
ČESKÁ POTRAVINÁ ŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA 

 Odborná skupina pro nové sm ěry v potraviná řském pr ůmyslu ČPS 
 

a 

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ 
Praha 

 

  Vás zvou 

na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná 

dne 24. září 2013 od 14:00 hod.  
v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 414 ve 4. p.  

na téma: 

Alkohol a spole čnost 
Přednášející 

Doc. MUDr. Jaroslav Zv ěřina, CSc. 

VFN Praha 2 

Těšíme se na Vaši účast! 

Ing. Ctibor Perlín, CSc., v. r.   PhDr. Jan Šlajs, LLM, v. r.  
předseda ČPS o. s.     ředitel ÚZEI 

prof. Ing. Dušan Čurda, CSc., v. r.   Ing. Ilona Mrhálková, v. r. 
      vědecký tajemník ČPS o. s.    organizační tajemník  

pro potravinářské úterky, ČPS o. s. 

Partnerem potravinářského úterku je OBALOVÝ INSTITUT SYBA .  

Poznámka: Dobrovolné vstupné na částečnou úhradu režijních nákladů. 
Změna programu vyhrazena. 

Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací, 120 56 Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644 

 



 

 

Abstrakt 

Alkohol je nepochybně nejrozšířenější legální droga. Jeho pozitivní i negativní účinky 
ovlivňují lidstvo od nepaměti. K pozitivním vlivům patří zejména většinou pozitivní emoční 
ladění konzumentů, pozitivní vliv na interpersonální komunikaci. Také nesporně pozitivní 
zdravotní účinky malých dávek alkoholu, a to na psychický i somatický stav konzumentů. 

Negativní účinky alkoholu jsou dlouho a podrobně studovány. Několik procent lidí má 
tendenci k vývoji závislosti na alkoholu. Ta se někdy vyvíjí překvapivě rychle, zejména 
u mladých lidí a u žen. Hodně negativních zkušeností s alkoholem je vázáno na akutní 
předávkování se ztrátou kontroly nad množstvím konzumovaných alkoholických nápojů. Stavy 
silné opilosti mají na svědomí tragické důsledky ve formě nejrůznějších agresivních deliktů 
a deliktů v dopravě. Také třeba „alkoholový fetální syndrom“, naštěstí hodně vzácný. 

Každá společnost má tendenci konzum legální drogy alkoholu regulovat zákonnými 
i etickými sankcemi. Výrazně se neosvědčují nejrůznější prohibiční řešení. Mládež je třeba vést 
k odpovědné konzumaci, pěstovat kulturní návyky. Společnost by měla dělat vše pro mírnění 
škod, spojených s pitím alkoholu. Chybí nám fungující a dostupná síť záchytných stanic 
a ambulantních protialkoholních zařízení. V dopravě se příliš neosvědčuje naše “nulová 
tolerance“. Potřebujeme systém, který výraznější péči, třeba ve formě nucených školení 
a nucené léčby, bude orientovat na nejnebezpečnější opilce za volantem. 

 


