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SEZNAMOVÁNÍ MLADISTVÝCH 
VE VÝKONECH TRESTU 
S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI 

1. SOKOL, R. GRUMLÍK 

Psychiatrická léčebna v Opave, prednosta MUDr. I. Sokol, CSc. 

Vposledním desetiletí jsme svedky stále rostoucího zájmu obyvatelstva 
o psychoaktivní látky. Jestliže pred léty to byl predevším nikotin a alkohol, 
pak vsoučasnosti - zrejme pod vlivem širší informovanosti o účincích 

nekterých lékú a také vlivem jejich dostupnosti - stávají se nekteré z nich 
drogami "všedního dne", sloužícími vetšinou k jiným účelúm, než je jejich 
púvodní indikace a stávají se možným nebezpečím pro osoby s toxikoma
nickými potencemi. 

Mimo látky lékového charakteru jsou to dnes inekteré jiné chemické 
látky, které pro svou schopnost psychoaktivního púsobení, snadnou apliko
vatelnost a dostupnost se stále více stávají nebezpečím pro široké vrstvy oby
vatelstva. 

Z hlediska možnosti návyku je nejvetšímu nebezpečí vystavena práve nej
mladší část populace - deti a mladiství ve veku 15 až 25 let. Zde hrají svou 
roli mimo psychosociální nezralosti také nekteré dúležité faktory sociolo
gické jako neracionální vyplňováni volného času, tendence ke sdružováni, 
neschopnost programování a jiné vlivy. 
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V západních zemích dosáhlo požíváni drog - zvlášte mladistvými osoba
mi - v posledních 5 letech nebývalého rozšírení. Soudí se, že pouze v NSR 
30 až 40 % mladých osob mezi 15 až 25 lety má zkušenost s požíváním 
drog, respektive se pokusili intoxikovat psychoaktivními látkami. Je také 
známo, že asi 10 % z tech, kdož okusili intoxikaci, pokračují v dalších into
xikacích a z toho necelá polovina se stává závislými na droze. Zdá se tedy, 
že možnost návyku a toxikomanických vazeb je zhruba stejná, jak ji známe 
ze vzniku alkoholismu (E. Funke, H. Klemm, 1972). 

Vzrust zneužívání drog v NSR je nejlépe ilustrován na údajích o počtu 
mladistvých narkomanu, kterými se zabývali sociální pracovnici v Hambur
ku: v roce 1967 to bylo 60 osob, v roce 1968 160 osob, v roce 1969260 osob 
a v roce 1970 1104 osoby (E. Giinther, 1972). Podobne tamtéž na základe 
anonymního dotazníku zjistil Jasinsky na školách všech typu v Hamburku, 
že 13,3 % všech chlapcu a devčat mezi 13 a 21 lety pravidelne užívá drogy, 
9,6 % má ojedinelé zkušenosti s drogami, 20,3 % sdelilo, že mají zájem na 
zkušenosti s drogami, okolo 4 % zkusilo meskalin, LSD apod., 550 ze 
110 000 žáku si injekčne aplikovalo opiáty, 450 si tímtéž zpusobem apliko
valo amfetaminy. Mesto Hamburk melo v té dobe 1 800 000 obyvatel. 

Podobne krajne nepfíznivé reference o vzrustu drogové závislosti pfi
cházejí z V. Británie, kde počty závislých na amfetaminech vzrostly za po
sledních pet let čtyrnásobne, na canabis více než desetinásobne, na LSD pe
tinásobne. Počet opiátových narkoman u za posledních deset let vzrostl více 
než petinásobne, z toho 25 % je mladších než 20 let (M. Paterson 1972). 

V ČSSR podle dosavadních šetreni je situace zatím nesrovnatelne pfízni
vejší. Nestojíme pred problémem jak rešit drogovou závislost jako masový 
jev. Zatím jsou v našich zemích určitým problémem pouze medikamenty 
s toxikomanickou potencí, psychostimulační látky, sedativa, analgetika, te
dy léky pricházející z legální distribuce, které jsou pouze neindikovane uží
vány nebo zneužívány. Mezi mládeží není nadmerné užívání drog vý
znamneji rozšíreno. V tomto smyslu zpracoval také v roce 1970 expert WHO 
H. Bewley svou zprávu o situaci s užíváním drog v ČSSR, Jugoslávii 
a Francii. Zpusob užívání drog v našich zemích nazývá tehdy "drug use for 
recreational puroses", varuje však na pfikladu skandinávských zemí a Ang
lie, kde podobná situace byla pred deseti lety, pred možným dalším nega
tivním vývojem (H. Bewley, 1970). 

Ostatne vývoj v posledních dvou letech - jak se zdá - dává mu za prav
du. I když zatím nejsou zpracovány nebo statisticky vyhodnoceny skutečné 
údaje o počtech osob závislých na drogách, presto stále časteji se objevuji 
zprávy o jedincích nebo i skupinách osob užívajících návykové látky, a to 
zpravidla v tech prípadech, kdy tento abusus je kombinován nebo násle
dován trestnou činností. Pozoruhodným jevem je u nás v současné dobe 
zneužíváni tekavých látek s narkotickým účinkem (toluen, trichlorethylen), 
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o jejichž rozšírení máme dnes reference i ze západního a severního území 
Čech. 

Ty skutečnosti nás vedly k tomu, že jsme se pokus ili, i když na speci
fickém vzorku populace, provést šetrení, které by nás blíže informovalo 
o skutečném stavu. Pfitom jsme si vedomi všech úskalí, kterým je vystavena 
dotazníková metoda, i když je anonymní a že její výsledky je možné brát jen 
s určitou reservou jako pravde blízké. 

Metodika práce 

Se souhlasem vedení útvaru nápravné výchovy pro mladistvé v Opave 
jsme provedli anonymní šetrení dotazníkem, který byl pro tyto účely zá
merne upraven tak, aby byl srozumitelný dotazovanému odsouzenému a pri
tom do jisté míry eliminoval neverohodné výpovedi. Dotazník byl použit po
prvé na pomerne malém počtu a nebyl validisován, takže výsledky nelze po
važovat zatím za smerodatné. Pro naši praxi se však ukázalo, že po menších 
úpravách je použitelný pro danou populaci. Šlo v podstate o odpovedi na je
denáct otázek vzájemne na sebe navazujících, a to v nekterých prípadech 
volbou "ano" - "ne", v jiných pak nabídnutím trí možných alternativních 
odpovedí, z nichž jednu mel podle svého mínení dotazovaný zatrhnout jako 
správnou. V druhé části dotazníku mel pak dotazovaný zodpovedet vlast
ními slovy pet otázek, které by overily jeho skutečnou informovanost. 

Výsledky 

Dotazníky byly predloženy 69 mladistvým odsouzeným ve veku od 16 do 
19 let, kterí si odpykáva jí v této dobe trest odnetí svobody v nápravném 
zarízení pro mladistvé v Opave. Jde pouze o část celkového počtu, v pod
state o tfi čety dvou oddílit. Z navrácených vyplnených 69 dotazník it bylo 
možno zpracovat 64, zbývající nebyly použitelné pro nehodnotitelnost od
povedí. Žargonem položený dotaz na znalost psychoaktivních lékit odpove
delo správne 40 dotazovaných (62,4 %). Podobne žargonový pojem "mago
rák", což je odvar čaje, tabáku a psychostimulační látky znalo a správne od
povedelo 39 dotazovaných, což je 60,8 % sledovaného souboru. 

Psychostimulační účinek Yastylu, nejrozšírenejšího psychostimulačního 
prostredku v našich nápravných zarízeních, zná 41 dotazovaných (63,96 %), 
z toho 20 má s jeho účinkem vlastní zkušenost (31,2 %). Pfitom zhruba rov
ným dílem znají a prežili na sobe príznaky lehké a težné intoxikace. Zbý
vajících necelých 70 % popírá osobní zkušenost s intoxikací Yastylu. Z dva
ceti dotazovaných, kterí meli s Yastylem osobní zkušenost, více než polovina 
(11 osob) pfiznává, že meli pfi intoxikaci nepríjemné pocity, pro tože pre
dávkovali. 
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Požívání alkoholických nápoju pfiznává 55 dotazovaných, tj. 85,8 %, 
první značnou opilost ve veku do 15 let uvádí 62 %, v 16 letech více než 
18 %, v 17 letech 15 % dotazovaných. Součet procent opilosti presahuje pro
cento tech, kterí udávali požívání alkoholických nápoju, a je vysvetlitelné 
tím, že nekterí dotazovaní omezili dotaz pouze na současnou situaci, kdy 
jsou ve výkonu trestu, nebo že zodpovedeli nekterý z obou dotazu neprav
dive. Konflikt s verejností pro opilost nebo v opilosti pfiznává dvacet dotazo
vaných, tj. 31 % ze sledovaného souboru. V tomto smeru je situace krajne 
nepríznivá, budeme-li považovat alkohol za návykovou látku. Je paradoxní, 
že u techto mladistvých je pouze v nepatrném procentu narízena ochranná 
protialkoholní léčba. 

Poslední dotazy byly zamereny na inhalační návykové látky a na zkuše
nost mladistvých s nimi. Žargonový pojem "čichání" zodpovedelo správne 16 
dotazovaných, tj. pfibližne 25 %. Z toho deset osob melo s "čicháním" 
vlastní zkušenost (15,6 %). Zdá se, že mezi touto specifickou skupinou naší 
mladé populace jsou inhalační narkotika rozšírena podstatne více, než se 
dalo predpokládat. 

Diskuse 

Je problematické, jaké stanovisko lze zaujmout k výsledk um, kterých 
jsme dosáhli ve svém šetrení. K možným nedostatkum metodického charak
teru jsme pfihlíželi a jsme si také vedomi všech nedostatku ankety. Nedovo
lujeme si generalisovat své nálezy na ostatní populaci, nemeli jsme také 
možnost srovnání s výsledky u shodné populace, jaká byla v našem vzorku. 

Je možno zaujmout pesimistické stanovisko a konstatovat vysokou pro
morenost naší delikventní mládeže a její značné zkušenosti s drogami i ná
vyk na ne. Toto tvrzení se zdá být nesporné u návyku na alkohol, kde pred
časná zkušenost s požíváním alkoholických nápoju včetne prvních ebriet ve 
veku od 14 do 17 let je varovným signálem, svelkou pravdepodobností dá 
se predpokládat, že značné procento techto osob se již stalo nebo stane závis
lými na alkoholu. Pfitom víme, že rada z techto mladistvých potencionál
ních alkoholik u nezustane pravdepodobne pfi jedné droze. 

Je možné také s obavami sledovat vysoký výskyt osob majících již v mla
distvém veku zkušenost s Yastylem, nejobvyklejším representantem našich 
návykových léku, které v našem souboru predstavují zhruba tretinu, pfi
čemž další tretina je o účincích informována. Je reálné nebezpečí, že jej pfi 
nekteré nejbližší príležitosti vyzkoušejí. Totéž procento zná zrejme i jiné léky, 
které mají psychoaktivní účinek, i když je doposud nevyzkoušeli. 

Co do výskytu na posledním míste stojí inhalační narkotika. Je však tre
ba pfipustit, že ješte pred peti lety jsme jejich výskyt prakticky nezazname-
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návali, zatímco dnes v naší zkoumané populaci má s nimi zkušenost více 
než 15 % osob. 

Konečne je možno pfi pesimistických aspektech pfijmout i varovnou 
prognosu z nedávného vývoje v nekterých západních zemích, kde pres nej
ritznejší .výchovná i represivní opatrení vzrostl v posledních letech návyk na 
ritzné drogy u mladé generace témer geometrickou radou. 

Na druhé strane optimista mitže naše výsledky považovat za artefakt, 
zcela netypický pro normál ní mladou populaci, které zatím nehrozí žádné 
nebezpečí, jak se zdá aspoň podle dosavadního vývoje v českých zemích. Je 
možno usuzovat, že tyto jevy jsou charakteristické pro delikventní mládež 
a jsou součástí jejich sociální nepfizpitsobivosti. Mitže také konstatovat, že 
pfi našem zpitsobu distribuce lékit není žádné reálné nebezpečí vzniku lé
kových návykit a že jsme prakticky mimo dosah a mimo zájmovou oblast 
"velkých drog", zvlášte pak jejich distributorit. Pravda je zrejme nekde upro
stred. 

Ne všechny potencionálne návykové léky jsou vázány preskripcí a jejich 
spotreba stále roste. Ne každá preskripce je také indikovaná. O tom, že zá
konná opatreni omezují možnost návyku jsou málo respektována, presvedču
je nás i vysoký výskyt mladistvých, kteŤ'Í jsou velmi dobre seznámeni s účin
ky alkoholu. Na druhé strane výjimkou je postih osob, které mladistvým 
v rozporu se záko nem poskytují alkohol. V neposlední rade pomerne vysoký 
výskyt návyku na inhalační narkotika je ditkazem vynalézavosti našich 
mladistvých narkoman it a jejich organizační schopnosti, pokud jde o ob
staráváni a distribuci této návykové látky. Nehlede na to, že mnohé z techto 
prostredkit bežne dostanou v drogerii. 

Závery 

Predložili jsme své výsledky jako diskutantní a informující materiál. 
Uvedli jsme i své výhrady k metodice a k výsledkitm samým. 

Jsme toho názoru, že existuje risiko vzniku toxikomanie u mladistvých 
i v našich podmínkách. Toto je nejvetší u návyku na alkohol, u lékových 
návykit, zvlášte u lékit amfetaminového charakteru a konečne u nekterých 
tekavých chemických látek s narkotickým účinkem. 

Domníváme se, že výchovná, osvetová i represivní omezující opatrení jsou 
nezbytná, aby se zabránilo dalšímu negativnímu vývoji drogových závis
lostí, neboť popisované zpitsoby drogových závislostí jsou československým 
specifikem. Patrne nikdy svitj charakter nezmení pfi vazbe na dané sociální 
vztahy. 

Do redakce prišlo 14. 5. 1973 
Adresa autora: MUDr. 1. Sokol, CSc., PLo Opava 
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