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NárodNí výzkum užíváNí Návykových 
látek 2016 
Národní výzkum užívání návykových látek 2016 přinesl aktuální informa-
ce o rozsahu kouření cigaret a užívání elektronických cigaret, konzuma-
ce alkoholu, užívání psychoaktivních léků a o zkušenostech s nelegálními 
drogami v obecné populaci starší 15 let i aktuální odhady problémové-
ho užívání návykových látek na základě použitých screeningových škál. 
Současně přinesl Národní výzkum 2016 informace o rozsahu hraní počí-
tačových a hazardních her, duševním zdraví, životní spokojenosti a rizi-
kovém sexuálním chování populace. Studie metodologicky navazovala 
na výzkum obdobného rozsahu z roku 2012 a umožňuje tak u vybraných 
indikátorů hodnocení trendů v čase.
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Informace o studii
Úvod
 Na podzim 2016 realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou 

MindBridge Consulting celopopulační studii na reprezentativ-
ním vzorku populace ve věku 15+ let s názvem Národní vý-
zkum užívání návykových látek 2016 (Národní výzkum 2016). 
Studie byla primárně zaměřena na rozsah užívání legálních a 
nelegálních návykových látek v obecné populaci a podrobně 
pokrývala následující témata:

 kouření cigaret a zkušenosti s elektronickou cigaretou, 
 konzumaci alkoholu, včetně konzumace nadměrných 

 dávek alkoholu,
 užívání psychoaktivních léků získaných bez lékařského 

 předpisu (odděleně léků na uklidnění nebo na nespavost,   
 léků na bolest na bázi opiátů a stimulačních léků), 
 užívání konopných látek (léčebné i neléčebné užívání) 

 a užívání nekonopných drog,
 subjektivní vnímání dostupnosti drog,
 vnímání rizik spojených s užíváním drog,
 hraní počítačových a hazardních her,
 duševní zdraví a životní spokojenost.

Moduly ke kouření, alkoholu, konopným látkám a hazardnímu 
hraní obsahovaly také screeningové škály poskytující odhad 
výskytu problémového užívání návykových látek – škálu HSI 
(Heaviness of Smoking Index) u kouření cigaret (Heatherton, 
1989), škálu CAGE v případě pití alkoholu (Ewing, 1984, May- 
field, 1974, Bühler et al., 2004, Bradley et al., 1998) a škálu 
CAST pro hodnocení výskytu intenzivního užívání konopných 
látek v populaci (Beck and Legleye, 2008, Legleye et al., 
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2007, Legleye et al., 2011, Spilka et al., 2013) a dvě škály 
pro odhad výskytu problémového hráčství v populaci – 
Lie/bet (Johnson et al., 1997) a Problem Gambling 
Severity Index (PGSI) (Currie et al., 2010, Currie et al., 2013, 
Holtgraves, 2009).

Studie metodologicky navazovala na studii obdobného 
rozsahu realizovanou v roce 2012 (Národní výzkum užívání 
návykových látek 2012) (Chomynová, 2013) a na dřívější 
Celopopulační studii užívání návykových látek a postojů 
k němu v České republice v roce 2008 (Běláčková et al. 2012). 
Dotazník studie vycházel stejně jako v případě předchozích 
studií z Evropského modelového dotazníku (European Model 
Questionnaire, EMQ) doporučovaného Evropským monito-
rovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) 
(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 
2002) pro realizaci populačních průzkumů.



Národní výzkum užívání 
návykových látek 2016 v číslech 
25,3 %  dospělých osob, tj. přibližně 2,4 mil. osob, 
denně kouří cigarety

16,4 % zkusilo elektronickou cigaretu, příležitostně 
nebo pravidelně užívá elektronickou cigaretu 6,1 % kuřáků

7,7 % dospělých osob, tj. přibližně 690 tis. osob, 
denně nebo téměř denně pije alkohol

1,6 % populace (přibližně 140 tis. osob) konzumuje 
denně nadměrné dávky alkoholu (5 a více sklenic)

9,0 % populace ve věku 15+ let, tj. přibližně 
800 tis. osob, spadá do kategorie vysoce rizikové 
konzumace alkoholu

19,8 % populace užívalo v posledních 12 měsících 
psychoaktivní léky, 12,4 % sedativa nebo hypnotika, 
8,6 % opioidní analgetika

30,5 % dospělé populace vyzkoušelo nelegální 
drogu, 26,6 % zkusilo konopné látky, 7,1 % extázi, 
5,4 % halucinogenní houby, 3,0 % pervitin a 2,1 % LSD

9,5 % osob užilo v posledních 12 měsících konopné 
látky, celkem 2,7 % spadá do kategorie vysokého rizika 
vzniku problémů spojených s jejich užíváním, tj. přibližně 
125 tis. osob, 14 tis. osob užívá konopí denně

15,2 % dospělé populace užilo někdy v životě konopí 
k léčebným účelům, 9,8 % v posledních 12 měsících, tj. 
přibližně 880 tis. osob; z nich odhadem 570 tis. osob 
užilo psychoaktivní konopí s nadlimitním obsahem THC

43,0 % populace hodnotí konopné látky jako celkem 
snadno nebo velmi snadno dostupné, jednorázová 
konzumace je podle 55,1 % bez rizik

2,20 hodiny tráví v průměru dospělí na internetu 
ve všední den a 2,75 hodiny o víkendu, z toho 0,42 ho-
diny, resp. 0,62 hodiny, tráví hraním počítačových her

8,5 % dospělé populace tráví na internetu ve všední 
den více než 4 hodiny denně, 17,1 % o víkendu

9,8 % dospělých hrálo v posledních 12 měsících 
hazardní hry (mimo loterie), 8,5 % hrálo hazardní hry 
v kamenných provozovnách a 3,0 % na internetu

2,4 % dospělé populace spadá do kategorie 
problémového hráčství podle škály Lie/bet a 5,7 % podle 
škály PGSI, z nich 1,2 %, resp. 1,4 %, spadají do 
kategorie vysokého rizika problémového hraní, tj. 
přibližně 100–120 tis. osob

7,1 % dospělých vykazovalo zvýšenou přítomnost 
úzkostně depresivních příznaků a další 4,0 % dotázaných 
spadala do kategorie vysoké pravděpodobnosti poruchy 
duševního zdraví, mezi uživateli návykových látek v riziku 
a problémovými hráči je zastoupení osob s duševní 
poruchou 2–4,5krát vyšší

18,4 % populace je spokojeno se svým životem po všech 
stránkách, mezi uživateli návykových látek v riziku a problé-
movými hráči uvádí životní spokojenost méně než 10 %
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metodika studie
Národní výzkum užívání návykových látek 2016 byl zaměřen 
na obecnou populaci ČR starší 15 let. Respondenti byli do 
studie vybráni třístupňovým náhodným výběrem – v první fázi 
byly vybrány obce z předem nadefinovaných strat na základě 
krajů a velikostní kategorie sídel (476 obcí). V další fázi v nich 
byly náhodně vybrány startovací adresy (750 startovacích 
adres) a metodou náhodné procházky byly na základě předem 
definovaného algoritmu vybírány domácnosti a v nich byli 
nakonec náhodně vybráni jednotliví respondenti (metodou 
nejbližších narozenin ze členů domácnosti starších 15 let). 
Domácnosti byly tazateli navštíveny třikrát v různých dnech 
v týdnu a různou denní dobu tak, aby bylo možné kontaktovat 
co nejvíce domácností, a tedy respondentů.

Celkem bylo ve studii osloveno 6235 domácností, konečný 
výběrový soubor dotázaných tvořilo celkem 3601 respondentů 
starších 15 let, z nich bylo 2875 ve věkové skupině 15–64 let. 
Míra respondence po vyloučení domácností a respondentů, 
kteří nesplňovali kritéria zařazení do studie, dosáhla 57,8 %. 
Ve fázi prvního kontaktu odmítlo rozhovor celkem 1346 do-
mácností (21,6 %), dalších 410 (6,6 %) respondentů odmítlo 
účast poté, co byla vybrána konkrétní cílová osoba pro roz-
hovor. Data byla sbírána prostřednictvím osobních rozhovorů 
tazatele s respondentem (face-to-face interview) za použití 
papírového dotazníku (PAPI, pen-and-paper interview). Sběr 
dat v domácnostech probíhal v září až listopadu 2016, celkem 
se do sběru dat zapojilo 283 tazatelů v celé ČR. 

Před samotným zahájením sběru dat bylo realizováno pilotní 
šetření s cílem ověřit srozumitelnost otázek z jednotlivých 
modulů. Celkem bylo pro pilotáž vybráno 20 respondentů 

výzkum v internetové 
populaci
V rámci výzkumu probíhalo také pilotní dotazníkové 
šetření zaměřené na rozsah užívání návykových látek 
a hazardní hraní na vzorku populace vybraném 
z internetového panelu respondentů agentury, která 
zajišťovala sběr dat. Respondenti byli vybráni kombinací 
náhodného a kvótního výběru tak, aby byl vzorek 
dotázaných reprezentativní pro ČR z hlediska pohlaví, 
věku, regionu, velikosti sídla bydliště a vzdělání. V rámci 
tohoto internetového výzkumu bylo osloveno celkem 
6974 osob, v případě, že oslovená osoba na výzvu 
k účasti ve studii nereagovala, byla nahrazena jinou 
osobou splňující stejné kvótní charakteristiky. Konečný 
výběrový soubor tvořilo celkem 1000 respondentů 
starších 15 let (míra respondence 14,3 %). Vzhledem 
k metodice výběru respondentů však nelze soubor 
považovat za reprezentativní pro obecnou populaci. Data 
byla sbírána prostřednictvím on-line dotazníku (CAWI). 
Dotazník byl po obsahové stránce totožný s dotazníkem 
použitým v rámci face-to-face části Národního výzkumu 
2016. Otázky byly předem naprogramovány tak, aby 
se vybrané bloky otázek respondentovi nezobrazovaly, 
pokud uvedl negativní odpověď na zkušenost s danou 
látkou. Výsledky studie v internetové populaci nejsou 
v tomto čísle Zaostřeno uvedeny.
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Národní výzkum užívání návykových látek 2016 – stručný přehled

různých věkových kategorií. Na základě výsledků pilotního 
šetření byla upravena formulace vybraných položek 
v dotazníkovém formuláři – a to jak konkrétních otázek, 
tak formulace instrukce pro tazatele. 

Dotazníkový formulář studie obsahoval celkem 31 stran 
a 213 otázek. Papírový dotazník použitý ve face-to-face části 
studie obsahoval řadu filtrů, kdy při negativní odpovědi na 
zkušenost s užitím sledované látky tazatel přeskakoval celý 
blok otázek a pokračoval dotazováním dalšího tematicky 
zaměřeného bloku otázek. 

Jednotlivé ukazatele jsou prezentovány v různých věkových 
skupinách. Pro celou dospělou populaci se používá věková 
skupina starší 15 let (15+), případně u nelegálních drog 
věková skupina 15–64 let (mimo jiné proto, že tato věková 
skupina je standardně doporučována Evropským monitorova-
cím centrem pro drogy a drogovou závislost, EMCDDA, 
pro analýzu situace v oblasti užívání nelegálních drog). Pokud 
jsou údaje analyzovány podle věku, jsou používány desetileté 
věkové skupiny; v některých případech je zvlášť prezentována 
skupina tzv. mladých dospělých, tj. osoby ve věku 15–34 let 
(také s ohledem na standard EMCDDA).  Srovnání situace 
s r. 2012, kdy byl realizován přechozí  Národní výzkum užívání 
návykových látek, je možná pouze ve věku 15–64 let. ×

Obecná populace ČR ve věku 15+ let
Vícestupňový náhodný strati�kovaný výběr (výběr obcí z předem nade�novaných strat 
na základě krajů a velikostní kategorie sídel; ve vybraných obcích výběr startovací adresy, 
náhodnou procházkou vybírány domácnosti a v nich metodou nejbližších narozenin vybíráni 
jednotliví respondenti)
6235
57,8 % (po vyloučení domácností a osob mimo cílovou skupinu výběru)
3601, z toho 2875 respondentů ve věku 15–64 let
Osobní rozhovor tazatele s respondentem (face-to-face interview) za použití 
papírového dotazníku (PAPI)
Užívání legálních a nelegálních drog, hazardní hraní, zdraví a životní spokojenost
15. – 19. 8. 2016
6. 9. – 31. 10. 2016
Data vážena podle věku, pohlaví, vzdělání, regionu, velikosti obce a ekonomického statusu 
NMS ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting, s.r.o.

Cílová skupina
Výběr respondentů

Počet kontaktovaných domácností
Míra respondence
Počet realizovaných rozhovorů
Způsob sběru dat

Kontext studie
Pilotní předvýzkum
Termín sběru dat
Vážení dat
Realizátor studie

legální drogy
kouření tabáku a elektronické cigarety
 Kouření tabáku ve formě cigaret, doutníků nebo pomocí 

dýmky nebo vodní dýmky alespoň jednou v životě uvedlo 
59,8 % respondentů, v posledních 30 dnech kouřilo 
29,1 % dotázaných. Pravidelné denní kouření v posledních 
30 dnech uvedlo 25,3 % respondentů (34,5 % mužů 
a 16,5 % žen), nejčastěji ve věkových kategoriích 
45–54 a 25–34 let – tabulka 1. 

Denní kuřáci uváděli nejčastěji kouření 11–20 cigaret denně 
(47,4 %), 31,0 % denních kuřáků kouřila více než 20 cigaret 
denně. Mezi silnějšími kuřáky bylo více mužů, k nejsilnějším 
kuřákům (více než 30 cigaret denně) patřili především 
respondenti ve věku 35–44 a 45–54 let. Denní kuřáci si svou 
první cigaretu nejčastěji zapálí do 30 minut po probuzení 
(64,5 %), v tom 20,4 % vykouří první cigaretu do 5 minut 
od probuzení. 

Zkušenost s elektronickou cigaretou v životě uvedlo 
celkem 16,4 % respondentů (20,2 % mužů a 12,8 % žen), 
v posledních 12 měsících vapovalo elektronickou cigaretu 
celkem 6,7 %. Vyšší zkušenost měli muži a především 
respondenti v nejmladších věkových skupinách (29,6 % 
ve věku 15–24 let a 26,7 % ve věku 25–34 let) – graf 1.

tABulkA 1
Prevalence kouření a užívání elektronických cigaret podle pohlaví a věkových skupin, v %

Typ látky Ženy
(n=1855)

Celkem
(n=3601)

15–24 let 25–34 let 35–44 let 45–54 let 55–64 let 65+ let

70,7
38,6
34,5

20,2
8,5
2,8
0,7

49,4
20,1
16,5

12,8
5,0
1,6
0,4

59,8
29,1
25,3

16,4
6,7
2,2
0,6

58,2
27,3
22,5

29,6
17,3
4,4
1,0

67,6
35,5
29,2

26,7
10,6
4,2
1,0

61,0
31,0
26,5

16,6
6,0
2,4
0,4

62,4
33,0
30,7

15,4
4,8
1,1
0,7

59,4
27,8
24,9

11,7
4,3
1,4
0,4

52,3
21,7
19,0

5,8
1,9
0,8
1,0

Kouření tabáku
V životě
V posledních 30 D
Denně
Elektronické cigarety
V životě
V posledních 12 M
V posledních 30 D
Denně

Muži
(n=1756)

Věková skupina 15+ let

(n=410) (n=577) (n=698) (n=566) (n=562) (n=789)

Pozn.: 12 M odpovídá užití v posledních 12 měsících, 30 D užití v posledních 30 dnech.
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Elektronickou cigaretu vyzkoušela více než třetina denních 
kuřáků (33,2 %), z toho 27,0 % uvedlo, že šlo pouze 
o vyzkoušení elektronické cigarety. Příležitostně nebo 
pravidelně elektronickou cigaretu užívalo 6,1 % denních 
kuřáků (v r. 2012 to bylo 14,0 %), výrazně vyšší zastoupení 
uživatelů e-cigaret bylo mezi mladšími respondenty ve věku 
15–24 a 25–34 let (16,0 %, resp. 9,5 %) – graf 2. 

Mezi současnými denními kuřáky bylo 30,7 % respondentů, 
kteří zkoušeli s kouřením přestat, ovšem pouze 1,3 % 
s kouřením úspěšně přestala (0,6 % mužů a 2,6 % žen). 
Nejčastěji respondenti uvedli 1, případně 2 pokusy o ukončení 
kouření. Celkem 5,5 % přestat nezkoušelo, ale má v plánu 
s kouřením přestat v následujících 6 měsících (4,5 % mužů 
a 7,4 % žen), ovšem většina současných kuřáků (63,8 %) 
nikdy přestat nezkoušela a ani to neplánuje. Mezi respondenty, 
kteří zkoušeli přestat a uvedli i metodu odvykání kouření, 
převažovalo ukončení kouření bez pomoci ostatních (63,2 %) 
a nikotinové náhražky (36,8 %), 18,8 % respondentů uvedlo, 
že přešlo na elektronickou cigaretu.

GrAF 1
Denní kouření a zkušenost s elektronickou cigaretou v životě a posledních 12 měsících podle pohlaví a věkových 
skupin, v %

34,5

16,5

25,3
22,5

29,2
26,5

30,7

24,9

19,0
20,2

12,8

16,4

29,6

26,7

16,6
15,4

11,7

5,8
8,5

5,0
6,7

17,3

10,6

6,0
4,8 4,3

1,9

Muži Ženy Celkem 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

Denní kouření cigaret Elektronická cigareta v životě Elektronická cigareta v posledních 12M

GrAF 2
Zkušenost s elektronickou cigaretou a její příležitostné a pravidelné užívání mezi denními kuřáky, v %

28,7

23,7

27,0

36,2

31,5

26,6

32,2

24,8

12,8

5,8
6,9 6,2

16,0

9,5

4,3 4,0 4,3 3,4

Muži Ženy Celkem 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

Ano, vyzkoušel/a Ano, příležitostně nebo pravidelně

Ve srovnání s rokem 2012, kdy byl výzkum realizován 
ve věkové skupině 15–64 let, se prevalence denního kouření 
v obecné populaci v tomto věku zvýšila (z 23,1 % na 26,6 %), 
přičemž výrazně se zvýšila prevalence denního kouření 
zejména mezi respondenty ve věku 45–54 let. Zkušenost 
s elektronickou cigaretou zůstala na přibližně stejné úrovni 
(18,3 % v roce 2012 a 19,2 % v roce 2016).

konzumace alkoholu
Alkohol v posledních 12 měsících konzumovalo celkem 
80,1 % respondentů (88,0 % mužů a 72,5 % žen). Přibližně 
polovina z nich (40,6 %) pila alkohol s frekvencí alespoň 
jednou týdně nebo častěji, 7,7 % pilo alkohol denně nebo 
téměř denně (13,1 % mužů a 2,6 % žen). Denní konzumaci 
alkoholu, stejně jako konzumaci nadměrných dávek alkoholu 
(tj. 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti) uváděli 
výrazně častěji muži – tabulka 3. 

Denní konzumaci alkoholu uváděli častěji respondenti 
ve starších věkových skupinách (10,7 % ve věku 55–64 let 
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GrAF 3
Denní konzumace alkoholu a pití nadměrných dávek alkoholu v populaci celkem podle pohlaví a věkových skupin, v %

odhad populace v riziku závislosti na tabáku
Výsledky screeningové škály zaměřené na odhad populace 
v riziku závislosti na tabáku (tzv. škála HSI, Heaviness of 
Smoking Index) (Heatherton, 1989) naznačují, že v kategorii 
rizika vzniku závislosti na tabáku se nacházelo celkem 
30,8 % populace ve věku 15+ let (43,0 % mužů 
a 19,4 % žen), z nich 7,3 % (11,6 %, resp. 3,4 %) spadalo 
do kategorie středního rizika (4 body) a 4,6 % (7,7 %, resp. 
1,7 %) spadalo do kategorie vysokého rizika závislosti na 
tabáku (5–6 bodů).

Vyšší zastoupení osob v riziku střední i vysoké závislosti bylo 

mezi muži (11,6 %, resp. 7,7 % mužů oproti 3,4 %, resp. 
1,7 % žen) a ve věkových skupinách 45–54 a 35–44 let 
(7,5 %, resp. 6,3 %) – tabulka 2. 

Při extrapolaci výsledků na celou populaci ČR ve věku 15+ 
let se ukázalo, že v ČR bylo odhadem 2,4 milionu denních 
kuřáků, z nich odhadem 650 tis. osob bylo v riziku střední 
a 410 tis. osob v riziku vysoké závislosti na tabáku. Odhady 
počtu denních kuřáků se shodují s dřívějšími studiemi 
(Sovinová and Csémy, 2015, Daňková, 2016, 
Chomynová, 2013).

Škála HSI Muži Ženy 95% CI 15–24
let

25–34
let

35–44
let

45–54
let

55–64
let

65+
let

Celkem
15+ let

Bez závislosti (0 bodů)
V riziku závislosti (1+ bodů)
 velmi nízká závislost (1–2 body)
 nízká až střední závislost (3 body)
 střední závislost (4 body)
 vysoká závislost (5+ bodů)

57,0
43,0
12,3
11,5
11,6
7,7

80,6
19,4
8,0
6,3
3,4
1,7

69,2
30,8
10,0
8,8
7,3
4,6

72,8
27,2
13,3
8,8
3,4
1,7

62,6
37,4
14,1
11,3
7,8
4,2

66,3
33,7
11,0
8,0
8,4
6,3

63,3
36,7
10,0
9,3

10,0
7,5

71,0
29,0
4,9

11,0
9,6
3,5

77,7
22,3
8,5
5,8
4,7
3,3

29,1–32,6
8,9–11,2
7,8–9,9
6,4–8,3
3,8–5,4

tABulkA 2
Podíl populace ve věku 15+ let v riziku závislosti na tabáku podle pohlaví a věkových skupin, v %

tABulkA 3
Prevalence konzumace alkoholu podle pohlaví a věkových skupin, v %

Konzumace alkoholu Ženy
(n=1855)

Celkem
(n=3601)

15–24 let 25–34 let 35–44 let 45–54 let 55–64 let 65+ let

88,0
80,8

19,4

2,7

72,5
57,6

5,6

0,4

80,1
68,9

12,3

1,6

70,5
60,2

7,6

1,0

87,0
75,6

16,3

1,0

85,5
72,9

12,8

1,0

86,7
77,2

15,9

1,8

79,4
68,9

12,3

2,0

70,8
58,9

8,9

2,3

V posledních 12 M
V posledních 30 D
Binge drinking alespoň 
jednou týdně
Binge drinking denně

Muži
(n=1756

Věková skupina 15+ let

(n=410) (n=577) (n=698) (n=566) (n=562) (n=789)

Pozn.: 12 M odpovídá užití v posledních 12 měsících, 30 D užití v posledních 30 dnech. Binge drinking = konzumace 5 a více sklenic alkoholu 
při jedné příležitosti, 1 sklenice alkoholu odpovídá 0,5 litru alkoholického piva, 2 dcl vína nebo 4 cl destilátu; patří sem i kombinace více druhů 
alkoholu v tomto rozsahu.

13,1

2,6

7,7

2,7

5,5
7,6 7,8

10,7 9,8

42,3

19,6

30,7 29,6

41,4

31,2

35,5

28,4

21,1
19,4

5,6

12,3

7,6

16,3
12,8

15,9

12,3

8,9

Muži Ženy Celkem 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

Denní konzumace alkoholu Pití nadměrných dávek alkoholu (alespoň jednou měsíčně) Časté pití nadměrných dávek alkoholu 
(alespoň jednou v týdnu)
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Výsledky screeningové škály CAGE používané pro 
hodnocení výskytu rizikového a škodlivého nebo 
problémového pití alkoholu v obecné populaci alkoholu 
(Ewing, 1984, Mayfield, 1974, Bühler et al., 2004, Bradley 
et al., 1998) naznačují, že v kategorii rizikové konzumace 
alkoholu (tj. získali alespoň 1 bod na uvedené škále) se 
nacházelo celkem 16,8 % populace ve věku 15+ let 
(25,5 % mužů a 8,6 % žen), z nich 7,8 % (11,0 %, resp. 
4,7 %) respondentů spadalo do kategorie nízkého rizika 
(1 bod) a 9,0 % (14,5 %, resp. 3,8 %) spadalo do kategorie 
vysokého rizika, tj. do kategorie škodlivého pití alkoholu 
(2 a více bodů).

Při extrapolaci výsledků na celou populaci ČR ve věku 
15+ let se ukázalo, že v ČR je odhadem 690 tis. denních 
konzumentů alkoholu (95% CI: 600–770 tis.) a přibližně 
1 mil. osob konzumuje pravidelně alespoň jednou týdně 
nadměrné dávky alkoholu (5 a více sklenic alkoholu při 
jedné příležitosti), nadměrné dávky alkoholu s denní nebo 
téměř denní frekvencí pak pije přibližně 140 tis. osob 
(95% CI: 107–178 tis. osob). Podle screeningové škály 
CAGE vykazuje známky rizikové konzumace alkoholu celkem 
1,5 mil. osob (95% CI: 1,39–1,62 mil. osob), z nich 800 tis. 

spadá do kategorie velmi vysokého rizika (95% CI: 
720–890 tis. osob). 

Ve srovnání s rokem 2012 mírně vzrostl podíl populace ve 
věku 15–64 let, která vykazuje známky rizikové konzumace 
alkoholu (nárůst z 17,0 % na 18,1 %), přičemž se podíl 
respondentů zařazených do kategorie rizikové konzumace 
zvýšil z 8,2 % na 9,9 % (Mravčík et al., 2013, Chomynová, 
2013, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 
and MindBridge Consulting, 2016).

Odhady počtu konzumentů alkoholu získané na základě 
škály CAGE odpovídají odhadům získaným metodou BSQF 
(Beverage-Specific Quantity Frequency method, tj. 
metodou, kdy jsou respondenti dotázáni na obvyklou 
konzumaci jednotlivých druhů alkoholických nápojů) 
(Sovinová and Csémy, 2015, Moskalewicz and Sieroslawski, 
2010). Touto metodou bylo v ČR v r. 2014 odhadnuto 
přibližně 1 mil. konzumentů alkoholu v riziku, z toho 
540 tis. osob v kategorii nižšího rizika (40–60 g alkoholu 
u mužů a 20–40 g alkoholu u žen) a dalších 640 tis. osob 
v kategorii vysoce rizikové konzumace alkoholu (více než 
60 g u mužů a více než 40 g alkoholu u žen).

Problémové užívání alkoholu 

tABulkA 4
Odhad výskytu rizikové konzumace alkoholu v obecné populaci podle pohlaví a věkových skupin, v %

a 9,8 % ve věku 65+ let), konzumaci nadměrných dávek 
alkoholu při jedné příležitosti uváděli naopak častěji 
respondenti v mladších věkových kategoriích (25–34 let) 
– graf 3.

Rozsah konzumace alkoholu se mezi roky 2012 a 2016 
nezměnil, obdobný byl výskyt pití alkoholu ve skupině 15–64 let 
v posledních 30 dnech i výskyt pití nadměrných dávek alkoholu 
s frekvencí alespoň jednou týdně nebo častěji (12,9 % v roce 
2012 a 13,0 % v roce 2016), mírně poklesla denní konzumace 
nadměrných dávek (5 a více sklenic alkoholu).

Psychoaktivní léky
Psychoaktivní léky (získané na lékařský předpis i bez předpisu) 
užilo v posledních 12 měsících celkem 19,8 % dotázaných 
(13,3 % mužů a 26,0 % žen). Užití léků na uklidnění nebo 
nespavost (tj. sedativa nebo hypnotika) uvedlo 
12,4 % dotázaných (6,9 % mužů a 17,7 % žen), léky na bázi 
opioidů užívané proti bolesti užilo 8,6 % (6,9 % mužů 
a 10,1 % žen) a stimulační léky 0,9 % respondentů 
(0,6 % mužů a 1,2 % žen). Užívání psychoaktivních léků se 
zvyšuje s věkem respondentů – zatímco v mladších věkových 
kategoriích převažuje užívání opioidních analgetik, ve věkových 
kategoriích nad 35 let převažuje užívání léků na uklidnění a na 
nespavost – graf 4. 

Mezi sedativy a hypnotiky respondenti nejčastěji uváděli 
Neurol (19,2 %), Lexaurin (18,0 %), Diazepam (15,0 %) 

a Stilnox (12,7 %), z  léků na bolest na bázi opioidů uváděli 
respondenti nejčastěji Tramal (22,5 %), Dolsin (7,4 %) a léky 
na bázi Tramalu (Tramadol, Tramadol/Paracetamol, Tramabene). 

Respondenti nejčastěji získali psychoaktivní léky na lékařský 
předpis, nicméně podíl respondentů, kteří získali léky jiným 
způsobem, je překvapivě vysoký (17,3 % uživatelů sedativ 
a 42,9 % uživatelů opioidních analgetik) – graf 5. Léky se 
sedativním účinkem nebo hypnotika si respondenti často 
dokáží obstarat od známých (9,9 %) nebo v lékárně bez 
předpisu (5,8 %), v případě opioidních analgetik je získání 
léků bez předpisu v lékárně výrazně častější (32,9 %). 

Celkem 17,4 % uživatelů sedativ a hypnotik uvedlo užívání 
léků, které nebylo v souladu s doporučením lékaře, lékárníka 
nebo informacemi uvedenými v příbalovém letáku (28,8 % 
mužů a 13,3 % žen), v případě opioidních analgetik uvedlo 
užívání v rozporu s doporučením lékaře 39,7 % (34,5 % mužů 
a 40,2 % žen), nejčastěji šlo o respondenty ve věkové skupině 
15–24 let (77,8 %).

Mezi roky 2012 a 2016 došlo k výraznému nárůstu rozsahu 
užívání léků v horizontech posledních 12 měsíců u věkové 
skupiny 15–64 let – v případě sedativ a hypnotik z 6,1 % 
na 9,9 % a v případě léků na bázi opioidů z 2,6 % na 8,1 % 
(u psychoaktivních léků celkem pak ze 7,8 % na 17,3 %). 
Způsob získání sedativ se zásadně nelišil – přibližně pětina 
uživatelů sedativ je získala jinak než na lékařský předpis 

Škála CAGE Muži Ženy 95% CI 15–24
let

25–34
let

35–44
let

45–54
let

55–64
let

65+
let

Celkem
15+ let

Žádné riziko (0 bodů)
V riziku (1+ bodů)
 rizikové pití (1 bod)
 škodlivé pití (2+bodů)

74,5
25,5
11,0
14,5

91,4
8,6
4,7
3,8

83,2
16,8
7,8
9,0

83,0
17,0
8,6
8,4

77,8
22,2
10,8
11,4

81,4
18,6
7,2

11,4

82,6
17,4
8,3
9,1

83,2
16,8
7,3
9,4

89,1
10,9
5,7
5,2

15,6–18,1
6,9–8,7

8,1–10,0
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GrAF 4
Prevalence užívání psychoaktivních léků v posledních 12 měsících podle věkových skupin, v %

GrAF 5
Podíl respondentů, kteří získali psychoaktivní léky jiným způsobem než na lékařský předpis, podle pohlaví a věkových sku-
pin (mezi respondenty, kteří užili psychoaktivní léky v posledních 12 měsících), v %

(20,5 % v roce 2012 a 22,9 % v roce 2016), v případě léků 
na bázi opioidů se výrazně zvýšil podíl uživatelů, kteří léky 
získali bez lékařského předpisu (13,7 %, resp. 53,4 %). Výrazně 
vzrostl také podíl uživatelů psychoaktivních léků, kteří je užívali 
v rozporu s doporučením lékaře nebo lékárníka (z 9,6 % na 
20,6 % v případě sedativ a z 15,1 % na 47,6 % v případě 
opioidních analgetik). ×

6,9

17,7

12,4

3,7

6,4

9,0

14,0 14,1

22,2

7,0
10,1

8,6

6,4
7,8

6,7
9,0

10,1 10,6
13,3

26,0

19,8

10,2

13,9
15,4

21,9 22,1

29,8

Muž Žena Celkem 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Sedativa, hypnotika Opiátová analgetika Psychoaktivní léky celkem

26,7

13,8
17,3

33,3
29,7

23,8 22,8

16,7

9,2

36,4

47,0
42,9

80,8

56,8 58,7

45,1

38,9

16,3

Muži Ženy Celkem 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

Sedativa, hypnotika Opiátová analgetika

Nelegální drogy
zkušenosti s užíváním drog v obecné populaci 
 V rámci výzkumu byly u populace ve věku 15–64 let 

podrobně sledovány zkušenosti populace s užitím konopných 
látek (marihuany nebo hašiše), extáze, pervitinu a amfetaminů, 
kokainu, heroinu, LSD a halucinogenních hub (lysohlávek). 
Do studie byly dále zařazeny nové psychoaktivní látky (tzv. 
nové rostlinné nebo syntetické drogy). Výskyt zkušeností 

s hlavními typy drog byl sledován ve třech časových 
horizontech: jako zkušenost celoživotní, zkušenost v posled-
ním roce a v posledním měsíci. Na rozdíl od předchozích 
výsledků jsou v tomto případě uváděny výsledky pro věkovou 
skupinu 15–64 let. 

Alespoň jednou v životě užilo nějakou nelegální drogu 30,5 % 
obecné populace ve věku 15–64 let (38,8 % mužů 
a 22,7 % žen). Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné 
látky (26,6 %), následované extází (7,1 %), halucinogenními 
houbami (5,4 %), pervitinem (3,0 %) a LSD (2,1 %) – tabulka 5. 
Zkušenost s poppers uvedlo 1,8 % a s kokainem 1,4 % dotá-
zaných, míra zkušeností s ostatními drogami nepřesahuje 1 %. 
Zkušenost s novými psychoaktivními látkami (rostlinnými nebo 
syntetickými) uvedlo 0,7 % respondentů. Celkem 3,9 % uvedlo 
užití těkavých látek někdy v životě, 4,0 % uvedla zkušenost 
s užitím anabolických steroidů. 

V horizontu posledních 12 měsíců a posledních 30 dnů byl 
výskyt užívání nelegálních drog v obecné populaci velmi nízký 
s výjimkou konopných látek, které užilo 9,5 %, resp. 
5,5 % dotázaných. Mezi osobami ve věku 15–34 let užilo 
v posledních 12 měsících konopné látky 19,4 % a v posledních 
30 dnech 11,1 %. 
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tABulkA 5
Rozsah užívání nelegálních drog v obecné populaci, v %

Prevalence užívání nelegálních drog v obecné populaci zůstává 
dlouhodobě na relativně stabilní úrovni – celoživotní prevalence 
užití konopných látek mírně poklesla z 27,9 % v roce 2012 na 
26,6 % v roce 2016, nárůst byl naopak zaznamenán v případě 
zkušeností s extází (z 3,6 % na 7,1 %) a pervitinem (z 2,5 % 

na 3,0 %), k nárůstu aktuálního užívání nelegálních drog došlo 
u extáze a halucinogenních hub. V případě konopných látek 
byl mezi roky 2012 a 2016 zaznamenán posun aktuálního 
užívání do starších věkových skupin – graf 6.

13,1

5,3

9,2

23,1

14,4

6,2

2,9

0,7

14,2

5,0

9,5

19,5 19,1

5,9

3,5

1,9

Muži Ženy Celkem 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64

2012

2016

GrAF 6
Prevalence aktuálního užívání konopných látek (tj. užívání v posledních 12 měsících), v % – srovnání let 2012 a 2016

Typ drogy
Věková skupina 15–64 let

Muži
(n=1385)

Ženy
(n=1490

Celkem
(n=2875)

Celoživotní prevalence
Jakákoliv nelegální droga celkem
Konopné látky
Extáze
Pervitin
Kokain
Heroin
LSD
Halucinogenní houby
Ketamin 
Poppers
Nové psychoaktivní látky 
Těkavé látky
Anabolické steroidy
Prevalence v posledních 12 měsících
Jakákoliv nelegální droga celkem
Konopné látky
Extáze
Pervitin
Kokain
Heroin
LSD
Halucinogenní houby
Ketamin 
Poppers
Nové psychoaktivní látky 
Těkavé látky
Anabolické steroidy

38,8
34,6
10,0
4,5
2,2
1,2
3,3
8,0
0,2
2,3
0,9
6,1
7,1

16,2
14,2
2,4
1,0
0,4
0,4
1,0
2,5
0,2
1,2
0,3
2,2
3,1

22,7
19,1
4,4
1,5
0,6
0,3
1,1
3,0
0,1
1,3
0,4
1,8
1,1

7,0
5,0
0,9
0,6
0,2
0,1
0,3
0,5
0,1
0,3
0,1
0,6
0,4

30,5
26,6
7,1
3,0
1,4
0,7
2,1
5,4
0,2
1,8
0,7
3,9
4,0

11,5
9,5
1,6
0,8
0,3
0,2
0,7
1,5
0,2
0,7
0,2
1,4
1,7

Mladí dospělí

15–34 let
(n=1017)

48,8
43,8
14,3
5,9
2,4
1,3
3,6

10,3
0,1
2,4
1,2
4,7
5,6

22,5
19,4
4,0
1,7
0,7
0,5
1,4
3,1
0,1
0,9
0,3
2,1
3,0
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užívání konopných látek
Konopné látky v životě zkusilo celkem 26,6 % dotázaných 
(34,6 % mužů a 19,1 % žen), v posledních 12 měsících pak 
9,5 % dotázaných (14,2 % mužů a 5,0 % žen). Přibližně tři 
čtvrtiny z těch, co užili konopné látky v posledních 12 měsících,
je užily opakovaně (73,9 %). Celkem 32,0 % z nich užívalo 

GrAF 7
Frekvence užívání konopných látek v posledních 12 měsících podle pohlaví, v % – srovnání let 2012 a 2016

konopné látky alespoň jednou týdně nebo častěji, denně nebo 
téměř denně užívalo konopné látky celkem 2,3 % dotázaných. 
V přepočtu na populaci celkem to odpovídalo 0,2 % denních 
uživatelů konopných látek. Ve srovnání s rokem 2012 lze 
sledovat pokles podílu občasných uživatelů konopných látek 
(tj. osob, které užívaly konopné látky s frekvencí jednou 

Konopí k léčebným účelům užilo alespoň jednou v životě 
15,2 % osob starších 15 let (12,4 % mužů a 17,9 % žen), 
v posledních 12 měsících 9,8 %. Užití léčebného konopí 
uváděli častěji respondenti ve starších věkových skupinách, 
ve kterých je naopak ve srovnání s mladšími věkovými 
skupinami mnohem nižší míra rekreačního užívání konopí 
– graf 8. 

Jako nejčastější důvody užití konopí pro léčebné účely uvá-
děli respondenti bolest (53,7 %) a kožní problémy 
(46,0 %), dále ztuhlost (15,5 %), třes a křeče (7,8 %). Nej-
častější příčinou uváděných potíží tak bylo kožní 
onemocnění (46,8 %), následované onemocněním kloubů 

(45,0 %), ostatní onemocnění uvedlo méně než 10 % 
dotázaných, např. nádorové onemocnění 3,7 %. Vzhledem 
k důvodům užití konopí uváděli respondenti nejčastěji užití 
ve formě masti (78,4 %).

V přepočtu na celou dospělou populaci ve věku 15 a více 
let jde o cca 880 tis. osob, které uvádějí léčebné užití 
konopí v posledním roce, z toho cca 570 tis. psychoaktivní 
konopí s vyšším obsahem THC.
 
Rozsah užívání konopí pro léčebné účely zůstává v populaci 
stabilní – v r. 2012 uvedlo užití léčebného konopí celkem 
16,5 % osob (15,8 % mužů a 17,1 % žen).

léčebné užívání konopí 

GrAF 8
Celoživotní prevalence užití konopných látek z rekreačních a léčebných důvodů u osob ve věku 15+ let, v %

29,0

14,7

21,7

39,5

47,7
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7,1

3,0
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17,9
15,2

7,8

12,8 13,8 15,7 14,9

21,9

8,2

14,1
11,2

3,7
5,7

8,6
12,2 12,3

20,0

Muži Ženy Celkem 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

Užití pro rekreační účely ( jako drogu)

Užití pro léčebné účely

Léčebné užití těmi, co neužili konopnou látku jako drogu

7,4

4,4 3,7
2,5

5,5

3,4

0,8

1,2

0,2

0,5

0,5

0,8

1,5

3,5

1,1

0,7

1,3

2,1

1,1 3,0

0,3
0,9

0,7 2,0

1,3

1,5

0,2

0,2

0,7 0,8

0,9

0,4

0,1

0,0

0,5 0,2

2012 2016 2012 2016 2012 2016
Muži Ženy Celkem

Každý den nebo téměř každý den (5–7krát týdně) 

Několikrát týdně (3–4krát týdně) 

Jednou nebo dvakrát týdně

Několikrát za měsíc (2–3krát měsíčně)

Jednou měsíčně

Méně často než jednou měsíčně

Pozn.: Součet kategorií odpovídá prevalenci užití v posledních 12 měsících.
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Výsledky screeningové škály CAST pro hodnocení výskytu 
intenzivního užívání konopných látek v populaci (Beck and 
Legleye, 2008, Legleye et al., 2007, Legleye et al., 2011, 
Spilka et al., 2013) naznačují, že v kategorii rizika v souvis-
losti s užíváním konopných látek (tj. získali alespoň 3 body 
na uvedené škále) se nacházelo celkem 4,4 % populace 
ve věku 15–64 let (7,6 % mužů a 1,5 % žen), z nich 2,7 % 
(4,3 %, resp. 1,1 %) respondentů spadalo do kategorie 
nízkého rizika (3–6 bodů) a 1,8 % (3,3 %, resp. 0,3 %) 
spadalo do kategorie vysokého rizika v souvislosti s užívá-
ním konopných látek (7 a více bodů na škále) – tabulka 6. 
Při extrapolaci na dospělou populaci jde o cca 125 tis. osob 
ve vysokém riziku a dalších cca 188 tis. osob ve středním 
riziku v souvislosti s užíváním konopných látek. Odhadem 
14 tis. osob užívá konopné látky denně.
 
Po zúžení odhadu pouze na respondenty, kteří užili konopné 
látky v posledních 12 měsících, bylo v kategorii rizikového 
užívání 48,3 % osob (55,5 % mužů a 31,0 % žen), z nich 
28,9 % (30,9 %, resp. 23,9 %) spadalo do kategorie 
nízkého rizika (3–6 bodů) a 19,4 % (24,1 %, resp. 7,0 %) 
uživatelů konopí spadalo do kategorie vysokého rizika. 

Odhad počtu intenzivních uživatelů konopných látek na 
základě screeningové škály CAST byl naposledy proveden 
na základě dat Národního výzkumu užívání návykových 
látek v r. 2012 (Chomynová, 2013). Ve srovnání s r. 2012 

došlo ke zvýšení podílu aktuálních uživatelů konopí v riziku 
v souvislosti s užíváním konopí – zatímco v r. 2012 vykazo-
vala přibližně třetina (29,5 %) uživatelů problémy související 
s užíváním konopí, v r. 2016 to byla již polovina uživatelů 
konopí (48,3 %) – graf 9. K nárůstu podílu intenzivních 
uživatelů došlo u mužů i u žen a ve všech věkových 
kategoriích. Nejvyšší podíl intenzivních uživatelů byl (mezi 
aktuálními uživateli konopí) ve věkové skupině 55–64 let, 
což však souvisí s nízkým absolutním počtem zachycených 
uživatelů konopí v tomto věku, dále pak ve skupinách 
25–34 let a 45–54 let. 

Současně se zvýšil i podíl uživatelů konopí v obecné populaci 
v riziku z 2,7 % na 4,4 %, nárůst je patrný zejména u mužů 
a ve věkové skupině 25–34 let, nicméně k nárůstu došlo 
v podstatě u všech věkových skupin. Zatímco v roce 2012 
bylo nejvyšší zastoupení intenzivních uživatelů konopných 
látek ve věku 15–24 let, v roce 2016 uváděli problémy 
v souvislosti s užitím konopných látek zejména respondenti 
ve věku 25–34 let a současně dochází k vyrovnávání rozdílů 
mezi nejstaršími věkovými kategoriemi (35–44, 45–54 
a 55–64 let). Mezi staršími věkovými skupinami je sice 
relativně méně uživatelů konopných látek (tj. nižší 
prevalence užívání v posledních 12 měsících), ale ti, kteří 
v tomto věku konopné látky užívají, častěji spadají do 
kategorie rizikových uživatelů. ×

Intenzivní užívání konopných látek v populaci 

GrAF 9
Zastoupení intenzivních uživatelů konopných látek podle škály CAST v obecné populaci ve věku 15–64 let, v % 
– srovnání let 2012 a 2016

tABulkA 6
Výsledky screeningové škály CAST pro odhad intenzivních forem užívání konopných látek v obecné populaci, podle 
pohlaví a věkových skupin, v %

4,2

1,2
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6,4

3,4
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0,8
0,2

7,6

1,5

4,4

7,2

10,5

2,2 1,9 1,6

Muž Žena Celkem 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64

2012 2016

měsíčně nebo méně často), naopak výrazně vzrostl podíl 
pravidelných uživatelů (tj. osob, které užívaly konopí 
s frekvencí několikrát měsíčně nebo častěji (ne však 
denně) – graf 7.

Pozn.: Odpovídá podílu osob v riziku v souvislosti s užíváním konopných látek – 3 a více bodů na screeningové škále CAST.

Škála CAST Ženy
Celkem

15–64 let
15–24 let95% CI 25–34 let 35–44 let 45–54 let 55–64 let

92,4
7,6
4,3
3,3

98,5
1,5
1,1
0,3

95,6
4,4
2,7
1,8

92,8
7,2
3,9
3,2

–
3,7–5,2
2,1–3,2
1,3–2,3

89,5
10,5
6,2

4,3 

97,8
2,2
1,1
1,1

98,1
1,9
1,8
0,2

98,4
1,6
0,9
0,7

Žádné riziko (0–2 body)
V riziku (3+ bodů)
 mírné riziko (3–6 bodů)
 vysoké riziko (7+bodů)

Muži
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Postoje k užívání 
návykových látek 

 Subjektivně vnímaná dostupnost nelegálních drog zůstává 
v ČR relativně vysoká – celkem 43,0 % respondentů ve věku 
15–64 let by si celkem snadno nebo velmi snadno dokázalo 
obstarat konopné látky (48,9 % mužů a 37,6 % žen), 23,5 % by 
si snadno obstaralo extázi, 18,4 % pervitin a 16,4 % halucino-
genní houby. Nelegální drogy vnímají jako dostupnější muži 
a respondenti v nejmladších věkových kategoriích (15–24 
a 25–29 let). Mezi roky 2012 a 2016 lze sledovat významný 
nárůst subjektivně vnímané dostupnosti většiny nelegálních 
drog; v případě konopných látek a halucinogenních hub 
vzrostla vnímaná dostupnost jen mírně.

Za nejméně rizikové pro fyzické i psychické zdraví bylo 
považováno jednorázové užití konopných látek a jednorázové 
užití extáze ( jednorázovou zkušenost považuje za bezriziko-
vou/málo rizikovou 55,1 %, resp. 41,2 % respondentů). 
Za nejrizikovější považovali respondenti denní kouření 1 nebo 
více balíčků cigaret (82,6 % uvedlo střední nebo velké riziko) 
a pravidelné užívání konopných látek (82,1 %); u ostatních 
nelegálních drog byla sledována pouze rizikovost 
jednorázového užití.

Ve srovnání s rokem 2012 se zvýšil podíl respondentů, kteří 
vnímají jako velmi rizikovou pravidelnou konzumaci nadměrných 
dávek alkoholu (pití 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti 
každý víkend) a naopak se snížil podíl respondentů, kteří 
považují za rizikové experimentování s nelegálními drogami. 
Vnímání rizikovosti denního kouření, jednorázové i pravidelné 
konzumace konopných látek zůstalo mezi roky 2012 a 2016 
na stejné úrovni. Při pohledu na vnímání rizik spojených 
s jednorázovým užitím konopných látek ukázalo, že respondenti 
v nejmladších věkových kategoriích (15–24 a 25–34 let) 
hodnotí častěji než dříve užití konopných látek jako rizikové, 
zatímco respondenti ve věku 45–54 a 55–64 let považují užití 
konopí za méně rizikové. ×

Internet a počítačové hry 

 V rámci Národního výzkumu 2016 bylo u respondentů ve 
věku 15 a více let poprvé sledováno také trávení času na 
internetu, a to prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, 

tABulkA 7
Aktivity na internetu podle pohlaví a věkových skupin, v %

Aktivity na internetu Ženy
(n=1855)

Celkem
(n=3601)

15–24 let 25–34 let 35–44 let 45–54 let 55–64 let 65+ let

75,5
51,5
69,5
54,7
24,6
11,3
14,9

47,5

4,8
3,2

10,9
13,6

70,7
54,9
65,5
42,2
9,4
5,9
1,5

47,5

0,9
3,3

10,7
18,5

73,0
53,3
67,5
48,3
16,9
8,6
8,1

47,5

2,8
3,2

10,8
16,1

97,6
92,7
87,8
86,8
50,9
24,4
17,6

64,1

4,9
4,1
1,0
1,5

93,6
83,9
85,3
68,8
26,9
16,1
15,4

67,1

6,1
2,1
3,5
2,9

87,8
67,0
81,1
60,5
16,2
7,0
9,5

63,7

2,7
4,0
7,5
4,7

80,6
51,8
74,6
48,6
11,8
6,5
6,9

52,3

2,5
4,2

12,7
6,7

64,1
32,0
61,0
31,0
7,7
3,4
2,7

33,3

1,6
2,7

16,7
19,4

33,3
14,4
31,3
14,7
2,5
1,4
1,3

17,0

0,5
2,7

18,6
48,1

Všechny aktivity
 sociální sítě
 čtení, vyhledávání informací
 sledování videí, �lmů
 hraní on-line her
 on-line seznamky
 pornogra�e, on-line sex
 prohlížení, nákup a prodej
 zboží
 sázení, loterie, hry o peníze
 jiné aktivity
Netráví čas na internetu
Nemá přístup na internet

Muži
(n=1756

Věková skupina 15+ let

(n=410) (n=577) (n=698) (n=566) (n=562) (n=789)

počítače, herní konzole nebo smart TV. Přístup k internetu má 
celkem 83,9 % respondentů ve věku 15+ let, z nich 10,8 % 
netráví čas na internetu. Nejčastější aktivitou (ve volném čase, 
tj. mimo práci nebo studium) je čtení a vyhledávání informací 
(67,5 %), u mužů následuje stahování videí a filmů a sociální 
sítě, u žen převažuje trávení času na sociálních sítích, 
prohlížení, nákup a prodej zboží – tabulka 7.

Celkem 16,9 % uvedlo alespoň občasné hraní on-line/počíta-
čových her (24,6 % mužů a 9,4 % žen). Trávení času 
na internetu nejčastěji uváděli respondenti ve věkové skupině 
15–24 let, s výjimkou nákupu a prodeje zboží a sázení a hraní 
her o peníze, které častěji uváděli respondenti ve věku 
25–34 let.

Mezi respondenty, kteří tráví čas na internetu, bylo zjišťováno, 
kolik času tráví on-line a kolik času z toho tráví hraním 
(počítačových) her. V běžný pracovní den tráví respondenti 
na internetu v průměru 2,20 hodiny (2,34 hodiny muži 
a 2,06 hodiny ženy), o víkendu 2,75 hodiny (3,02 hodiny muži 
a 2,48 hodiny ženy). 4 a více hodin denně stráví ve volném 
čase na internetu celkem 8,5 % respondentů, o víkendu 
dokonce dvojnásobek (17,1 %) – graf 10. Nejvíce času 
na internetu tráví nejmladší věková skupina 15–24 let 
(3,61 hodiny ve všední den a 4,67 hodiny o víkendu). Hraním 
počítačových her trávili respondenti průměrně 0,42 hodiny 
ve všední den a 0,62 hodiny o víkendu, tj. 19 %, resp. 23 % 
z času tráveného na internetu. Respondenti v nejmladší 
věkové skupině stráví hraním her až třetinu z celkového času 
tráveného na internetu; 4 a více hodin denně stráví hraním 
počítačových her 5,3 % mladých lidí (15–24 let), 12,5 % stráví 
hraním 4 a více hodin o víkendu.

Celkem 24,4 % osob (30,4 % mužů a 18,2 % žen) uvedlo, že 
kvůli času na internetu zanedbalo v posledních 12 měsících 
jídlo nebo spánek, mezi nejmladšími respondenty ve věku 
15–24 let to bylo 48,7 %. Celkem 18,7 % dotázaných se cítilo 
nepříjemně, když nemohlo být v posledních 12 měsících na 
internetu (až 41,4 % nejmladších respondentů), 18,3 % se 
přistihlo, že tráví čas na internetu, i když ho/ji to nebaví 
(32,7 % nejmladších respondentů). Celkem 16,0 % se 
v posledním roce pokoušelo omezit čas trávený on-line 
(28,3 % ve skupině 15–24 let) a 14,9 % (19,5 % mužů 
a 10,1 % žen) připustilo, že v posledních 12 měsících 
zanedbávalo kvůli aktivitám na internetu svoji rodinu, přátele, 
práci, školu nebo své koníčky (až 33,8 % respondentů ve věku 



Vydává Úřad vlády České republiky  Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti  www.drogy-info.cz    12
   

    2/2018zAoStŘeNo Národní výzkum užívání návykových látek 2016

GrAF 10
Podíl respondentů trávících 4 a více hodin denně na internetu a počítačovými hrami, podle pohlaví a věkových skupin, v %
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Ve všední den O víkendu

Muži Ženy Celkem 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

Ve všední den O víkendu

15–24 let). Nejčastějšími důvody bylo trávení času na 
sociálních sítích a hraní počítačových (tj. on-line) her – u mužů 
byly oba důvody uváděny ve stejné míře (44,4 %, resp. 44,8 %), 
ženy významně častěji uváděly jako důvod sociální sítě 
(77,4 %, resp. 16,5 %). ×

hraní hazardních her 

 V Národním výzkumu 2016 bylo odděleně sledováno hraní 
hazardních her v kamenných provozovnách a na internetu. 
U jednotlivých typů her byla zjišťována zkušenost v životě 
i aktuální hraní (v horizontu posledních 12 měsíců a posledních 
30 dnů), šlo o zařízení typu automaty (tj. VHP, VLT, kvízomaty 
a slevostroje), jiná technická zařízení (např. EMR, elektronický 
karetní stůl nebo kostky), kurzové sázky v sázkových kancelá-
řích uzavřené před zahájením události (např. na sport nebo 
společenskou událost) a live sázky uzavírané v průběhu 
sportovního utkání, živé hry v kasinu (např. živá ruleta, karetní 
hry nebo kostky) a účast na číselných loteriích (např. Sportka, 
Šťastných 10, Euromiliony, Lotto), včetně stíracích losů. 
Podrobně byl sledován věk první zkušenosti s hazardní hrou, 

frekvence hraní, průměrná měsíční bilance hraní v posledních 
12 měsících, obnos, se kterým respondent hrál v jednom dni, 
a obvyklý čas strávený hraním hazardních her. 

Některou z uvedených hazardních her v kamenné provozovně 
hrálo alespoň jednou v životě celkem 44,7 % dotázaných 
starších 15 let (52,0 % mužů a 37,8 % žen), nejčastěji byla 
uváděna účast na číselných loteriích (39,0 %). Vynechá-li se 
účast na číselných a okamžitých loteriích, uvedlo hraní 
jakýchkoli hazardních her v kamenných provozovnách 
v životě 20,0 % dotázaných (32,3 % mužů a 8,2 % žen). 

V posledních 12 měsících uvedlo hraní her bez loterií 
8,5 % respondentů (15,0 % mužů a 2,2 % žen), z toho 
technické hry typu automaty hrálo 4,2 % (7,0 % mužů 
a 1,5 % žen), kurzové sázky 4,7 % (8,7 % mužů a 0,9 % žen), 
live sázky 2,7 % (5,0 % mužů a 0,5 % žen) a živé hry v kasinu 
0,8 % dotázaných (1,4 % mužů a 0,2 % žen).

Některou z dotazovaných hazardních her on-line hrálo alespoň 
jednou v životě celkem 5,8 % dotázaných (9,2 % mužů 
a 2,6 % žen). Vynechá-li se účast na číselných a okamžitých 
loteriích, uvedlo hraní hazardních her na internetu v životě 
4,7 % dotázaných (7,8 % mužů a 1,8 % žen).
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V posledních 12 měsících hrálo na internetu celkem 
3,6 % dotázaných (6,2 % mužů a 1,1 % žen). Hazardní hry 
bez loterií hrála celkem 3,0 % respondentů (5,3 % mužů 
a 0,8 % žen), z toho hry typu automaty hrálo 0,9 % 
(1,5 % mužů a 0,4 % žen), kurzové sázky 1,7 % (3,0 % mužů 
a 0,4 % žen), live sázky 1,6 % (2,9 % mužů a 0,3 % žen) 
a poker, ruletu, jiné karetní nebo kasinové hry hrálo na 
internetu 1,1 % dotázaných (1,8 % mužů a 0,4 % žen). Loterie 
na internetu hrálo v posledních 12 měsících 1,2 % dotázaných 
(1,9 % mužů a 0,6 % žen) − graf 11. 

Celkem 43,0 % hráčů her v kamenných provozovnách 
(bez loterií) uvedlo v posledních 30 dnech hraní s frekvencí 
nejméně 1 týdně nebo častěji. Obdobnou frekvenci hraní 
uváděli hráči her na internetu, mezi nimi je však vysoké 
zastoupení těch, kteří uvedli vyšší frekvenci hraní her – 

GrAF 11
Prevalence hraní hazardních her v posledních 12 měsících podle věkových skupin, v %
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Pozn.: TH – technické hry

18–21 % hrálo v posledních 30 dnech několikrát týdně 
a 5–6 % hrálo téměř denně nebo denně – graf 12. Vysokou 
frekvenci hraní uváděli také hráči kurzových a live sázek na 
internetu. Vyšší frekvenci hraní uváděli muži, zejména ve 
věkových kategoriích 25–34 let a 15–24 let. 

Odhadem 50 % hráčů her v kamenných provozovnách (bez 
loterií) i hráčů her na internetu trávilo v typický den, kdy hráli, 
hrou více než 1 hodinu denně, z toho 5–6 % hráčů trávilo 
denně hrou více než 4 hodiny. Nejvíce času trávili hraním hráči 
her typu automaty v kamenných provozovnách (70 % více než 
hodinu denně, z toho 11 % více než 4 hodiny denně). 

Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu rozsahu aktuálního 
hraní hazardních her v obecné populaci, a to z 9,4 % v roce 
2012 na 11,6 % v roce 2016 (pro věkovou skupinu 15–64 let). 

GrAF 12
Frekvence hraní hazardních her v posledních 30 dnech podle typu her, v %
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K nárůstu hraní došlo zejména u mužů a s výjimkou nejmladší 
věkové skupiny 15–24 let ve všech věkových kategoriích – 
graf 13. Prevalence hraní v posledních 12 měsících se zvýšila 
u všech sledovaných typů her, největší nárůst byl zaznamenán 

GrAF 13
Hraní her (bez loterií) v kamenných provozovnách a na internetu v posledních 12 měsících v obecné populaci celkem 
(15–64 let), v % – srovnání let 2012 a 2016
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v případě kurzového sázení v kamenných pobočkách i v případě 
live sázek na internetu. K výraznému nárůstu došlo také 
v případě číselných loterií. ×

Podle screeningové škály Lie/bet používané pro hodnocení 
výskytu problémového hráčství v populaci bet (Johnson et 
al., 1997) se v kategorii rizika problémového hraní (tj. získali 
alespoň 1 bod na uvedené škále) nacházelo celkem 
2,4 % populace ve věku 15+ (4,0 % mužů a 0,8 % žen), 
z nich 1,2 % (2,1 %, resp. 0,3 %) respondentů spadalo 
do kategorie mírného rizika a 1,2 % (1,9 %, resp. 0,5 %) 
spadalo do kategorie vysokého rizika.

Po zúžení výběru pouze na ty, kteří hráli v posledních 
12 měsících hazardní hry ( jiné než číselné a okamžité 
loterie), bylo v riziku vzniku problémového hráčství 
24,1 % hráčů (23,2 % mužů a 30,0 % žen). Nejvyšší 
zastoupení problémových hráčů bylo ve věkové skupině 
25–34 let – tabulka 8.

Nejvyšší podíl problémových hráčů byl zaznamenán mezi 
hráči kasinových her (v kamenné provozovně nebo na 
internetu) a hráči her typu automaty. Mezi hráči automatů 
byl sledován nejvyšší podíl problémových hráčů zařazených 

do kategorie vysokého rizika v souvislosti s hraním 
hazardních her.

Při extrapolaci na populaci ČR ve věku 15 a více let odpoví-
dal podíl osob v riziku v souvislosti s hraním hazardních her 
podle škály Lie/bet přibližně 211 tis. (170–260 tis.) osob, 
z nich přibližně 107 tis. (71–143 tis.) osob spadalo 
do kategorie nižšího rizika (1 bod) a 104 tis. (71–134 tis.) 
osob spadalo do kategorie vyššího rizika (2 body) 
v souvislosti s hraním hazardních her. 

Podle druhé použité screeningové škály (Problem Gambling 
Severity Index, PGSI) v kategorii rizika v souvislosti s hraním 
hazardních her se nacházelo celkem 5,7 % populace 
ve věku 15+ (10,0 % mužů a 1,6 % žen), z nich 2,2 % 
(3,8 %, resp. 0,7 %) respondentů spadalo do kategorie 
nízkého rizika, 2,1 % (4,1 %, resp. 0,3 %) v kategorii 
středního rizika a 1,4 % (2,2 %, resp. 0,6 %) spadalo 
do kategorie vysokého rizika – tabulka 9.

tABulkA 8
Výsledky screeningové škály Lie/bet v obecné populaci podle pohlaví a věkových skupin, v %

Problémové hráčství 
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Po zúžení výběru na ty, kteří hráli hazardní hru (mimo loterie) 
v posledních 12 měsících, bylo v riziku vzniku problémo-
vého hráčství 58,4 % hráčů (57,9 % mužů a 60,0 % žen). 
Nejvyšší zastoupení problémových hráčů bylo ve věkové 
skupině 25–34 let.

Ve srovnání s Národním výzkumem 2012, kde byla škála 
PGSI také použita, došlo k nárůstu výskytu problémového 
hráčství v obecné populaci i mezi hráči – zatímco v r. 2012 
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GrAF 14
Výskyt rizikového hraní v populaci celkem (ve věku 15–64 let) a v populaci hráčů her bez loterií v posledních 
12 měsících (škála PGSI), v % – srovnání studií v roce 2012 a 2016

bylo v riziku v souvislosti s hraním hazardních her odhadem 
5,0 % populace (ve věku 15–64 let), v r. 2016 již 6,7 %; 
mezi hráči hazardních her (bez loterií) v posledních 
12 měsících pak podíl osob v riziku v souvislosti 
s hraním narostl z 36,0 % na 58,8 %. K nárůstu došlo 
u všech kategorií rizika, podíl osob ve vysokém riziku 
v souvislosti s hraním (tj. 8+ bodů na škále PGSI) se více 
než zdvojnásobil – graf 14. ×

tABulkA 9
Výsledky screeningové škály PGSI (Probem Gambling Severity Index) v obecné populaci podle pohlaví a věkových sku-
pin, v %
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duševní zdraví a životní 
spokojenost 

duševní zdraví
 Národní výzkum 2016 obsahoval také krátkou 5položkovou 

screeningovou škálu Mental Health Inventory (MHI-5) (Ware et 
al., 1993, Rumpf et al., 2001, Berwick et al., 1991, Cuijpers et 
al., 2009, Kelly et al., 2008) zaměřenou na hodnocení dušev-
ního zdraví. Škála zahrnuje otázky zjišťující u respondentů, jak 
často se cítili v posledním období nervózní, ve špatné náladě, 
pesimističtí a smutní, šťastní, v klidu a v pohodě, a indikuje 
případné psychické obtíže u jedince. Výsledný index může 
nabývat skóre 5–25 bodů, kdy 15 a více bodů indikuje dobré 

duševní zdraví bez vážných známek deprese a úzkosti, 
13–14 bodů zvýšenou přítomnost úzkostně depresivních 
příznaků a 12 a méně bodů vysokou pravděpodobnost 
poruchy duševního zdraví.

Výsledky screeningové škály MHI-5 v obecné populaci ukázaly, 
že 88,9 % respondentů vykazovalo dobré duševní zdraví, 
zatímco 7,1 % dotázaných (5,9 % mužů a 8,2 % žen) 
vykazovalo zvýšenou přítomnost úzkostně depresivních 
příznaků a další 4,0 % dotázaných (3,4 % mužů a 4,5 % žen) 
spadala do kategorie vysoké pravděpodobnosti poruchy 
duševního zdraví – graf 15. Výskyt úzkostně depresivních 
příznaků je relativně rovnoměrně rozložený podle věku, 
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s výrazně vyšším výskytem v nejstarších věkových kategoriích 
(55–64 a 65+ let), a pravděpodobnost poruchy duševního 
zdraví roste s věkem respondentů.

Ve srovnání s rokem 2012 se zastoupení respondentů ve 
věku 15–64 let, kteří vykazují dobré duševní zdraví, prakticky 
nezměnilo (91,2 % v r. 2012 a 89,9 % v r. 2016). Na jedné 
straně se zvýšil podíl osob vykazujících zvýšenou přítomnost 
úzkostně depresivních příznaků (ze 4,3 % na 6,4 %), na druhé 
straně  poklesl podíl osob s výskytem poruchy duševního 
zdraví (ze 4,5 % na 3,8 %). 

Respondenti dále na 5bodové škále hodnotili své tělesné 
zdraví, duševní zdraví, osobní a rodinnou situaci a sociální 
situaci. Své tělesné zdraví vnímá jako celkem dobré nebo 
velmi dobré 60,6 % dotázaných, své duševní zdraví vnímá jako 
dobré 74,4 %. O něco nižší je spokojenost s vlastní osobní 
a/nebo rodinnou situací (60,3 %) a sociální situací (54,3 %) – 
graf 16. V hodnocení svého zdraví a osobní a sociální situace 
se muži prakticky neliší od žen, ovšem ukázalo se, že s věkem 
spokojenost s tělesným i duševním zdravím, i osobní a sociální 
situací výrazně klesá – graf 17. 

GrAF 15
Duševní zdraví populace – přítomnost úzkostně depresivních příznaků a poruch duševního zdraví, v %
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Hodnocení tělesného a duševního zdraví, osobní a sociální 
situace, v %

GrAF 17
Hodnocení tělesného a duševního zdraví, osobní a sociální situace podle pohlaví a věku, % odpovědí „velmi dobrá“ 
nebo „celkem dobrá“
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životní spokojenost
Součástí dotazníku byla i 5položková škála životní spokojenosti 
(Satisfaction with Life Scale, SWLS) (Diener et al., 1985, 
Kobau et al., 2010) kdy respondenti vyjadřovali souhlas 
s následujícími výroky:

 Můj život se v mnoha ohledech blíží ideálu.
 Moje životní podmínky jsou vynikající.
 Jsem spokojený se svým životem.
 Zatím se mi vždy podařilo dosáhnout těch důležitých věcí,   

 které jsem v životě chtěl/a.
 Pokud bych mohl/a svůj život prožít znovu, téměř nic bych 

 neměnil/a.

Přibližně polovina respondentů ve věku 15+ let uvedla, 
že je spokojena se svým životem, přibližně třetina dotázaných 
hodnotí svůj život jako ideální, životní podmínky jako vynikající 
a na svém životě by nic neměnila – graf 18.  Muži i ženy 
odpovídali na jednotlivé otázky velmi podobně, rozdíly 
v odpovědích se ukázaly pouze s ohledem na věk respondentů. 
Spokojenost se životem i souhlas s ostatními výroky častěji 
uváděli respondenti v nejmladších věkových skupinách, 
s věkem podíl spokojených obyvatel klesá. 

GrAF 18
Životní spokojenost – souhlas s uvedenými výroky, v %
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Hodnocení životní spokojenosti je založeno na souhlasných 
odpovědích na první 4 otázky ze sledovaných položek škály 
(Kobau et al., 2010). Celkem 18,4 % dotázaných uvedlo, že 
jsou se svým životem spokojeni, mírně častěji byly se svým 
životem spokojené ženy (18,7 % oproti 18,0 % mužů). Podíl 
spokojených respondentů významně klesal s věkem 
– spokojených se životem bylo 26,2 % respondentů ve věku 

GrAF 19
Životní spokojenost – podíl respondentů, kteří odpověděli 
pozitivně na všechny sledované položky škály životní 
spokojenosti, v %
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GrAF 20
Duševní zdraví v populaci osob v riziku v souvislosti s užíváním návykových látek – přítomnost úzkostně
depresivních příznaků a poruch duševního zdraví, v %
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15–24 let, zatímco ve věku 55–64 let to bylo pouze 14,2 % 
a ve věku 65+ let pouze 11,7 % dotázaných – graf 19. 

duševní zdraví a životní spokojenost u respondentů 
ve zvýšeném riziku problémů v souvislosti s užíváním 
návykových látek a hazardním hraním
Výskyt úzkostně depresivních příznaků i pravděpodobnost 
poruchy duševního zdraví jsou výrazně vyšší mezi pravidelnými 
uživateli návykových látek i mezi hráči hazardních her, zejména 
pak mezi osobami v riziku závislosti na tabáku nebo v riziku 
v souvislosti s pitím alkoholu, užíváním konopných látek 
a v riziku problémového hraní. Zatímco v běžné dospělé 
populaci (15+ let) vykazovalo 7,1 % dotázaných zvýšenou 
přítomnost úzkostně depresivních příznaků a další 

GrAF 21
Duševní zdraví v populaci osob v riziku v souvislosti s hraním hazardních her – přítomnost úzkostně depresivních příznaků 
a poruch duševního zdraví v populaci 15+ let, v %

GrAF 22
Životní spokojenost u osob v riziku v souvislosti s užíváním návykových látek, ve srovnání s populací celkem (15+ let), v % 

GrAF 23
Životní spokojenost podle výsledků screeningových škál odhadujících podíl osob v riziku hraní hazardních her (Lie/bet a 
PGSI), ve srovnání s populací celkem (15+ let), v % 

4,0 % dotázaných spadala do kategorie vysoké pravděpodob-
nosti poruchy duševního zdraví, zastoupení osob s duševní 
poruchou bylo 2krát vyšší mezi osobami ve vysokém riziku 
v souvislosti s pitím alkoholu a až 3krát vyšší u osob ve 
vysokém riziku v souvislosti s užíváním konopných látek 
– graf 20. Mezi problémovými hráči bylo zastoupení osob 
s výskytem úzkostně depresivních příznaků nebo duševní 
poruchou 3–4,5krát vyšší než v obecné populaci – graf 21. 

Podíl osob, které kladně odpověděly na 4 sledované položky 
škály životní spokojenosti (tj. jsou spokojeny se svým životem) 
významně klesá mezi denními kuřáky, konzumenty alkoholu 
kategorizovanými do kategorie škodlivého pití alkoholu 
(až 2krát nižší podíl spokojených respondentů) i mezi uživateli 
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s užíváním konopných látek (3krát nižší) – graf 22. Obdobně 
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spokojeni, mezi problémovými hráči hazardních her 
(4–5krát nižší) – graf 23. ×



  Zaostřeno 
Vydává  Úřad vlády České republiky
nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, IČO 00006599

Adresa redakce  E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, tel. 224 002 111
Odpovědný redaktor  Mgr. Lucie Grolmusová
Autoři tohoto čísla  Mgr. Pavla Chomynová, MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 
Editor tohoto čísla  MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Toto číslo vyšlo 23. 4. 2018
Vychází nejméně 6× ročně.
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E 14088.

ISSN 2336-8241
Neprodejné. Distribuci zajišťuje vydavatel.
© Úřad vlády České republiky, 2018

     20
   

    2/2018zAoStŘeNo Národní výzkum užívání návykových látek 2016

  Národní monitorovací
středisko pro drogy
a závislosti ozNámeNí / odkAzy

Informace o drogové situaci a o situaci v oblasti 
hazardního hraní v Čr http://www.drogy-info.cz/.

veškeré publikace vydané Národním 
monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, 
včetně všech čísel zaostřeno, 
jsou v elektronické podobě ke stažení
na https://www.drogy-info.cz/publikace/.
Případné objednávky tištěných publikací zasílejte 
na e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz.

mapa pomoci
https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/?.
– změny kontaktních údajů zasílejte na e-mail: 
grygarova.marketa@vlada.cz.

kalendář akcí
https://www.drogy-info.cz/kalendar-akci/ – informace 
o vzdělávacích akcích a seminářích v adiktologii nebo 
zajímavých pro obor adiktologie, které je možno v kalendáři 
zveřejnit, zasílejte na e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz.

reedice projektu „když musíš, tak musíš“
DVD s 6 dokumentárními filmy o drogách – objednávky
zasílejte na e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz.

Aplikace unidata a Prevdata k evidenci
klientů a intervencí v drogových službách včetně
uživatelské podpory
http://www.drogovesluzby.cz/.

Internetová stránka evropského monitorovacího 
centra pro drogy a drogovou závislost (emcddA)
http://www.emcdda.europa.eu/.

Portál dobré praxe emcddA
 http://www.emcdda.europa.eu/best-practice.

evropská zpráva o drogách emcddA
http://www.emcdda.europa.eu/edr2017.

Národní stránky na podporu odvykání kouření
http://www.koureni-zabiji.cz/.
Národní linka pro odvykání kouření 800 35 00 00.

Národní stránky pro podporu omezení konzumace 
alkoholu: https://www.alkohol-skodi.cz/

Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní
https://www.hazardni-hrani.cz/.

multižánrový festival doktorFeSt, 
jehož součástí je soutěžní přehlídka lékařských kapel 
nejrůznějších žánrů, proběhne 25.–26. května 2018 
v Písecké bráně, K Brusce 5, Praha 6 – Hradčany. 
Více info na http://doktorfest.cz/.
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