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Češi jsou druzí největší pijáci v Evropě. Více alkoholu se vypije už jen v Lucembursku. Podle
čísel statistického úřadu v roce 2005 každý Čech včetně batolat vypil v průměru skoro o půl litru
alkoholu víc než o rok dřív. Celkem 10,2 litru čistého lihu.

Kdo v Česku nepije, je "divný"
Je to, jako by každý vypil jedenačtyřicet půllitrových lahví slivovice ročně. "Nedivím se tomu.
Alkohol je totiž v Česku extrémně levný. Dokonce levnější než na Slovensku, s nímž máme
společné kořeny," říká psychiatr, který léčí alkoholiky, Karel Nešpor.
Má pravdu. Strávit večer v restauraci u piva je levnější, než když člověk pije nealkoholické
nápoje. Například v plzeňském The Pubu stojí černý Kozel desítka 24 korun. Třetinka coly vyjde
o korunu dráž a stejně stojí obyčejná káva. Když tu dva lidé stráví večer, tak ten, co bude pít
pivo, zaplatí 120 korun. Partner abstinent dá dvojnásobek.
"U nás je to obráceně. Když to přepočtu na české koruny, tak minerálka je v Americe za třicet a
třetinka piva za šedesát," říká dvaadvacetiletá Tiffany Mealmanová z Arizony. "Kamarádi pijí v
Česku pivo právě proto, že je tak levné. Doma ve Státech si ho dá už málokdo," dodává.
Důvodů, proč Češi tolik pijí, je však víc. "Spotřeba alkoholu stoupá s rostoucí ekonomikou. Je to
vidět i v Číně a Indii. Jak bohatnou, lidé tam více pijí," říká psychiatr Ladislav Csémy. Evropa
podle něho hodně pije celá. Dokazuje to i případ Finska. "Poté, co se zmenšila protialkoholická
omezení, spotřeba alkoholu stoupla z šesti na deset litrů čistého lihu na hlavu," říká Csémy.
Častý argument, že pivo je v Česku tradice, však odborníci neuznávají. "To je mýtus. V roce
1936 byla spotřeba alkoholu 3,4 litru. Teď je trojnásobná," vysvětluje Karel Nešpor.
Na pití se daly ženy
Odborníci na léčbu závislostí se shodují, že velký podíl na stoupající spotřebě alkoholu mají
ženy. Co bylo ještě před šestnácti lety zvláštní, dnes je téměř normou: restaurace už nepatří jen
mužům, ale i ženy se cestou z práce staví na pivo nebo si domluví večer s kamarádkou právě u
půllitru.
Pít alkohol je v Česku bráno jako normální. Naopak ten, kdo abstinuje, je "divný" a ocitá se v
palbě otázek: Proč? Vážně si nedáš aspoň jedno pivo?
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Podle psychologa Michala Miovského je popíjení alkoholu v Česku normou i v důsledku postoje
politiků. "V rozvinuté zemi by se sotva mohlo stát, že se premiér veřejně chlubí tím, že pije víc,
než je zdrávo. Ve vyspělých zemích by po takové větě nejspíš musel rezignovat," naráží
Miovský na expremiéra Miloše Zemana. Od Zemanových časů se nic nezměnilo.
Přibývá dětí postižených kvůli alkoholu
Důsledky nadměrného pití Čechů a Češek už si však začínají vybírat svou daň. "Přibývá dětí
postižených při narození fetálním syndromem. Což je mentální i fyzické poškození dětí kvůli
tomu, že matka pila alkohol i v prvních týdnech těhotenství," říká šéf laboratoře pro studium
závislostí Ladislav Csémy. Podle něj se postižené narodí až tři děti z tisíce.
"Nám zase vozí čím dál víc lidí na vozíku – kvůli nedostatku vitamínu B si zrušili nervy v nohou
alkoholem," popisuje Karel Nešpor.
Jediné pozitivum, ze kterého se radují jak výčepní, tak odborníci na léčbu závislosti na alkoholu,
je rostoucí obliba nealkoholického piva. Co už dobrou zprávou není, je fakt, že v Česku se
zřejmě vypije víc alkoholu, než kolik říkají oficiální statistiky. "Do statistik se totiž pochopitelně
nepočítá nelegálně vypálený alkohol," říká Michal Miovský.
Zdroj: idnes.cz , 1.1.2007
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