu v objemu. Pokud tak dvacetikilový školák vypije celou
půllitrovou plechovku nealkoholického piva, může mít v těle již měřitelný
objem alkoholu. Ten pro jeho tělo představuje nesrovnatelně větší zátěž,
než pro dospělého.
27 % rodičů považuje pití nealkoholických ochucených piv za bezrizikové. Bezmála
polovina rodičů si nemyslí, že by nealkoholické varianty alkoholických nápojů
mohly usnadňovat přechod na jejich alkoholické varianty.
○ Podle různých studií nápoje označené jako nealkoholické občas obsahují
vyšší procento alkoholu, než deklarují. Podáváním nápojů s příchutí piva
může docházet k tzv. chuťové senzitizaci, neboli zvýšení vnímavosti a
citlivosti vůči určitým podnětům. Děti si mohou vytvořit zvyk spojovat chuť
piva s příjemnými situacemi a následně vyhledávat i alkoholické varianty.
11 % rodičů (každý desátý rodič) považuje pití alko ochucených piv (tzv. radlerů) u
dětí za bezrizikové. Podle dvou třetin rodičů není nealko pivo alkoholický nápoj.
○ “Alkoholický nápoj je alkohol, co dodat. Je to stejné, jako tvrdit, že mentolová
cigareta není cigareta. Podíl alkoholu, byť malý, je součástí nápoje. Řídit po
pití radleru taky nesmíte.” (M.J.)
○ „Spojováním pití alkoholu s různými společenskými situacemi překládáme
dětem příklad - normalizujeme ho. Pokud už předškolním dětem
vštěpujeme, že se žádná oslava neobejde bez “rychlých špuntů”, uloží si, že
příjemné pocity musí být spojené s konzumací alkoholu. Pokud jim dáváme
na běžné bázi napít nealkoholického piva, budou se ptát i po alkoholické
variantě, protože dát si půllitr v hospodě na výletě je přeci standard.” (H.F.)

25 % rodičů považuje ochucené i neochucené (22 %) nealko pivo za zdravější než
běžné limonády. Téměř polovina rodičů (47%) považuje některý druh nealko piva
za zdravější, než klasické limonády. Jedna třetina rodičů dokonce nealko pivo za
limonádu považuje.
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“Na dětech se odráží, jak dospělí o nápojích mluví. Pokud slyší, že pivo je
vlastně zdravější, má menší obsah cukru apod. je podvědomě vedeno k
tomu, že pít pivo je správnější. A tuto volbu si s větší mírou budou též
vehementně obhajovat. Rodič je vzorem ve svém konání i názorech a to po
dost dlouhou dobu. Měl by na to brát zřetel.”
86 % rodičů uvedlo, že alkohol je pro děti škodlivý v jakémkoliv množství, přesto
38% z nich uvádí, že nabídli sami svému dítěti ochutnat nějaký alkohol před jejich
15. Rokem. 23 % rodičů uvádí, že jejich dítě dostává občas alkohol, z toho 15 %
dětí ve věku 3-6 let. 44% procent rodičů má za lepší, když dítě ochutná alkohol
ještě před osmnáctinami v domácím prostředí.
○ „I při občasném požití alkoholu se u dětí zvyšuje nebezpečí onemocnění
jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u
dospělých) a nervového systému. Ten se vyvíjí až do dospělosti - a alkohol
může jeho zdravý vývoj narušit.” (H.F.)
○ Podle neurologů se lidský mozek vyvíjí dokonce až do 25 let; česká hranice
konzumace alkoholu od 18 let je proto relativně benevolentní, například v
USA nebo Japonsku je to až 21 let. (Guerri, Pascual, 2010)
○ Podávání alkoholu nezletilým je v České republice nelegální, a to i v tom
případě, že se tak děje v rámci rodiny a doma, nebo když například rodič dá
svému dítěti napít alkoholického nápoje od sebe. Každý rodič, který podá
svému dítěti byť nízkoalkoholický nápoj, překračuje zákon.
○ Přibližně tři čtvrtiny (77 %) dospívajících s povolením pít doma pily v
posledním měsíci alkohol ve srovnání s 63 % dospívajících bez tohoto
povolení.
15% rodičů nepovažuje alkohol v nějakém množství u dětí za škodlivý, stejný
počet z nich nespatřuje v pití alkoholu u dětí a mládeže v Česku za problém
○ Podle celoevropské studie ESPAD je Česko na čtvrtém místě v míře podle
prevalence pití alkoholu u dětí a mladistvých. Česko je také v první trojce
zemí, kde teenageři podle své zkušenosti alkohol nejsnáze seženou. 25 %
českých dětí ochutná alkohol poprvé od svých rodičů. Asi polovina
středoškoláků pije alkohol s frekvencí minimálně 1x měsíčně.
37 % rodičů s dětmi o rizicích alkoholu nemluví, ačkoli 70% procent z nich
souhlasí, že je důležité s dětmi o rizicích alkoholu mluvit. Přitom více než tři
čtvrtiny (77%) rodičů se alespoň občas před dětmi napije.
○ „Můžeme si i my sami položit otázku, nebo dětem, proč někdo pije ale
neopíjí se? Důležitá je pro děti i hranice: když si dá rodič každý večer jednu
skleničku vína, nebo když rodiče dítě vidí každý pátek a sobotu namol…?
Když pijete před dětmi, tak s rozumem.” (H.F.)
Asi 40% dospělých považuje občasné a přiměřené pití alkoholických nápojů za
zdraví prospěšné.
○ Jakékoli množství alkoholu představuje pro lidské tělo zátěž. Adiktologická i
kardiologická obec se shodují na tom, že tato zátěž dalece převyšuje jakékoli
možné benefity požití alkoholu.
○ Česká republika je na předních příčkách v míře rizikové konzumace alkoholu.
Až jeden milion lidí (cca 15% dospělých) u nás pije v míře, která pro ně
představuje riziko. V česku je asi 200 000 lidí závislých na alkoholu.
Významným prekurzorem rizikové konzumace a rozvoje závislosti je právě
postoj dospělých v primární rodině. Podle odborníků je zásadní pevná a

hraniční výchova, vřelé citové prostředí a otevřená komunikace mezi dětmi a
rodiči. Můžete začít u sebe.

„Často se tato situace pojí s humorem - malé dítě držící pivo,
lidé kolem si jej fotí, usmívají se. To může vzbuzovat u dítěte
pocit výjimečnosti a další libé pocity. A ty chce každý
podvědomě vyhledávat. Takovéto instantní spojení vede k
opakování v budoucnu.“___

4. ŠESTERO
komunikace s
dětmi:
Plakát jAK SE S DĚTMI BAVIT
O ALKOHOLU

1. INFORMUJTE (se)
○

To je absolutní základ. A
tím se nemyslí znát co
nejširší paletu odrůd
vína. O účincích alkoholu
je u nás veřejnost stále nedostatečně informovaná, což může být jedním z
důvodů, proč jsme na světové špičce v konzumaci. Víte například, na které
všechny orgány v těle má alkohol vliv? Nebo jaká jsou diagnostická kritéria

závislosti? Nebo, že nealko pivo ve obsahuje alkohol? Začněte se změnou u
sebe. Nasosejte informace (třeba s knihou Suchej únor) a přelijte je hrdě dál.

2. Mluvte o alkoholu OTEVŘENĚ
○

Otevřeně a bez zbytečného moralizování. Alkohol nedémonizujte – pokud
vás děti vídají v dobré náladě s přáteli popíjet, nemá smysl tvrdit, že pít
alkohol je nemorální, špatné a výhradně škodlivé. Logicky to povede ke
(zpravidla nevyslovené) otázce, proč to tedy dospělí dělají, když je to tak
špatné, a jestli na tom náhodou nebude něco mimořádně tajného a
zajímavého. Zároveň výčet pozitiv nepřehánějte, ať už vy sami pijete z
jakýchkoli důvodů. Na první otázky úplně postačí odpověď, že je to v malém
množství docela dobré, ale pro děti nebezpečné a až budou větší, můžou to
posoudit sami. Na zvídavější otázky (třeba jestli jste někdy byli opilí nebo
jestli jste ochutnali alkohol jako děti) odpovídejte pravdivě, otevřeně. A
informace filtrujte přiměřeně věku.
Spíše než: „Alkohol je špatný a kdo pije, ten je alkoholik, nikdy nepij,” raději
„jednou za čas si dospělí můžou dát trochu alkoholu, protože jim chutná, ale
pro děti je to hodně nezdravé, protože se teprve vyvíjí…”)

3. Komunikaci přizpůsobte věku
○

Už čtyřleté děti vědí o existenci alkoholu, šestileté jsou schopné rozlišovat
některé nápoje a také chápou společenské situace, v nichž se pije. Devítileté
děti obvykle spojují alkohol s něčím pozitivním a je tedy dobře jejich postoje
korigovat – a zdůraznit i rizika. Mluvte s dětmi otevřeně a včas dříve, než se
poprvé samy napijíí. Což je mimochodem v České republice 13 let. Můžete
tedy leccos stihnout, třeba je informovat o zdravotních dopadech pití.
Naopak – přes 60 % šestnáctiletých pije alkohol minimálně jednou měsíčně.
Tam s poučováním o dopadech už nevystačíte a je na čase vést komunikaci
otevřeně a partnersky. Zároveň ale stále jasně dávat najevo, co je a není
možné a vymezovat hranice. Ptejte se svých dětí, co si o alkoholu myslí,
nechte je mluvit a rozveďte diskuzi, do níž vnesete tvrdá fakta.

4. Domluvte se na jasných pravidlech
○

Domluvte se na jasných pravidlech (ne)pití a ta dodržujte. K období puberty
patří zkoušení nových věcí i vlastních
limitů. Otevřenou a jasnou komunikací s
dospívajícími můžete zajistit, že ony
limity budou snesitelné. Když je
stanovíte společnou dohodou,
samozřejmě v rámci přiměřenosti v
závislosti na věku a zralosti dítěte, máte
větší šanci dosáhnout jejich dodržení.
Vnímání pevných hranic a zásad ze
strany rodičů výrazně snižuje riziko pití
u mladistvých. Pokud děti dobře rozumí smyslu společně dohodnutých

pravidel (starám se o tvé bezpečí a mírním svou obavu o tebe), spíše je
budou dodržovat.
Spíš než: „Ne, že budeš pít!” raději: “Neopij se zbytečně, ale hlavně, abys
zůstal/a v pohodě a bezpečně dorazil/a domů . Rozhodně chci, abys přišel/a
do půlnoci.”

5. Respektujte potřebu osamostatňování
○

Neznamená to, že by nám mělo být jedno, co dospívající děti dělají a zda a
jak pijí, ale zároveň je lepší být realisty. Přizpůsobit vlastní nároky realitě víc,
než se je snažit udržet v hájemství dětství. Dospívající v nás potřebují čím
dál víc parťáky. Pokud se stane, že puberťák dorazí domů ve stavu za čárou
toho, co je přijatelné, dejte to jasně najevo (rozhodně až po jeho
vystřízlivění), ale neponižujte ho. Zaměřte se spíš na jeho zralou stránku –
apelujte na jeho odpovědnost, na to, že to je nežádoucí z hlediska toho, co
sami považuje za důležité), a nechte na něm, jak s informacemi naloží.
Spíš než: „Tak tohle je konec, už v životě nikam nepůjdeš, co si o sobě
myslíš, takhle se zřídit!” raději: „Trochu jsi mě zklamal/a. Myslím, že je
škoda, žes kvůli tomu…”)

6. Podpořte děti ve schopnosti ustát tlaku vrstevníků a říkat „ne”
○

Podpořte děti ve schopnosti říkat „ne” nejen na alkohol. Stůjte za nimi v
jejich rozhodnutí, buďte srozumitelní, stálí a emočně podpůrní. Umožněte
dětem zdravě se vymezit ve vztahu k vám – nechte je diskutovat, ptát se,
přinášet argumenty. Dovedou se pak lépe rozmyslet a odolat i případnému
tlaku vrstevníků. U vás si to natrénují. Stejně tak by mělo být samozřejmostí,
že když to s alkoholem přeženete vy, dětem se omluvíte.

Některé Zdroje
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What do preschoolers know about alcohol? Evidence from the electronic Appropriate Beverage Task
(eABT) By:Kuntsche, E (Kuntsche, Emmanuel) [1] , [2] ; Le Mevel, L (Le Mevel, Lydie) [3] ; Zucker, RA
(Zucker, Robert A.) [4] , [5] , [6]
View Web of Science ResearcherID and ORCID (provided by Clarivate) DDICTIVE BEHAVIORS Volume61
Page47-52 DOI10.1016/j.addbeh.2016.05.004 PublishedOCT 2016 Indexed2016-08-03 Document
TypeArticle
○
Ačkoli je o užívání alkoholu v dospívání a později známo mnoho, faktory vedoucí k takovému
chování mají kořeny mnohem dříve. Abychom zjistili, co předškoláci (ve věku od tří do šesti
let) vědí o alkoholu a o užívání alkoholu dospělými, vytvořili jsme elektronickou verzi (eABT)
úlohy Appropriate Beverage Task (Zucker, Kincaid, Fitzgerald a Bingham, 1995). Kresby
dospělých a dětí v 11 každodenních scénářích a 12 fotografií různých nápojů byly zobrazeny na
dotykovém počítači 301 tří- až šestiletým dětem (49,5 % dívek) z 37 mateřských škol a sedmi
školek ve francouzsky mluvícím Švýcarsku. Děti nejprve ke každé osobě na každé kresbě
přiřadily nápoj a poté byly dotázány, zda nápoj obsahuje alkohol a zda znají jeho název.
Výsledky ukázaly, že 68,1 % správně zařadilo pivo, bílé víno, červené víno a šampaňské mezi
alkoholické nápoje, přičemž 46,4 % znalo tyto nápoje podle názvu, zatímco u nealkoholických
nápojů to bylo 832 % a 73,1 %. Alkoholické nápoje byly častěji přiřazeny mužům (42,2 %) než
ženám (28,7 %) nebo dětem (12,7 %) a častěji dospělým na večírku (39,4 %) než těm, kteří si
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●

hráli venku (34,7 %). Závěrem lze říci, že děti již od tří let věku mají často určité znalosti o
nápojích. Od čtyř let začínají vědět, že alkoholické nápoje obsahují alkohol. Děti ve věku od
šesti let mají zpravidla určité znalosti o normách pití dospělých, tj. kdo a za jakých okolností
pije. (C) 2016 Elsevier Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Alcopops: Systemic and dental consequences By:Michel, PA (Michel, P. -A.) [1] ; Loing, A (Loing, A.) [1] ;
Maniere, MC (Maniere, M. -C.) [1] ARCHIVES DE PEDIATRIE Volume17 Issue12 Page1744-1748
DOI10.1016/j.arcped.2010.08.002 PublishedDEC 2010 Indexed2010-12-01 Document TypeArticle
○
Alkopops jsou silně slazené předem namíchané lihoviny. Jsou připraveny k pití a prodávají se v
malých lahvích, obsahují 3 až 5 % objemových alkoholu, cukry, kyselinu citronovou a jablečnou
a jejich pH se pohybuje kolem 3. Jejich úspěch se připisuje tomu, že lihoviny jsou chutnější a
mají lepší chuť s ovocnou příchutí, podobnou nealkoholickým nápojům. Jsou určeny zejména
dospívajícím ženám, které vyhledávají účinek alkoholu a zároveň nemají rády jeho výraznou
chuť, a v Evropě se prodávají již 15 let. Takzvané "značkové nápoje" se často konzumují během
víkendu, popíjejí se s několika přáteli. Častá konzumace má vážné následky na celkový
zdravotní stav, k nimž patří tělesná nadváha způsobená množstvím cukru, a následky
spojené s alkoholem, které jsou vzhledem k nízkému věku konzumenta nanejvýš důležité.
Alkoholické nápoje navíc mohou vést ke konzumaci alkoholu a vyvolat závislost. Důsledky pro
zdraví ústní dutiny mohou zahrnovat zubní erozi. Eroze je předčasná ztráta mineralizovaných
tkání (skloviny a dentinu) v důsledku kontaktu s kyselinami. Nízké pH těchto nápojů a zvýšené
riziko zvracení v důsledku nadměrné konzumace alkoholu mohou potenciálně vést ke
značnému poškození zubů. Léčba závisí na stupni eroze. Lékaři by si měli být vědomi možných
důsledků souvisejících s konzumací alkopopů. Dospívajícím a jejich rodičům lze dát několik
preventivních rad: omezit konzumaci kyselin, nečistit si zuby bezprostředně po kyselém nápoji
a pravidelně navštěvovat zubního lékaře. (C) 2010 Elsevier Masson SAS. Všechna práva
vyhrazena.
■
Zde ještě studie, která se zaměřuje nejen na užívání ale na zdraví a životní styl.
Základ je v češtině, rozšiřující dokumenty v angličtině https://hbsc.cz/
http://zdravagenerace.cz/reporty/energeticke-napoje/
○
Limonády a energeťáky - rizikový faktor životního stylu
○
Všimli jsme si, že časté popíjení energetických a slazených nápojů se váže k dalším faktorům
charakteristickým pro rizikové chování školáků – jde především o kouření, opakovanou opilost
a konzumaci marihuany. Ve skupině dětí se zvýšenou spotřebou obou typů nápojů tak
najdeme významně více kuřáků nebo konzumentů alkoholických nápojů. V případě
energetických nápojů je tato vazba velmi silná, u limonád o něco méně.
https://www.60millions-mag.com/2022/01/21/les-alcools-sans-alcool-une-fausse-bonne-idee-19618
https://growingupinaustralia.gov.au/research-findings/snapshots/alcohol
○

○
○
○

1. V roce 2016 mělo přibližně 28 % dospívajících ve věku 16-17 let povoleno pít alkohol doma.
Přibližně 18 % dospívajících v tomto věku si smělo vzít alkohol na večírky nebo společenské
akce.
2. Celkově bylo užívání alkoholu výrazně častější mezi mladistvými ve věku 16-17 let, kteří
měli povoleno pít doma, ve srovnání s těmi, kteří doma pít nesměli.
3. Dospívající, kteří mají povoleno pít doma, častěji zažili újmu způsobenou alkoholem ve
srovnání s těmi, kteří toto povolení nemají (23 % oproti 17 %).
4. Častější konzumace alkoholu rodiči byla spojena s větší pravděpodobností, že dospívajícím
bude dovoleno pít doma.
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„Často se tato situace pojí s humorem malé dítě držící pivo, lidé kolem si jej fotí,
usmívají se. To může vzbuzovat u dítěte pocit
výjimečnosti a další libé pocity. A ty chce každý
podvědomě vyhledávat. Takovéto instantní
spojení vede k opakování v budoucnu.“__

