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Prognóza vývoje 

Usuzujeme, že je na míste dospet k prognóze o vývoji počtu evidovaných nealkoho
lových toxikomanu v Československu v dalších letech. Vycházíme z názoru , že budoucí 
vývoj je závislý na nekolika faktorech . Predevším na tom za jak dlouho se gangy puso
bící v zemích západní Evropy budou snažit rozšírit obchod s drogami na Českosloven
sko. Vsoučasnosti jsme významnou tranzitní zemí pres kterou putují drogy po své sta
bilní ceste východ - západ. Není prozatím v našich silách, abychom tomu zabránili. 
Ale ani my nedokážeme odhadnout, jak dlouho bude trvat , než se staneme odbytištem. 
To , že jím ješte nejsme, není vubec naše zásluha. Kdyby byla koruna konvertibilní 
už teď, byly by heroin , crack i jiné težké drogy v našich novinách už bežným pojmem, 
a nejenom v souvislosti se Západem. Tento názor náčelník a Federální kriminální ú
stfedny pplk . Františka Maryšky je tfeba docenit'a vyvodit z nej závery nejen u Bezpeč
nosti a ve zdravotnictví, nýbrž i v celé společností. Rozhodne nestačí zoufat si nad pred
stavou, jak by to v Československu v současnosti se zneužíváním drog vypadalo v prí
pade , že by již nyní byl a naše koruna konvertibilní s americkým dolarem, či západone
meckou markou . Zastáváme názor , že je nutné pripravit se na to, že v prípade dusled
ných zmen v naší ekonomice naše koruna dfíve či pozdeji konvertibilní bude . Ovšem 
okamžite poté co obchodníci s drogami zaregistrují konvertibilitu naší meny nepochyb
ne doj de k rozšírení mezinárodního obchodu s drogami i na náš stát. Neshledáváme 
žádné duvody k optimistickým predstavám , že by tomu mohlo být jinak. Vycházíme
li z tohoto faktu , nemužeme se smífit s predstavou , že na Federální správe Verejné 
bezpečnosti se v současnosti venuje boji s drogami malá skupina odborníku, zatímco 
v krajích a okresech pouze po jednom specialistovi , který se zabývá i kriminalitou mlá
deže . Cím pozdeji v resortu vnitra, stej ne jako ve zdravotnictví dojde k vyčlenení pro
stfedku i lidí na boj s drogami , tím rozsáhlejší dusledky dopadu drog na naše občany 
zaznamenáme. 

Znamená to , že jakékoliv prognózy o vývoji počtu nealkoholových toxikomanu (evi
dovaných i skrytých) jsou v Ceskoslovensku závislé na docenení problému nealkoholo
vých drog u nás a na zkvalitnení celospolečenského prístupu k zjišťování a odhalování 
nealkoholových toxikomanu. Pokud se současný celospolečenský prístup nezmení 
a boj s drogami bude nadále považován za více méne záležitost resortu zdravotnictví 
a vnitra Ize reálne očekávat, že nadá le bude odhalován a evidován jen zlomek skuteč-
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ného počtu nealkoholických toxikomanu. Jestliže se celospo lečenské klima a tudíž 
i podmínky boje s drogami a zjišťování osob, které je zneužívají zlepší, muže dojít 
v pomerne krát ké dobe ne kolika let k nekolikanásobnému zvýšení počtu evidovaných 
nealkoholových toxikomanu presto, že se ješte nestaneme součástí mezinárodního 
obchodu s drogami . Pokud se staneme odbytištem tvrdých drog a doj de-Ii k zlepšení 
podmínek pro zjišťování toxikomanu na pracovištích i v doprave , zcela nepochybne 
se zvýší počet evidovaných nealkoholových toxikomanu v dalších letech . Jde však o to, 
jak se budou vyvíjet zmínené vnejší i vnitfní faktory, podmiňující jakýkoliv vývoj 
v oblasti drog v Československu. Na tom závisí prognózy vývoje počtu evidovaných 
nealkoholových toxikomanu . Jak krátkodobé (na 1- 3 roky), tak stfednedobé (na Siet) 
a dlouhodobé (na 10 a více let). 

Krátkodobá prognóza 

Pfi zvážení výše uvedených vnitfních i vnejších faktoru, stejne jako predpokladu je
jich zmen dospíváme k relativne príznivé krátkodobé prognóze vývoje počtu evidova
ných nealkoholových toxikomanu u nás . Relativne príznivý vývoj počtu evidovaných 
nealkoholových toxikomanu predpokládáme proto , že v podstate roční období, které 
uplynulo od 1. července 1989, kdy v České i Slovenské republice nabyl účinnosti zákon 
o ochrane pred alkoholismem a jinými toxikomaniemi . netlošlo v prístupu k rešení 
problému drog u nás k žádným zmenám. Nezmenil se celospolečenský prístup k dro
gám, nezlepšily se ani možnosti jej ich orientačního zjišťování v lidském organismu . 00-
sud není možné a v nej bližších letech patrne nadále nebude možné orientačne zji šťovat 
prítomnost návykové látky v organismu pracovníka kdekoliv na pracovišti, či fidiče pH
mo na vozovce . Pritom je jasné , že dokud nebude tento predpoklad zabezpečen, jen 
málokterý vedoucí pracovník, stej ne jako pfíslušník dopravní služby Verejné bezpeč
nosti si troufne predvést podfízeného pracovníka či kontrolovaného ridiče k lékarské
mu vyšetrení do zdravotníckeho zafízení . Nic na tom nemení fakt, že mu tento postup 
umožňuje ustanovení § 6 odst. 2 zákona o ochrane pred alkoholismem a jinými toxiko
maniemi (zákon ČSR Č . 37/1989 Sb . a zákon SNR Č. 46/ 1989 Sb .). I v dobe účinnosti zá
kona o drogách je k lékarskému vyšetfení prevezen jen nepatrný zlomek z celkového 
počtu nealkoholových toxikomanu , a to výlučne tech, u nichž je momentální opojení 
návykovou látkou zcela očividné. 

Strednedobá prognóza 

Pokud jde o stfednedobou prognózu vývoje počtu evidovaných nealkoholových to
xikomanu usuzujeme, že je nezbytné pojmout ji alternativne . První alternativu pova
žujeme za reálnou za predpokladu , že se možnosti orientačního zjišťování prítomnosti 
nealkoholových drog v organismu nezlepší a nezmení se ani celospolečenský prístup 
k občanum zneužívajícím drogy. Pokud zároveň nedojde ke konvertibilite naší koruny , 
nelze predpokládat, že se Československo stane odbytištem težkých drog crackem po
čínaje a heroinem konče . Za techto predpokladu by počet evidovaných nealkoholo
vých toxikomanu mohl být u nás v petileté perspektive nadá le obdobný jako v posled
ních letech , tedy mezi sedmi až osmi tisíci evidovaných nealkoholových toxikomanu, 
nej výše do dese ti tisíc. 
Zároveň je dIe našeho názoru nezbytné počítat i s další možností, kterou je druhá 
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alternativa strednedobé prognózy vývoje počtu evidovaných nealkoholových to xi ko
manu, která je však diametrálne odlišná. K ní mMe dojít za predpokladu, že dojde 
k odstranení naší izolovanosti od zemí západní Evropy a k proklamovanému otevrení 
našeho státu zemím západního sveta. V tomto prípade je treba reálne očekávat nejen 
pozitiva tohoto kontaktu (konvertibilitu naší meny, zvýšení cizineckého ruchu, zvýšení 
životní úrovne našich občanu), nýbrž také jeho negativa. Jedním z nich je i výrazné 
rozšírení trhu s drogami na naše území , který se projeví ve výrazném nárustu sk uteč
né ho a tudíž i evidovaného počtu nealkoholových toxikomanu . Usuzujeme, že v zájmu 
naší společnosti musíme tento vývoj predpokládat a v predstihu na tuto možnost rea
govat. Pokud tomuto vývoji nepredejdeme skutečne duslednými preventivními opatre
ními, která si pochopitelne vyžádají vysoké finanční náklady stejne jako zvýšení počtu 
odborníku, zabývajících se v rozličných resortech boji s drogami , muže nás zmínená 
nepfíznivá alternativa vývoje zaskočit. Není pochyb o tom, že čím pozdeji začneme 
v praxi uplatňovat skutečne účinnou ochranu společnosti pred drogami , tak jak ji pred
pokládá zákon o drogách , tím výrazne vyšší náklady si boj s nimi v budoucnu vyžádá. 
Ať už by současné náklady na dusledné preventivní opatrení byly jakkoliv vysoké, není 
pochyb o tom , že budou nesrovnatelne nižší než sumy, jež bychom museli vynaložit 
v dalších letech , v dobe kdy nebude pochyb o tom , že jsme se stali odbytištem tvrdých 
drog. Potom by však ani sebevyšší náklady na boj s drogami zrejme neprinesly očeká
vaný efekt. 

Zastáváme názor , že je zcela nezbytné obstarat potrebný počet jednoduchých prí
stroju k orientačnímu zjišťování nealkoholových drog v lidském organismu tak , aby 
jimi disponoval každý príslušník bezpečnostních složek stejne jako vedoucí pracovníci, 
mistrem počínaje. Za tohoto predpokladu lze reálne očekávat nekolikanásobný nárust 
počtu evidovaných nealkoholových toxikomanu . Mezi nove evidovanými by pak mohli 
být nejen innozí z tech, ktefí dosud úspešne skrývají svuj návyk či závislost na drogách, 
nÝ.b rž i ti , ktefí si drogy oblíbí až v budoucnosti, poté co budou dostupnejší v dusledku 
rozsáhlého cizineckého ruchu . Rozsah negativních dusledku v oblasti drog bude u nás 
odpovídat rozsahu a účinnosti prijatých preventivních opatrení v té to oblasti. Usuzu
jeme , že ve strednedobé prognóze muže u nás dojít k výraznému zvýšení počtu evido
vaných nealkoholových toxikomanu, jichž muže být behem peti let nekolik desíte k ti
síc. Takový počet evidovaných nealkoholových toxikomanu mMe u vetšiny našich ne
informovaných občanu vyvolat doslova šok, zejména v prípade nekolikanásobného 
zvýšení počtu evidovaných nealkoholových toxikomanu behem ne kolika mála let. Pro
to je treba na možnost takového vývoje behem dalších pet i let verejnost upozorňovat 
a pripravovat. Považujeme za nezbytné vysvetlovat verejnosti , že je v zájmu společnos
ti vedet o co nejvetším procentu osob závislých na drogách. To znamená, že v evidenci 
bude tím více nealkoholových toxikomanu, čím účinnejší budou opatrení uplatňovaná 
v boji s nimi . Rozhodne se nelze spokoj it se zjištením s evidováním nízkého počtu ne
alkoholových toxikomanu pri skryté závislosti u mnoha dalších. 

Olouhodobá prognóza 

i u dlouhodobé prognózy jsou možné obe alternativy, které jsme uvedli u strednedo
bé prognózy. Za maximálne pravdepodobnou považujeme druhou z nich, tzv. nekoli
kanásobné zvýšení počtu evidovaných nealkoholových toxikomanu v dusledku príčin, 
jež jsme uvedI i výše . 
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Záver 

Doporučujeme , aby krátkodobé i strednedobé prognózy vypracovávaly resorty, 
které se bezprostredne venují problém um drog a osob, které je zneužívají, zejména 
resorty vnitra a zdravotnictví . Ty to prognózy by mohly výrazne prispet k volbe opatrení 
nezbytných pro zvýšení účinnosti ochrany naší společnosti pred drogami , alespoň v sou
ladu s rozsahem predpokladaným zákonem o ochrane pred alkoholismem a jinými to
xikomaniemi . 

Na základe krátkodobých a stfednedobých prognóz by mely centráiní státní orgány, 
zejména federální a národní vlády , vypracovat dlouhodobou prognózu vývoje počtu 
evidovaných nealkoholových toxikomanu . 

Prognózy týkající se evidovaných by pak mely být predpokladem pro zpracování 
krátkodobé , strednedobé i dlouhodobé prognózy celkového počtu nealkoholových to
xikomanu u nás . 

Cílem našich úvah není dospet k pesimistickým záverum. Naopak. Naší snahou 
je upozornit na jevy, s nimiž musí naše společnost v dalších letech počítat, aby se jejich 
skutečným výsky tem necítila zaskočena a nemusela jim pouze bezbranne prihlížet. 

"Naše geografická poloha již delší dobu láká práve organizace mezinárodního zloči
nu . Ať už jde o transport drog, či pašování zboží. Musíme počítat s tím , že se dríve 
nebo pozdéji obchodníci s drogami budou snažit rozšírit svuj trh i na Československo. H' 

Zasvecená slova náčelníka Federální kriminální ústredny pplk . Františka Maryšky 
by mé la být pro každého z nás , pro celou společnost, varováním pred jakýmikoliv ne
oduvodnenými snahami o optimistické prognózy v oblasti zneužívání drog u nás. 
Čím rychleji dojde v Československu k vytvorení dlouhodobe ohlašovaného, dosud 

však neexistujícího společensky koordinovaného prístupu pfi prevenci vzniku drogo
vých závislostí, tím budou celospolečenské škody v dusledku závislosti na drogách niž
ší. To by si mely odpoved né orgány uvedomit vždy, když zpravidla z finančních duvodu 
odmítají a oddalují prijetí skutečne účinných preventivních opatrení v této oblasti . 
Čím pozdéji dojde k jejich pfijetí, tím budou celospolečenské škody mnohonásobne 
vyšší, stej né jako prostfedky potfebné na léčení nealkoholových toxikomanu a na od
straňování jimi zpusobených škod. 

LITERATURA 

Hirsch, P. - Rebot/n, O .: Berte nás jako sl užbu, rozhovor sF. Maryškou , feditelem FKÚ , Práce, 
7. 4. 1990, Príloha str. 1 

Hrib, N.: Toxikomanie - aktuální problém Severočeského kraje, Kriminalistický sborník, 1984, 
10, str. 579 

Klášterský, K.: Problematika drog ve svete a její dopad na vývoj ČSSR, Kriminalistický sborník, 
1986, 6, str. 380 

Krejčí, Z. - Lenfeld, J.: Narkotické látky a toxikomanie, ÚCS ČSSR, Mladá fronta Praha, 1970, 
str. 44 

Návrh zákona o ochrane pred alkoholismem a jinými toxikomaniemi , MZ ČSR, č . j .: OP z 26.6. 
1977 - dôvodová správa, str. 5 

Valášek , R.: Co k nám láká gangy? Rozhovor s J . Maryškou , reditelem FKÚ , Rudé právo, 
2. 4. 1990, str. 1 - 2 

Val1luch, P.: K prijetí zákona o ochrane pred alkoholismem a jinými toxikomaniemi , Protialkohol 
Obz , 24, 191N . 5, str. 281 - 291 

Do redakcie prišlo dňa : 4. 6. 1990 
Adresa autora: doc . JUDr. P . Vantuch , CSc., Bayerova 26,602 OO Brno 

46 




