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Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci



V průběhu měsíců září až říjen 

2012 bylo provedeno ve 

vybraných základních a 

středních školách Libereckého 

kraje šetření zaměřené na životní 

styl dětí a mládeže.



SLEDOVANÝ SOUBOR

677 dětí  osmých tříd ze 36 základních 

škol Libereckého kraje (což je 17,2% 

populace této věkové skupiny)

253 studentů 2. ročníků ze 12 

středních škol 

Šetření jsme na středních školách stejně jako v předchozích 

letech provedli pouze v okrese Liberec.



METODIKA
Data byla získána pomocí anonymního 

dotazníkového šetření.

Šetření se uskutečnilo ve spolupráci s 

Majákem, o.p.s. Liberec

Vyhodnocení bylo provedeno v programu 

Epi Info.



KOUŘENÍ

Věková hranice, kdy děti poprvé zkouší 

kouřit je stále stejná, v průměru 11,2 let.



KOUŘENÍ
8.třídy ZŠ

V 8. třídách zkusilo někdy kouřit  50%  

dětí je to nejnižší % od roku 1996! 

V současné době kouří v 8. třídách v 

průměru 13% dětí. 

V průměru vykouří 26 cigaret za týden

(dívky vykouří za týden v průměru 22ks 

cigaret, chlapci 28 ks)



KOUŘENÍ
2. ročníky středních škol

Co se týká 2. ročníků středních škol, 

zkusilo někdy kouřit 70% studentů. 

Na otázku, zda kouří nyní, odpovědělo 

kladně 27% studentů    

( v roce 2007 – 36 %)

V  průměru vykouří 37 cigaret týdně.



ALKOHOL

Průměrný věk, kdy děti poprvé zkoušejí

pít alkohol je 10,6 let. 



ALKOHOL
8.třídy ZŠ

Jednou a vícekrát týdně pije alkohol 
1,6% dětí. 

Jednou a vícekrát měsíčně pije alkohol 
již 15,1% dětí. 

2x a vícekrát za život bylo podle 
odpovědí opilých 15,1% dětí. 

Opilých za poslední měsíc bylo 5,1% dětí a 
za poslední týden 2,2% dětí. 

Průměrný  věk, kdy se poprvé opily, je 
12,5 let.   



ALKOHOL
2.ročníky středních škol

Studenti 2. ročníků středních škol zkusili

pít téměř všichni - 99% dívek i chlapců.

Jednou a vícekrát týdně pije alkohol 12%

studentů. 

Jednou a vícekrát za měsíc pije alkohol 

52% studentů. 

Pokud  pijí alkohol jednou za měsíc a 

častěji, pak piva vypijí v průměru 5 litru 

za měsíc, vína 1,4 litru za měsíc 



ALKOHOL
2.ročníky středních škol

a destilátů v průměru 0,8 litr za měsíc. 

Již 2x a vícekrát za život bylo opilých 

57% studentů 2. ročníků. 

Opilých  za  poslední  měsíc bylo 25%  

studentů a za poslední týden 9% studentů 

(nejvyšší % od r. 2001). 

Průměrný věk, kdy se  poprvé opili, je 

14,7 let. 



DROGY

Průměrný věk zkoušky je 13 let.



Droga byla nabídnuta 22% dětí 8. tříd 

ZŠ - nejčastěji kamarádem.

Drogu někdy zkusilo 7% dětí.

Opakované užití drogy potvrdilo 

3,6%  dětí.

JINÉ DROGY NEŽ ALKOHOL A 
CIGARETY

8.třídy ZŠ



Pokud drogu vyzkoušely, myslí si, že ji

určitě nebo pravděpodobně zkusí znovu

(18dětí).

Pod vlivem alkoholu bylo někdy ve škole 

4,3% dětí, pod vlivem cigaret 8,4% dětí, 

marihuany 3,6%.

Pokud drogu kupují,  utratí za ni 

v průměru za měsíc 700 Kč.

JINÉ DROGY NEŽ ALKOHOL A 
CIGARETY

8.třídy ZŠ



Nabídku drogy potvrdilo 58% studentů, 

průměrný věk byl 15,2 let.

Drogu zkusilo již 31 % studentů , v 

naprosté většině ji získali od kamaráda.

Opakované užívání drogy potvrdilo 

19% studentů.

JINÉ DROGY NEŽ ALKOHOL A 
CIGARETY

2. ročníky středních škol



Z těch, co drogu užívají opakovaně, ji 

6,3% užívá denně, 10% jednou a 

vícekrát týdně, 27,1% jednou a vícekrát 

za měsíc, méně často 19%.

Nejčastěji užívají drogu s kamarádem

(98%).

JINÉ DROGY NEŽ ALKOHOL A 
CIGARETY

2. ročníky středních škol



Pod vlivem drogy ve škole bylo 

někdy :

alkoholu – 16% studentů

cigaret – 19% studentů

marihuany – 13% studentů

jiné drogy – 2%   studentů

JINÉ DROGY NEŽ ALKOHOL A 
CIGARETY

2. ročníky středních škol



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE LIBERECKÉHO KRAJE

SE SÍDLEM V LIBERCI 

Husova 64 tel.: 485 253 111 www: http:\\www.khslbc.cz

460 31 Liberec 1 fax: 485 105 864


