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Úvod

Pitný režim je systém doplòování tekutin ztracených 
z lidského organismu pøi bìžných, ale zejména nároè-
nìjších èinnostech. Èím je organismus mladší, tím citli-
vìji reaguje na nedostateèný pøívod tekutin. Pitný režim 
napomáhá urychlit regeneraci organismu po zátìži nebo 
v jejím prùbìhu, pøispívá ke zlepšení èinnosti ledvin 
a k optimalizaci krevního obìhu. Pitným režimem se 
zabezpeèuje nejen dostatek vody, ale i vhodné množství 
potøebných minerálních látek. Tekutiny, které jsou pøi-
jímány jako souèást výživy, mohou obsahovat i nìkteré 

energetické látky a vitaminy. Potrava se lépe vstøebává, 
pokud je rozpuštìná ve vodì. Pøíjem tekutin stimuluje 
vyluèování trávících šśáv, zlepšuje prokrvení trávicího 
ústrojí a schopnost pøijímat potravu (17).

Dospìlý èlovìk by mìl vypít dennì pøibližnì 1500 ml 
vody ve formì nápojù. Mimoto získá asi 1000 ml vody 
potravou a 300 ml pøi látkové pøemìnì v organismu. 
Z tìchto pøibližnì 2800 ml vody je 550 ml využito 
k pokrytí ztrát vody dýcháním, 600 ml pocením, 1500 ml 
moèí a 150 ml stolicí (3, 13, 22, 23, 24). Ke zvýšeným 
potøebám pøíjmu tekutin dochází u zmìn zdravotního 
stavu (prùjmová onemocnìní, zvracení, horeènatá one-
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V pøedkládané práci jsou prezentovány výsledky anonymního terénního prùzkumu pitného režimu u mladých mužù (vojákù 
základní služby).

Cílem studie bylo zjistit, s jakými návyky v pøíjmu tekutin nastupují mladí muži na vojnu a jak se tyto návyky zmìní dlouho-
dobým pobytem v relativnì uzavøeném kolektivu mladých mužù po osamostatnìní se od rodiny, ve které vyrùstali.

Pozitivním zjištìním studie je objem nealkoholických nápojù, které skupina mladých mužù prùmìrnì bìhem dne vypije. 
Problematické je pomìrnì vysoké procento osob, které pravidelnì konzumují soft drinky. Oblíbenost slazených nápojù potvr-
zuje i skuteènost, že si vìtšina mladých mužù vodu nebo minerálku, ale také èaj a kávu pøislazuje. Více než 80 % respondentù 
nezná pøimìøený pøíjem minerálních vod a okolo 40 % respondentù skuteènì pije dennì více než 0,5 l minerálek. Konzumace 
mléka zjištìná touto studií potvrzuje závìry èeských i zahranièních studií, že mléko patøí mezi pomìrnì málo oblíbené nápoje. 
Mezi mladými muži byla u pøibližnì 30 % respondentù zjištìna nadmìrná konzumace alkoholu, pøièemž co se oblíbenosti týèe, 
významnì pøevažuje konzumace piva, a to jak u Èechù, tak i u Moravanù. Nadmìrná konzumace alkoholu je nižší u vysokoško-
lákù, podstatný vliv na konzumaci alkoholu ale úroveò vzdìlání dle výsledkù prùzkumu nemá. 

Studie ukázala, že po nástupu do základní vojenské služby nedošlo u mladých mužù k nárùstu konzumentù alkoholu. Na 
druhou stranu, ale ani k významnému úbytku. Zmìny v pøíjmu nealkoholických nápojù souvisely s nabídkou nápojù podávaných 
v základní vojenské službì zdarma. 
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SUMMARY

The study presents results of anonymous field research of young men’s drinking habits (conscripts).
The objective of the study was to find out the fluid intake habits of the conscripts prior to military service and how these habits 

are modified by long-term stay in relatively enclosed community of young men just after leaving family they have grown in.
A positive finding is the daily amount of non-alcoholic drinks consumed in average by the group of recruits. The relatively 

high percentage of men who regularly consume soft drinks is problematic. The popularity of sweetened drinks is also affirmed 
by the fact that most of the young men drink sweeten water or mineral water as well as tea and coffee. More than 80 % of the 
respondents are not aware of any adequate intake of mineral water and approximately 40 % of the respondents  actually have an 
intake exceeding 0.5 liter of mineral water. Consumption of milk revealed by this study confirms the results of Czech studies, 
as well as of those abroad, that milk is relatively less popular as a drink. 30 % of respondents reported excessive consumption of 
alcohol, predominantly beer in Bohemia as well as in Moravia. Excessive consumption of alcohol is lower in university-educated 
individuals but according to the findings of our survey, the educational status has no substantial influence. 

The study has shown that after beginning compulsory military service the young men have not increased their consumption 
of alcohol. Conversely, neither has there been any substantial decrease. Changes in the intake of non-alcoholic drinks were con-
nected with the supply of drinks served free of charge during their military service. 
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mocnìní, atd.) a dále u sportovcù a pracujících v horkých 
provozech (7).

Potøeba tekutin je pøísnì individuální záležitost 
a nelze tak bagatelizovat univerzální optimální pøíjem, 
který by platil pro každého. Záleží na mnoha vnìjších 
i vnitøních faktorech – napø. na tìlesné hmotnosti, vìku 
(19), pohlaví, složení a množství stravy (obsah vody, solí, 
bílkovin a kalorií), tìlesné aktivitì, teplotì a vlhkosti 
prostøedí, vèetnì proudìní vzduchu, druhu obleèení 
a teplotì tìla, aktuálním zdravotním stavu, zavodnìní 
organismu atd. Každý èlovìk má svou optimální potøebu 
volných tekutin, která se navíc v èase mìní. Tato potøeba 
se mùže pohybovat od ménì než jednoho litru za den 
(u èlovìka se sedavým zamìstnáním, který konzumuje 
pøevážnì zeleninová , obilninová a luštìninová jídla s níz-
kým obsahem solí) až po nìkolik litrù za den (u èlovìka, 
který konzumuje pøíliš slanou i sladkou stravu s malým 
obsahem tekutin a vysokým obsahem energie a fyzicky 
intenzivnì pracuje, sportuje nebo se pohybuje v horkém 
prostøedí). U této kategorie mùže denní potøeba pøesáh-
nout i pìt litrù (14).

O pitném režimu a nutnosti dodávat tìlu ztracené 
tekutiny se zpravidla hovoøí v souvislosti s profesionální 
zátìží (17, 18). Nìkdy si však dostateènì neuvìdomuje-
me, že pitný režim je dùležitý i v každodenním životì 
nás všech. 

Jak potvrzují nìkteré práce (7), dùležitou roli pøi 
dodržování pitného režimu a výbìru nápoje hrají vnìjší 
vlivy prostøedí, jako je rodina, kamarádi, škola, reklama 
a sdìlovací prostøedky. V pøípadì této studie pak také 
pobyt v tak specifickém prostøedí, jakým byla základní 
vojenská služba, které se ale pøíliš nelišilo od prostøedí 
internátních zaøízení škol a uèilišś.

Pro vojáky souèasné profesionální Armády Èeské 
republiky pùsobící v zahranièních misích v oblastech 
s nedostatkem pitné vody a extrémními klimatickými 
podmínkami je znalost pitného režimu v mnoha pøípa-
dech životnì dùležitá.

Cíle studie

Cílem této studie bylo formou øízeného dotazníku 
zjistit, s jakými návyky v pøíjmu tekutin pøicházejí mladí 
muži na vojnu a jak se tyto návyky zmìní dlouhodobým 
pobytem v relativnì uzavøeném kolektivu mladých mužù 
po osamostatnìní se od rodiny, ve které vyrùstali.

Hlavní pozornost byla zamìøena na následující pro-
blematiku:

•  celkový denní pøíjem tekutin,
•  preference rùzných nealkoholických nápojù, zejmé-

na pak spotøeba soft drinkù,
•  konzumace mléka,
•  spotøeba alkoholu, vèetnì porovnání vzhledem ke 

vzdìlání a místu pobytu respondentù,
•  využívání nápojových automatù,
•  ovlivnìní celkového pøíjmu tekutin rùznými vlast-

nostmi nápoje (chuś, teplota).

Metodika průzkumů

Sledování bylo provádìno v letech 2002–2003 anonym-
ním terénním prùzkumem formou øízeného dotazníku 
u kohorty, která zahrnovala 322 osob – mladých mužù, 
vojákù základní vojenské služby AÈR (dále jen ZVS) 

ve vìku 18 až 27 let. Spektrum sledovaných osob bylo 
v 66 % ve vìku 18–20 let a ve 34 % ve vìku 21–27 let. 
Prùzkum byl proveden v 9 posádkách AÈR (Praha, 
Tábor, Písek, Vráž u Písku, Drhovice, Jindøichùv Hradec, 
Olomouc, Opava a Hluèín).

Dotazník obsahoval 26 otázek, které mimo specificky 
vojenských dotazù u probandù zjišśovaly: 

•  dosažený vìk, 
•  místo pobytu pøed nástupem na základní vojenskou 

službu (Èechy/Morava/jiné),
•  ukonèené školní vzdìlání,
•  dobu strávenou výkonem základní vojenské služby,
•  výbìr a pøíjem nealkoholických nápojù prùmìrnì 

za den pøed nástupem základní vojenské služby 
a na vojnì,

•  výbìr a pøíjem alkoholických nápojù prùmìrnì za den 
pøed nástupem základní vojenské služby a na vojnì,

•  kolikastupòové pivo preferují,
•  pokud pijí obyèejnou vodu, zda preferují její dochu-

cení, 
•  zda dávají pøednost ochuceným minerálkám pøed 

neochucenými a jaký si myslí, že je optimální denní 
pøíjem pøírodních minerálních vod,

•  zda preferují èerný, zelený, ovocný nebo bylinkový 
èaj a zda a kolik doslazují,

•  jaký nápoj preferují ke snídani,
•  zda využívají nápojových automatù na soft drinky, 

èaj a kávu,
•  jestli vìdí, jaký objem tekutin by mìl èlovìk dennì 

vypít.

Vlastnímu vyplnìní dotazníkù pøedcházelo vysvìtlení 
významu provádìného prùzkumu pitného režimu. Byly 
objasnìny jednotlivé otázky, aby nedocházelo k jejich 
špatnému pochopení, a to jak pøed, tak i v prùbìhu 
vyplòování dotazníku. Pøed respondenty byly vystaveny 
vzorky PET lahví, hrnkù a sklenic, které reprezentovaly 
objemy (2 l, 1,5 l, 1 l, 0,7 l, 0,5 l, 0,2 l, 0,1 l, 5 cl), aby mìli 
respondenti usnadnìnu pøedstavu o objemech nádob, ze 
kterých jsou zvyklí nápoje pít, ale neuvìdomují si jejich 
objem. Vyplòování dotazníkù nebylo èasovì omezeno. 

Statistické zpracování dat bylo provedeno v programu 
Microsoft Excel.

Výsledky

1. Nealkoholické nápoje
Spotøeba nealkoholických nápojù je uvedena v tab. 1. 

Jak vyplývá z výsledkù, témìø polovina respondentù pøed 
nástupem do ZVS vùbec nepila obyèejnou vodu, minerál-
ku, soft drinky a èaj. Pøibližnì dvì tøetiny z nich nepily 
stolní vodu, mléko a kávu. Asi tøi ètvrtiny respondentù 
nepily džusy a vitaminizované nápoje. 

Okolo 20 % až 30 % respondentù vypilo dennì do 
1 litru obyèejné, stolní vody nebo minerálky. Více než 1 litr 
uvedených nápojù vypilo dalších pøibližnì 20 % respon-
dentù, pøièemž vìtšina z nich mezi 1,5 až 2 l.

Pøibližnì každý ètvrtý respondent vypil dennì do 
0,5 litru soft drinku. Mezi 0,5 l a 1 l pak 12 % a více než 
1 l soft drinku vypilo necelých 10 % respondentù.

Džusu vypil do 0,5 l dennì témìø každý pátý respon-
dent, do 1 l pak dalších 7,8 %. Více než 1 litr džusu vypije 
zanedbatelných 0,6 % respondentù.
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Do 0,5 l vitaminizovaných nápojù dennì vypilo 12,6 %, 
mezi 0,5 l a 1 l – 4,9 % a více než 1 l dalších 5,8 % respon-
dentù.

Mléko vyhledávalo dennì necelých 40 % respondentù, 
do 0,5 l vypilo 26,3 %, 0,5 až 1 l dalších 10,7 % a více než 
1 l už jen 2,8 %.

Èaj pilo dennì v objemu do 0,5 l – 40,2 %, necelých 10 % 
mezi 0,5 a 1 l a více než 1 l – 4,5 %.

Do 0,5 l kávy dennì vypila více jak ètvrtina respon-
dentù. Dalších 6 % vypilo od 0,5 do 1 l a 0,9 % více než 
1 l kávy.

2. Alkoholické nápoje
Pivo

Pouze 12,8 % až 18,9 % respondentù (v závislosti na 
vzdìlání) uvádí, že pøed nástupem ZVS vùbec nepilo pivo. 
Ve skupinì osob bez maturity a støedoškolsky vzdìlaných 
pøevažuje spotøeba piva mezi 2 až 5 litry za týden, u vyso-
koškolákù pak výraznì pøevažuje spotøeba do 2 litrù 
za týden. Zajímavý je i poslední údaj, že spotøebu nad 
20 litrù piva za týden (tedy v prùmìru pøibližnì 3 litry 
dennì) neudává žádný vysokoškolák, mezi støedoškoláky 
pak 2,1 % a osobami bez maturity kolem 5 %. 

Z výsledkù prùzkumu vyplývá, že není významných 
rozdílù ve spotøebì piva v Èechách a na Moravì. Obli-
ba piva v celé Èeské republice významnì pøevažuje nad 
vínem a destiláty. Necelé dvì tøetiny respondentù pak 
dají pøednost desetistupòovému pivu pøed dvanáctistup-
òovým. Okolo 3 % preferuje nealkoholické pivo a stejné 
procento mladých mužù nedìlá mezi pivem rozdíly.

Víno
Ve všech skupinách (dle vzdìlání) se poèet osob, které 

vùbec nepijí víno, pohybuje kolem 70 %. Valná vìtšina 
z tìch, kteøí víno pijí, pak neudává vyšší pøíjem než 

1 litr vína za týden. Mírnì vyšší obliba vína byla zjištìna 
u Moravanù v porovnání s Èechy.

Lihoviny
Co se lihovin týèe, nejmenší oblibì se tìší u vysokoško-

lákù, kde necelých 70 % osob uvádí, že lihoviny nepije, 
pøièemž zbytek pak pøiznává nejvýše 0,25 l za týden. Mezi 
støedoškoláky pije lihoviny 50 % respondentù, kde dokon-
ce 10,9 % udává vìtší pøíjem než 0,5 l lihovin za týden. 
Respondentù bez maturity pijících lihoviny je pøibližnì 
40 %. Tìch, co vypijí více než 0,5 litru lihovin týdnì, je 
však v porovnání s osobami s maturitou tøikrát ménì. 
Co se týèe obliby lihovin, není dle výsledkù mezi Èechy 
a Moravany významný rozdíl.   

3. Doplòkové dotazy
Nejoblíbenìjším typem èaje je s pøevahou ovocný èaj 

(58,9 %), pøed èerným (22,4 %), zeleným (13,4 %) a bylin-
kovým (3 %). Žádnému z èajù nedává pøednost 2,3 % 
respondentù. 

Významnì pøevažujícím nápojem ke snídani je èaj, 
kterému dává pøednost 55,8 % respondentù. Podstatnì 
nižší oblíbenosti se tìší káva, mléko, kakao a džus.

Více než 80 % probandù uvedlo, že optimální denní 
pøíjem minerálních vod je více než 1 litr.

Co se pøislazování nápojù týèe, 76 % respondentù si 
èaj nebo kávu pøisladí 2 i více kostkami cukru a alespoò 
1 kostku použije k pøislazení nápoje dalších 16 %. Dohro-
mady si tak nápoj pøislazuje 92 % respondentù. Dále bylo 
zjištìno, že 64,6 % respondentù si pøisladí neochucenou 
vodu nebo minerálku sirupem nebo nápojem v prášku. 
Ochuceným minerálním vodám pak dá pøednost 82,4 % 
respondentù.

Dostupnost nápojových automatù na soft drinky 
v objektech kasáren je pomìrnì vysoká – je jimi vyba-

Tab. 1: Porovnání spotøeby nealkoholických nápojù pøed nástupem a po nástupu základní vojenské služby

Nealkoholické nápoje litry 0 0,01 – 0,5 0,51 – 1,0 1,01 – 1,5 1,51 – 2,0 2,01 a více

Obyèejná voda (%) * pøed nást. 46,3 14,9 18,4 4,9 11,7 3,8

po nást. 34,2 17,1 26,8 4,2 12,3 5,4

Stolní voda (%) * pøed nást. 64,7 13,9 11,3 2,3 5,3 2,5

po nást. 83,2 6,8 7,1 0,6 2,3 0

Minerálka (%) * pøed nást. 45,3 15,2 15,9 8,4 10,7 4,5

po nást. 72,3 9 11 4,5 1,6 1,6

Coca-Cola, Pepsi, atd. 
(%) *

pøed nást. 56,3 22,3 12 1,6 5,5 2,3

po nást. 67,2 19 9,3 1,6 2,9 0

Džus (%) * pøed nást. 72,8 18,8 7,8 0 0,3 0,3

po nást. 91,3 5,8 2,6 0 0,3 0

Vitaminizovaný nápoj (%) pøed nást. 76,7 12,6 4,9 1 3,2 1,6

po nást. 76,5 11,3 7,1 0,6 3,9 0,6

Mléko (kakao) (%) * pøed nást. 60,2 26,3 10,7 0,6 1,3 0,9

po nást. 89 8,1 2,9 0 0 0

Èaj (%) * pøed nást. 45,6 40,2 9,7 1,6 2,3 0,6

po nást. 24,8 36,1 25,3 2,9 8,4 2,5

Káva (%) * pøed nást. 67 26,3 5,8 0 0,3 0,6

po nást. 80 16,2 3,2 0,3 0 0,3

* Pøi porovnání konzumace nealkoholických nápojù pøed nástupem a po nástupu byla zjištìna statistická významnost (p<0,05) u všech 
nápojù kromì vitaminizovaných nápojù. 
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veno necelých 80 % útvarù, pøièemž pomìr tìch, kteøí je 
využívají, a tìch, kteøí ne, je ètyøi ku tøem.

Ménì již jsou instalovány automaty na èaj a kávu, 
a to u pøibližnì 67 % útvarù. Nápoje si tímto zpùsobem 
poøizuje necelá polovina z tìch, kteøí mají tento automat 
k dispozici. 

Povìdomí mladých mužù o správném pøíjmu tekutin 
odráží následující výsledek – 45,8 % respondentù si myslí, 
že dospìlý èlovìk by mìl vypít v prùbìhu celého dne 2 litry 
tekutin, 53,6 % uvádí 3 litry a pouze 0,6 % 1 litr. 

Celkový pøíjem nealkoholických nápojù pøed nástu-
pem základní vojenské služby zjištìný touto studií je prù-
mìrnì 2,572±0,763 l za den, po nástupu pak prùmìrnì 
2,272±0,919 l za den.

Tento výsledek by i v pøípadì urèitého nadhodnocení 
denního pøíjmu probandy z dùvodu nepøesného odhadu 
denního pøíjmu znamenal dostateèný pøíjem nealkoholic-
kých nápojù (pomineme-li zvýšenou potøebu tekutin za 
vyšších teplot okolního prostøedí a zvýšené fyzické náma-
hy). Negativním zjištìním je pokles celkového pøíjmu 
nealkoholických nápojù po nástupu základní vojenské 
služby, zvláštì v souvislosti s pøedpokládaným prùmìrnì 
vyšším energetickým výdejem bìhem dne.

Diskuse

Jednoznaènì pozitivním zjištìním studie je objem 
nealkoholických nápojù, které skupina mladých mužù 
prùmìrnì bìhem dne vypije. Pøevyšuje požadovaných 
1300 až 1500 ml dennì, èímž je zajištìn dostateèný 
pøísun tekutin pro fyziologické potøeby organismu pøi 
bìžné èinnosti. 

Co se týèe preference jednotlivých nealkoholických 
nápojù, významnìjší rozdíly mezi pøíjmem jednotlivých 
nápojù pøed a po nástupu základní vojenské služby 
mùžeme vidìt témìø u všech nápojù, s výjimkou vitamini-
zovaných nápojù. Rozdíly jsou patrné zejména v kategorii 
nulového pøíjmu nápojù, tedy nápojù, které respondenti 
nekonzumují. Statisticky významný pokles je v pøíjmu 
mléka, stolní vody, minerálek, džusu a kávy. Naopak 
významný nárùst se projevuje u obyèejné vody a èaje a to 
zejména v pøíjmu od 0,5 do 1 l uvedených nápojù. S vel-
kou pravdìpodobností to souvisí se snadnou dostupností 
uvedených nápojù a s úbytkem finanèních prostøedkù na 
pøípadný nákup jiných nealkoholických nápojù. Zarážející 
je pokles pøíjmu mléka, které bylo pravidelnou souèástí 
jídelníèku vojákù základní služby, zejména ke snídani.

Pøestože spotøeba soft drinkù zjištìná naší studií nedo-
sahovala hodnot prací amerických autorù (1, 9, 10, 15), 
potvrzuje závìry studií provedených v Èeské republice 
(6, 21), které ukazují na pomìrnì vysoké procento osob 
(více než 40 %), pro které jsou soft drinky pravidelnou 
denní souèástí jejich pitného režimu. K tomu jim pomá-
há snadná dostupnost tìchto nápojù prostøednictvím 
nápojových automatù. Více než polovina probandù, která 
mìla na vojenském útvaru nápojový automat, potvrdila, 
že jej využívá.

Pøed nástupem vojenské služby pilo džusy okolo 30 % 
vojákù. Podobná èísla udávají èeské i zahranièní studie. 
Vìtší rozdíly udávají tyto studie v pøíjmu èaje a kávy. 
V naší studii pravidelnì konzumovalo pøed nástupem 
vojenské služby èaj 55 % a kávu 33 % osob, pøièemž vìtši-
na z nich vypije max. 0,5 l èaje a kávy dennì. Èaj je navíc 
nejoblíbenìjším nápojem ke snídani, kdy ho konzumuje 
více než 55 % probandù. 

Konzumace mléka zjištìná naší studií potvrzuje závì-
ry našich i zahranièních autorù (1, 4, 11), že mléko patøí 
mezi pomìrnì málo oblíbené nápoje. Mléko nepilo pøed 
nástupem základní vojenské služby více než 60 % respon-
dentù, po nástupu pak dokonce 89 %. Je mnoho faktorù, 
které mohou ovlivòovat nízkou oblíbenost mléka, aś už 
je to chuś, barva nebo v kolektivu mladých mužù urèitá 
„neatraktivita“ tohoto nápoje.

V porovnání s mlékem konzumuje pravidelnì mnohem 
vyšší poèet mladých mužù minerální vody. Nepøíjemným 
zjištìním je malá povìdomost mladých mužù o doporu-
èeném množství minerálních vod, které je možné bìžnì 
konzumovat. Více než 80 % respondentù uvedlo, že je to 
1 litr a více, a z nich necelá polovina uvádí dokonce 2 litry. 
Zde je potøeba zlepšit informovanost o vhodném pøíjmu 
minerálních vod, abychom pøedešli zdravotním problé-
mùm plynoucím z jejich nadmìrné konzumace.

Ze studie vyplývá, že po nástupu do základní vojen-
ské služby nedošlo k nárùstu konzumentù alkoholu. Na 
druhou stranu ale ani k významnému úbytku. Prùzkum 
v oblasti alkoholických nápojù ukazuje na jejich vysokou 
pravidelnou konzumaci. U všech kategorií dle vzdìlání 
dochází pøibližnì u 30 % probandù k nadmìrné konzu-
maci piva, u 2 % vína a u 3–10 % lihovin (u vína a lihovin 
se mezi nadmìrnými konzumenty nevyskytovali vyso-
koškoláci). Po nástupu na základní vojenskou službu 
sice došlo k poklesu pravidelné konzumace alkoholu, 
ovšem (zvláštì u piva) nepøíliš výraznému. Toto pomìrnì 
vysoké procento pravidelných nadmìrných konzumentù 
alkoholu je varující z hlediska možných rizik plynoucích 
z chování a jednání tìchto lidí pod vlivem alkoholu, aś 
už v zamìstnání nebo v bìžném životì. 

Zpráva Svìtové zdravotnické organizace z roku 2002 
(26) uvádí, že požívání alkoholu má kauzální vztah k asi 
60 typùm onemocnìní èi úrazù, pøièemž jde pøevážnì 
o zdraví poškozující úzus. 

V pití alkoholu patøí ÈR dle údajù Svìtové zdra-
votnické organizace (25) ètvrtá pøíèka v Evropì. Dále 
se ve zprávì uvádí, že nejvíce pijí alkohol muži mezi 
34. a 44. rokem života, nejménì pak vìková skupina 
mužù mezi 18 až 24 lety, tedy skupina podobná té, která 
byla sledována naší studií. Lze tedy oèekávat nárùst námi 
zjištìných hodnot.

Dle Nešpora (20) lze 28 % mužù považovat za silné 
pijáky, pøièemž silné pijáctví se vyskytuje nejèastìji mezi 
21 až 40letými muži.

Dotazové šetøení, které provedli na podzim roku 2002 
Kubièka a Csémy z laboratoøe pro studium závislosti 
Psychiatrického centra v Praze (16), ukázalo, že 33 % 
mužù konzumuje alkohol zdravotnì rizikovým zpùso-
bem, tedy denním pøíjmem alkoholu vyšším než 40 g 
etylalkoholu (tedy pøibližnì dvì dvanáctistupòová piva, 
3,5 dcl vína nebo 1 dcl destilátu). 

Z naší studie vyplývá u konzumace piva podobný 
výsledek, kdy u všech kategorií dle vzdìlání dochází 
u pøibližnì 30 % probandù k jeho nadmìrné konzuma-
ci. U vína je to pak okolo 2 % a u lihovin 3–10 % (u obou 
druhù alkoholu s výjimkou vysokoškolákù, mezi kterými 
se nadmìrní konzumenti vína a lihovin nevyskytují). 
Výsledky naší studie také ukázaly, že pøed nástupem 
základní vojenské služby nepilo vùbec žádný alkohol 
9 % a po nástupu 11,6 % mladých mužù.

Závìry studií, které se zabývají psychologickým pohle-
dem na pití (5, 12), potvrzuje další výsledek této studie, 
kdy necelé dvì tøetiny respondentù si ochucují a tedy 
i pøislazují obyèejnou, stolní nebo minerální vodu a více 
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než 75 % respondentù si èaj a kávu pøisladí dvìma a více 
kostkami cukru, dalších 16 % jednou kostkou a pouze 
8 % nesladí. Sladké nápoje jsou sice lépe pøijímány, nega-
tivní zvýšení pøíjmu cukrù však pøispívá k rozvoji obezity, 
diabetu a zvýšení kazivosti zubù.

Závěr

V této studii jsou prezentovány výsledky anonymního 
terénního prùzkumu pitného režimu u mladých mužù 
(vojákù základní služby).

Cílem studie bylo zjistit, s jakými návyky v pøíjmu 
tekutin nastupují mladí muži na vojnu a jak se tyto návy-
ky zmìní dlouhodobým pobytem v relativnì uzavøeném 
kolektivu mladých mužù po osamostatnìní se od rodiny, 
ve které vyrùstali.

Pozitivním zjištìním studie je objem nealkoholických 
nápojù, které skupina mladých mužù prùmìrnì bìhem 
dne vypije. Problematické je pomìrnì vysoké procento 
osob, které pravidelnì konzumují soft drinky. Oblíbenost 
slazených nápojù potvrzuje i skuteènost, že si vìtšina 
mladých mužù vodu nebo minerálku, ale také èaj a kávu 
pøislazuje. Více než 80 % respondentù nezná pøimìøený 
pøíjem minerálních vod a okolo 40 % respondentù sku-
teènì pije dennì více než 0,5 l minerálek. Konzumace 
mléka zjištìná touto studií potvrzuje závìry èeských 
i zahranièních studií, že mléko patøí mezi pomìrnì málo 
oblíbené nápoje. Mezi mladými muži byla u pøibližnì 
30 % respondentù zjištìna nadmìrná konzumace alko-
holu, pøièemž co se oblíbenosti týèe významnì pøevažuje 
konzumace piva, a to jak u Èechù, tak i u Moravanù. 
Nadmìrná konzumace alkoholu je nižší u vysokoško-
lákù, podstatný vliv na konzumaci alkoholu ale úroveò 
vzdìlání dle výsledkù prùzkumu nemá. 

Studie ukázala, že po nástupu do základní vojenské 
služby nedošlo u mladých mužù k nárùstu konzumentù 
alkoholu. Zmìny v pøíjmu nealkoholických nápojù souvi-
sely s nabídkou nápojù podávaných v základní vojenské 
službì zdarma.

Stanovení racionálního pitného režimu je preven-
tivním opatøením sloužícím ke zvýšení bojeschopnosti 
vojsk, práceschopnosti tìžce fyzicky pracujících osob 
a souèasnì i k ochranì jejich zdravotního stavu (2, 8). 
Tuto problematiku nelze podceòovat, protože na poruchy 
hydratace organismu každoroènì umírají lidé – sportovci, 
pracující, vojáci. Pøesto není problematika doplòování 
tekutin, minerálù a energie v AÈR pro cvièící vojáky ani 
v civilním sektoru Èeské republiky pro tìžce pracující, 
pøedevším v extrémních klimatických podmínkách, 
dosud øešena na úrovni, kterou si vzhledem ke svému 
dopadu a významu zaslouží.

Tato práce, jako jedna z mála publikovaných studií, 
se mj. zabývá zvyklostmi v konzumaci nápojù dospìlých 
mladých mužù, zatímco vìtšina publikovaných pùvod-
ních prací na téma pitný režim zjišśuje tato data u dìtí 
a adolescentù. Vzhledem k tomu, že data pro tuto studii 
byla sebrána v letech 2002–2003, odrážejí její výsledky 

vliv zejména rodiny, škol a médií na výchovu k pitnému 
režimu u dìtí v prùbìhu 90. let 20. století, bìhem kterých 
byli probandi této studie v dìtském vìku.
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