
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

36, 2001, 2, s. 119 - 123 

NA POMOC PRAXI 

ŘEŠENÍ DROGOVÉHO PROBLÉMU 
VE VZTAHU K EVROPSKÉ UNII 

J . HEJDA 

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, Jindřichův Hradec 

Souhrn 

Otázka drog se velmi často diskutuje, aniž by na ni byly nalezeny uspokojivé odpovědi. 
Článek analyzuje v obecné rovině nástroje boje s drogami, kterými jsou mj. omezování 
poptávky a omezování dostupnosti. Drogový problém je řešen jednotlivými orgány v různých 
rovinách, a proto se druhá část příspěvku zabývá tím, jaký postup a jaké nástroje zvolila při 
řešení drogového problému Evropská unie pro léta 2001 až 2004. 

K I í č o v á s lov a: drogový problém - Evropská unie - omezení poptávky - omezení do
stupnosti - akční plán 

J. Hejda: SOLUTION OF DRUGS PROBLEM IN RELATION 
TO THE EUROPEAN UNION 

Summary 

The question of drugs is often discussed, without finding the suitable solutions . The article 
analyses the tools of the struggle against drugs at general level. Those are for example 1imita
tion of demand and limitation of drugs avai1ability. Individual institutions at different levels 
solve drugs problem, and therefore the second part of the article deals with what strategy and 
tools the EU chose to solve the problem in 2001 - 2004. 

Ke y wo r d s: drugs problem - European Union - limitation of demand - limitation of 
availability - action platform 
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Úvod 

I když některé studie ukazují, že nelegální užívání drog mezi mládeží a střední 
generací ve světě má v posledních letech klesající tendenci , roste ve střední Evropě 
počet uživatelů tvrdých drog, a to převážně v městských aglomeracích. Zločinnost 
a násilí spojené s výrobou, prodejem a užíváním nelegálních omamných látek na
dále představují vážnou zátěž pro společnost. Někteří politici, zdravotníci a záko
nodárci znepokojeni pokračující narkomanií uvažují, jak by se daly snížit spole
čenské náklady spojené se závislostmi a závislými. Mezi nejčastější návrhy patří 
volné držení všech drog, volné držení měkkých drog, volné držení a volný obchod 
s měkkými drogami, kontrolovaný výdej substitučních drog (metadon). Dříve než 
začneme s těmito názory polemizovat, stanovme vlastní návrhy k řešení drogového 
problému a na logickém základě vysvětleme jejich opodstatněnost. 

Snížení poptávky a omezení dostupnosti 

Obvykle se hovoří jen o strategii snižování poptávky po drogách. To je ovšem jen 
jedna z cest prevence abúzu drog. Je to cesta výchovy v rodině, ve škole, v zaměst
nání, ale i výchova široké veřejnosti za účasti veřejných sdělovacích prostředků . Po
kud se prevence provádí touto cestou systematicky, plynule a bez přerušení, ne jako 
kampaň nebo jednorázový proces, ale soustavně, po dlouhou dobu , přináší dobré 
výsledky. Ty se ale dostavují za delší dobu, jak už jsem řekl, a vyžadují značné fi
nanční náklady. 

Jinou cestou prevence abúzu drog je omezování dostupnosti. J e to cesta státní 
nebo jedné administrativní represe, která vyžaduje větší disciplínu a příznivý výsle
dek se dostaví v relativně krátké době . Vyžaduje také daleko menší náklady. 
Někteří jednotlivci usilující o liberalizaci drog označují omezování dostupnosti drog 
za nedemokratické, jak už jsem se o tom zmínil. 

Omezení dostupnosti drog má u nás různé stupně vyjádřené zákonnými opa
třeními a předpisy. Můžeme je rozdělit do několika skupin: 

a) drogy bez jakéhokoliv omezení dostupnosti - jsou k dostání volně v obchodě, 
jsou dostupné i dětem a mladistvým, často ve formě, kde se nepředpokládá přítom
nost omamné látky. Jsou to lepidla, čistidla a ředidla obsahující prchavé látky, ob
vykle trichlóretylén nebo toluen, které se užívají jako inhalační drogy (sniffing). 
Oblíbenými komerčními přípravky byly čistidlo Čikuli a lepidlo Vulkán. Patří sem 
však i káva, nápoje (Coca-cola) a potraviny obsahující kofein ; 

b) drogy s mírnými zákonnými omezeními - která umožňují volný nákup jsou al
kohol, tabák (cigarety) a volně prodejné léky s obsahem psychoaktivních látek. Mezi 
volně prodejnými léky se proslavil zejména alnagon, který slouží k přípravě roztoku 
pro nitrožilní nebo nitrosvalové podání . Obsahuje hlavně kodein a rozvíjí závislost 
morfinového typu. Od doby, kdy byl alnagon zaveden na recept a začala se sledovat 
jeho preskripce, jeho užívání pokleslo. Je to klasický příklad toho, jak omezení do
stupnosti drogy mělo v relativně krátkém čase mohutný preventivní účinek ; 

c) drogy, jejichž dostupnost je omezená lékařským předpisem - většina léků, je
jichž volný prodej je zakázán. Jedná se zejména o léky obsahující komponenty s psy-
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chotropním účinkem. Patří sem například léky obsahující kodein, efedrin a barbi
turáty. Mimochodem, užívání barbiturátů jako léku bylo v Itálii zrušeno právě pro 
možnost vzniku závislosti . 

Co se týče nebezpečí vzniku závislosti, jsou jednou z nejrozšířenějších skupin 
benzodiazepiny. Druhou nejčastěji užívanou drogou, např. ve Švýcarsku, je rohypnol 
(flunitrazepam ). Ještě přísnější omezení dostupnosti je u léků, které je možno pře
depsat na tzv. opiátový recept. Nejde jen o vysloveně morfinové preparáty. Např . od 
června 1990 se to týká také dormogenu, který se svého času stal předmětem ex
portní spekulace. 

Omezení dostupnosti léků s možností vzniku závislosti je z velké části v rukou 
lékařů . Ti si ale často neuvědomí, že svou benevolencí při preskripci poškozují pa
cienta, a to i v případě, že vyhoví jeho požadavku o předpis takového léku; 

d) drogy s maximálním omezením dostupnosti - jsou drogy zakázané, užívané 
ilegálně . Jde o přírodní a syntetické drogy málo použitelné nebo nepoužitelné nebo 
u nás nepoužívané (některé opiáty: heroin, opium; kokain ve formě cracku; kanabis 
ve formě hašiše a marihuany; pervitin - metamfetamin). 

U této skupiny ilegálních drog se o jejich nedostupnost musejí postarat jiné než 
zdravotnické orgány, zejména celní správa a policie. Mlhavé vize laiků o neškodno
sti tzv. měkkých drog vyplývají z nedostatečných znalostí drog a jejich účinků . Sna
ha prorazit bariéru omezující jejich dostupnost je proto značně nezodpovědným po
čínáním. I z těchto důvodů je nezbytně nutné kromě snahy o snížení poptávky, sní
žit i dostupnost drog. 

Efektivnost omezování poptávky a omezování dostupnosti drog 

Jestliže se neomezuje ani poptávka ani dostupnost, je výsledek z hlediska pre
vence nulový; jestliže se omezuje jenom dostupnost, mohou být výsledky velmi účin
né a doba latence efektu je relativně krátká, v průběhu doby se ale začne značně 
zneužívat např . mezer v zákoně nebo budou sílit snahy o obstarání náhradní drogy; 
jestliže se omezuje jenom poptávka, výsledky mohou být velmi účinné a trvalejší, ale 
latence příznivého efektu je velmi dlouhá, trvající někdy i řadu let. 

J estliže současně kombinujeme omezeni poptávky a omezení dostupnosti, může
me očekávat nejlepší efekt daný předchozími charakteristikami. Příznivý efekt ome
zení dostupnosti přechází postupně do příznivého efektu omezení poptávky. 

Akční plán EU boje proti drogám 

"Akční plán Evropské unie boje proti drogám 2001-2004" považuje za nejlepší 
strategii komplexní a vyvážený přístup , vycházející ze široké celospolečenské, mezi
resortní , mezioborové a mezisektorové spolupráce, postavený na snižování nabídky 
(zákonné represi) a snižování poptávky po ilegální drogách (prevence léčby včetně 
harm reduction - zmírnění škod - a resocializace). Rizika zdravotního poškození 
nejsou omezena pouze na zakázané drogy. Větší pozornost by proto měla být věno
vána jevu kouření tabákových výrobků a požívání alkoholu. 
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Akční plán definuje pět základních domén proti drogové politiky, v jejichž rámci 
jsou vymezeny následující specifické cíle: 

1. Informace - globální strategie EU v boji proti drogám se zakládá na pravi
delném hodnocení povahy a rozměru užívání drog v populaci a na jeho důsledcích . 

Jedná se o: 
- informace týkající se zacházení s uživateli drog, 
- data týkající se úmrtí spojených s drogami, 
- data o úmrtnosti a případech úmrtí mezi uživateli drog, 
- data o stupni výskytu infekčních chorob souvisejících s užíváním drog (HIV, 

Hepatitis BaC), 
- kompatibilitu výzkumů v oblasti užívání drog, chování a postojích široké popu

lace k nim, 
- srovnatelnost obvyklých odhadů v oblasti zneužívání drog. 

2. Aktivity směřující k omezení poptávky po drogách, kde je nezbytné zohlednit 
a vzít v úvahu: 

- identifikaci nejlepších praktik prevence z důvodů jejich budoucího využití a za
jištění rovnocenného vlivu a podpory preventivních nástrojů zaměřených na speci
fické cílové skupiny, 

- nezbytnost komplexního preventivního přístupu ve školách, včetně speciálního 
proškolení pedagogů ve smyslu včasného rozpoznání problémů žáků , 

- kladení většího důrazu na nástroje boje proti sociálnímu osamění, aby bylo 
možné preventivně omezit zneužívání drog a napomáhat opětovnému začlenění 
bývalých narkomanů zpět do společnosti, 

- zdravotní a sociální aspekty spojené s pohybem rizikových skupin na území 
členských států EU, 

- zkvalitnění substitučních programů na bázi methadonu a využívání dalších al
ternativních a méně návykových náhražek, 

- nutnost zvážení značného počtu tak závažných skutečností , jakými jsou 
uplatňování zákona a potřeba zacházení s uživateli drog a rozvíjení sankcí alterna
tivních k trestu odnětí svobody. 

3. Aktivity směřující k omezení nabídky drog, které se dotýkají především : 

- kontroly šíření chemických prekurzorů , 

- preventivních opatření v oblasti praní "špinavých peněz", 
- účinnější spolupráce mezi policií , celními orgány a justicí, 
- prevence v oblasti využívání nových komunikačních systémů (např . Internet) 

jako prostředků rozvoje zneužívání drog, jejich výroby a obchodu s nimi, 
- mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti obchodu s nezákonnými drogami. 

4. Aktivity na mezinárodní úrovni ve smyslu národních a regionálních plánů, 
které by se měly dále rozvíjet. 

Spolupráce, integrace a koordinace jsou základními kameny pro boj s mno
hotvárným drogovým fenoménem. Koordinace by měla být posilována na všech 
úrovních a měla by zahrnovat všechny participující instituce a subjekty. 
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Zhodnocení 

Je patrné, že různé přístupy k řešení drogového problému vyúsťují v odlišné 
návrhy. Přesto můžeme konstatovat, že jakýsi souhrn a průřez těchto pohledů je ob
sažen ve strategickém materiálu Evropské unie, který bude v rámci integrující se 
Evropy až do roku 2004 základnim vodítkem pro společensky snesitelnou koexisten
ci s drogami . Hlavní důraz je kladen na vyváženost a spolupůsobeni různých metod 
pro boj s drogovým problémem. Snaha řešit vše radikálně a pomocí několika málo 
nástrojů by zřejmě nemohla být úspěšná. 

Snížení poptávky a omezováni dostupnosti drog spolu s preventivními, repre
sivními a resocializačnimi opatřenimi, součinnost přístupů jednotlivých států a stát
ních orgánů vytvářejí širokou platformu pro řešeni mnoha současných problémů 
s tolerovanými i ne tolerovanými drogami . Věřme, že stanoviska v duchu přijatých 
zásad EU zaujmou rovněž odpovědné orgány v České a Slovenské republice. 
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