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Souhrn 

Po roce 1990 sa ve věznicích objevují stále častěji obvinělú . kteŤ'í v anamnéze uvádějí 
zneužívání tvrdých drog. Autorka na zák ladě vlastní zkušeností upozorrlllje na tl'c m\ vývoje to
xikomanické vězeňské populace s odkazy na historii. sleduje nejčasti'jš í delikty toxikomanu a 
uvádí některé zkušenosti z l éčení abstinenčlÚ ch syndrornu v podmínká ch výkonu vazby. 

K I í č o v á s lov a: Drogy - vězlÚce - vývoj - l éčba 

V. Kodešová: DRUGE ADDICTION DURING THE EXECUTION OF 
IMPRISON MENT 

Summary 

There are more and more frequ ently those acc/lsed in pelÚtentiaries atler 1990 who intro
duce abuse by "hard drugs" in their anamnesis. On base of her own experiencc, the author po
ints aut this deve\opment trend of toxicomanic penitentiary population, refers to the history, 
fo Ilo ws the most frequent delinquency of toxicimans and presents some her experience in trea
ting of abstinence syndrom s under imprisoruuent conditions. 

K e y w o r d s: Drugs - penitentiary - development - treatment 

V posledIÚch 5 letech se v psyclúatrických zařízeIÚch stále více setkávame s je
dinci, jejichž hlavIÚm problémem je zneUŽÍvaIÚ drog. Drogy se dotýkají všech so
ciálních vrstev a všech sociálních prostředí. Již v minulých dobách byli vězruce 
místem, o kterých se v odborných kruzích bezpečně vědelo, že kontakt s drogami je 
stálou součástí prostředí. Ve vězrucích šlo prevážně o zneužÍváru léku, tzv. klepek, 
které svou přezdívku získaly od lékové formy dříve vyráběného Yastylu. Ten byl 
hlavním představitelem skupiny zneužívaných antiastmatik, jejichž škála končila u 

Věnováno doc. MUDr. Jaroslavu Skálovi, CSc. k jeho osmdesátinám 
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Xantedrylu, dnes již rovněž nedostupného. Zdá se, že antiastmatika jsou v pod
mínkách vazební vězníce co se jejich obliby týče na ústupu. Dalšími oblíbenými pre
paráty se staly v pruběhu minulých let analgetika, antiepileptika, hypnotika a 
trankvilizéry. Nejoblíbenějším zneužívaným hypnotikem současné doby je Rohypnol 
a Noxyron, nejoblíbenějším trankvilizérem Diazepam. Nápadné je, s jakou rychlostí 
mění lékově závislí své oblíbené preparáty: při nedostupnosti Dormogenu před 
několika lety pružně a rychle přešli na Noxyron a Rohypnol. Ve své snaze o získání 
oblíbených preparátů byli vězní vždy velmi vynalézaví a jejich nátlak i na zdravotní 
personál značný . Proto nebyly ve zdravotnícké dokumentaci výjimkou dlouhodobě 
ordinované návykové léky ve značných dávkach. Kromě lékově závislých vězňů 
(zejména při dlouhodobých pobytech ve vězníci) jsme se i v minulosti setkávali ve 
věznicích s jedinci, u kterých prvořadým problémem nebylo zneužívání leků, ale 
jiných drog naší společenské drogové scény, o které se veřejně moc nemluvilo: v 70. 
letech šlo o vykrádání opiátů a jiných preparátů z lékáren, domácí výrobu opioidů i 
stimulancií, jejich intravenózní aplikaci . Tito jedinci ve věznici intravenózní aplika
ci přerušili, aby se k ní opět po ukončení trestu vrátili . 

Nemáme k dispozici žádnou studii drogově závislých vězňů z doby před rokem 
1989. Z psychiatrické praxe však mám zkušenost, že větším problémem byly lékové 
závislosti než závislosti na domácky vyráběných drogách. 

Značný nárůst drogové problematiky po r . 1990 si vyžádal potřebná opatření i 
ve věznicích . Na základě vládního usnesení ze srpna 1993 byl Vězeňskou službou 
ČR vypracován Soubor protidrogových opatření ve výkonu vazby a trestu odnětí 
svobody, který mimo jiné ukládá ředitelům vazebních věznic zřídit střediska proti
drogové prevence . Poradna pro drogově závislé, která se od r . 1994 utvářela ve VV 
Praha Pankrác, poskytuje individuální i skupinovou péčí obviněným či odsouzeným 
prostředníctvím svých specialistů (psychiatr, psycholog, pedagog, sociální pracovni
ce). Těžiště činnosti spočívá v práci s obviněnými, pričeInŽ možnosti specialistů 
musí respektovat řád výkonu vazby. Nevýhodou je možnost omezeného dosahu 
práce a nemožnost katamnestického sledování. Není však cílem tohoto sdělení po
drobně referovat o práci poradny. Jen pro orientaci uvádím, že jde o podchycení 
problémových jedinců, klinické vyšetření, léčbu abstinenčních stavů, individuální i 
skupinovou psychoterapii a nejnutnější sociální pomoc. 

V přiložené tabulce 1. uvádím v přehledu počty nově přijatých obviněných s dro
govou problemat.ikou v jednotlivých měsících let 1994 - 1996. 

Tabulka 1. Nově přijatí obvinění zneužívající drogy v jednotlivých měsících 

M ěs íce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. Celkem 

1994 4 12 12 19 27 30 2 7 2 14 12 12 153 

1995 14 7 7 10 14 19 7 27 24 15 13 16 173 

1996 24 3 1 26 45 25 24 32 207 

Soustavným sledováním problémových jedinců jsme jen potvrdili známy fakt . 
Drogově závislých přibývá , mění se skladba zneužívaných drog ve prospěch heroinu 
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(na rozdíl např. od Německa, kde obliba heroinu klesá a roste obliba stimulancií) . 
U opiátů poklesl zájem o domácí preparát "brown". Relativně stálý zůstává počet 
uživatelů ostat!úch drog. Mírně poklesl zájem o pervitin. 

Tabulka 2. Preference drogy v jednotlivých měsících 

Měsíce l. 2. 3. 4. 5 . 6 . 7. 8 . 9. 10. 1 l. 12. Celkem 

1994 O 1 3 " 6 7 O O O 3 :.l :I :\0 
Opiáty 

Pervitin 1 3 3 6 8 9 1 3 1 G 5 " 50 

Kombinace 3 8 5 8 12 12 O 2 1 4 2 " 61 

Ostatní O O 1 1 1 2 1 2 O 2 1 1 12 

153 

1995 " O 3 2 4 6 I 8 6 3 2 2 41 
Opiáty 

Pervitin 3 5 1 8 10 5 1 9 14 10 9 12 87 

Kombinace " 1 2 O O " " 9 3 1 2 2 32 

Ostatní 3 1 1 O O " 1 1 I 1 O O 13 

173 

1996 2 8 10 21 9 5 8 63 
Opiáty 

Pervitin II 10 7 12 7 8 9 64 

Kombinace 7 12 9 9 8 10 14 69 

Ostatní 4 1 O 3 1 1 1 II 

207 

S přibýváním počtu závislých na heroinu narůstá i problematika léčby absti
nenčných stavů, o kterých bude dále řeč . 

Na přelomu roku 1995 a 1996 jsme dotazníkovou metodou vyšetřili 59 ob
viněných, kteří po nástupu vazby uváděli kontakt s drogou. Cílem bylo získání in
formací o vztazích našich vyšetřovaných k drogám, o jejich sociálním zařazení a 
perspektivách. Data byla sebrána převážne sociálními pracovnicemi při indivi
duálním kontaktu s obviněným. 

Průměrný věk našich vyšetřovaných byl 23,3 roku, průměrný věk počátku 
požívání drog byl 17,5 roku. Nejstarší vyšetřovaný byl 39- letý, nejmladší 16-letý. 
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Nejnižší počáteční věk 14 let, nejvyšší 36 let . 25 vyšetřovaných začalo požívat drogy 
v partě, 21 ze zájmu, 8 pro řešení problémll a 5 z nudy. 

Přívrženci pervitinu převažovali nad přívrženci heroinu. 39 vyšetřovaných pre· 
ferovalo intravenózlú aplikaci . 39 vyšetřovaných považovalo braní drog za svůj 
problém a 44 obviněných vidělo souvislost trestné činnosti s užíváním drog. Nic· 
méně jen 16 vyšetřovaných uvažovalo o možnosti léčby . 29 vyšetřovaných bylo již 
dříve trestáno. Jen 3 z nich byli v době vyšetření obvinělú pro výrobu a distribuci 
drog, ostahú pro majetkové delikty. Skutečný počet obviněných stíhaných pro § 187 
byl v té době podstatně vyšší, nicméně dist ributoři si zřejmě své zdraví často šetří . 

Pouhých 22 vyšetřovaných vyrostlo v úplné rodině, z ostatnách 17 prošlo ústav
ní péčí. 41 z obviněných bylo v kontaktu s některým členem rodiny, 39 vyšetřených 
mělo zaji štěno bydlelú po návratu z vězelú. Pouhých 23 obviněných pracovalo. Jen 
16 obviněných mělo vyšší než zákldaní vzdělání . 

32 toxikomanů mělo kamarády převážně mezi narkomany. Jen 16 obviněných 
mělo ve vazbě finančni prostředky, většinou llÚnimální, nedostačujíci například ani 
na úhradu vitallÚnů, které je pří ambulantní léčbě nutno plně hradit. 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že klasickým prototypem uvězněného narko
mana je jedinec s nedostatečným rodinným zázemím od dětství, se základním 
vzdělálúm, bez pracovního zařazení, často se pohybující v partě narkomanů, se 
kterými se dopouští majetkových deliktů , inklinující k tvrdým drogám, preferující 
intravenózní aplikaci . V době uvěznělú je většinou bez finančních prostředků, takže 
nelú v centru zájmu obchodlúků s drogal1Ú, leč může se stát objektem zájmu toxiko
manické party, která v očekáváni protislužby se může snažit doručit do věznice 
malá množství drog. Čelit těmto snahám je pak nesnadnou úlohou pro ředitele 
věznic . Preferovanou drogou ještě na přelomu let 1994 a 1995 byl jednoznačně per
vitin . 

V období od května 1996 do poloviny srpna 1996 bylo do W Praha Pankrác při
jato celkem 94 obviněných, kteří v anamnéze pří vstupní prohlídce uváděli 

zneužívání drog. 18 z nich bylo mladších než 20 let. Od počátku června bylo možné 
zpřesnit evidenci díky výpočetní technice a zaměřit se na některé aspekty života 
vyšetřovaných osob . 

V období od června do poloviny s rpna bylo provedeno psyclúatrické vyšetření 42 
obviněných s drogovou závislostí v anamnéze. Důvody byly u 22 z vyšetřeých ur
gentní : nastupujíci ab stinenční syndrom po vysazení opiátů. Bez výjimky se vysa
zelú opiátů týkalo heroinu, který od března 1994 v naši ambulanci nejprve po
stupně nyní zcela vytlačil dříve oblíbený "brown" domácí výroby. Všichni vyšetření 
uváděli užívání tzv. neči stého hnědého heroinu a vesměs byli informování o tom, že 
má škodlivé příměsi . Cena, za kterou heroin kupovali se pohybovala od 800 do 
1 000 Kč a při této ceně nebyla výjimečná spotřeba 30 000 - 45 000 Kč měsíčně. 
Pro majetkové delikty, převažně krádeže, bylo dle vlastního sdělení stíháno 32 ob
viněných z počtu vyšetřených . Pouze 5 z těchto delikventů před vazbou pracovalo. 
Převážně byli stíháni pro drobné krádeže v obchodních domech s malou finanční 
škodou, takže očekávaný trest byl krátky. Někteří z lůch připouštěli, že tyto skutky 
jsou četnej ší než je uvedeno v jejich obvinění . Vazbu však vesměs považovali za 
krivdu, neboť skutek, pro který byli zadrženi byl v jejich představách velmi 
banální . 

Jen 16 vyšetřovaných (38 %) uvádělo, že vyrostlo v úplné rodině. 
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22 obviněných (52,3 %) mělo základ tÚ vzdě lútú . 8 obviněných získalo VÝUČlÚ li st , 
8 maturovalo na středtú škole, 3 měli zvlášttú školu a 1 měl ukončené vyso
koškolské vzdělátú . 

Celkově bylo před vazbou pracovně zařazeno 12 vyšetřovaných (28,5 %), 24 
vyšetřovaných mělo před vazbou kde bydlet (57,1 %). Ostattú se pohybovali ve spo
lečenstvich , narkomanů, na ulici či jinde . 

16 vyšetřovaných mělo před zadrželÚm relativně stálou partnerku, z toho třeti
na partnerek brala drogy. Již dříve vězněno bylo 24 vyšetřovaných, tedy více než 
polovina souboru. 

25 z vyšetřovaných se lÚkdy dříve neléčilo protitoxikomatúcky a nemá o léčbu 

zájem.VyšetřovalÚ toxikomané, kteří aplikují drogy intravenózně tvrdí , že požívají 
výhradně svoje stříkačky, pro které vět šinou docházejí do středisek DROP či 

K-centra v Praze . Jen výjimečně si tyto stříkačky sami kupují. Netú bez zajímavo
sti, že pokud jsou tázálÚ na léčbu, mají na mysli obvykle léčbu v psychiatrických 
zařízelÚch. Docházku do DROP či K- centra subjektivně hodnotí jako možnost set
kat se s ostatIú mi , dostat stříkačky, jídlo, pomoc v hygi eně a podobně. Ochranné 
léčelÚ soudně nařízené prodělal v m.inulosti jen jeden z obviněných . Pokud uváděli 

dobrovolné léčelÚ, alÚ jeden z vyšetřovaných ho nedokonči l , léčelÚ skončilo pro
puštelÚm na revers či útěkem z léčebny. 

Doba zneužívá tÚ drog byla zji štěna u 38 z vyšetřených. Kolí sa la od 4 měsíclL do 
27 let s maximállÚm počtem ve skupině zneužívající drogy 2 roky (11 vyšetřo
vaných ) a 4 roky (7 vyšetřovaných) . 

Porucha osobnosti byla konstatována u 37 vyšetřovaných, tedy 88 % souboru . 
U 16 vyšetřovaných byla diagnostikována závislost na opioidech, u dalších 8 v 

kombinaci s dalšími drogami . 22 z nich bylo léčeno pro abstinenčtú syndrom. U 
ostatnich vyšetřovaných šlo o zneužíváni drog. lntravenózni aplikaci drog prefero
valo 22 z vyšetřených (52,3%) souboru. U všech evidovaných byla intravenózni apli
kace podstatně četnější a představovala 75 % preferenčních aplikací. 

Nakonec několik poznámek k léčbě abstinenčního syndrómu. Počet odléčených 
abstinenčních stavů začínáme systematicky sledovat v posledních měsících, 

nicméně zkušenosti máme podstatně delší. Literární prameny popisují různé 
přístupy k léčbě abstinenčního stavu od léčby v narkóze (německé zkušenosti), přes 
substituční terapii Metadonem (vězníce v Barceloně) až po tzv. suchý program 
(například zkušenosti z Nizozemí, o kterých referují Neradovi , r. 1996). 

V našich podmínkach jsme zažili jistý terapeutický vývoj, daný provoztúmi 
možnostm.i a početnim nárůstem toxikomanlL. Z počátku převažovaly tendence hos
pitalizovat všechny postižené na interním odděletú vězeiíské nemoctÚce . Časem 
však došlo k situaci, při které by hospitalizovani toxikomani zablokovali provoz to
hoto oddělení pro jiné pacienty stejně úspěšně, jako kdysi nemocní se salmonelózou. 
V posledlÚch měsících jednoznačně převažuje ambulantlÚ léčba a k hospitalizaci 
jsou odesíláni hlavně pacienti se somatickým.i komplikacemi. Medikamentózně pře
važuje podáválÚ Diazepamu a Tiapridalu v sestupných dávkach po dobu 2 týdnů a 
dále dle potřeby malé dávky neuroleptik eventuálně antidepresiv. Většina toxiko
manů je však při dalším sledoválÚ bez medikamentózlÚ léčby, dochází pravidelně 
do poradny. Obvykle je konstatován přirůstek váhy a odstup od drogového 
problémů . Ukazuje se, že v situaci nedostupnosti drog nejsou nutné žádné substi
tuční dlouhodobé programy. Tím se blížíme k názoru manželů Neradových z Nizo
zem.i, kteři uvádějí, že v bezdrogovém, klidném, bezpečném prostředí specializo-
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vaného, medicínsky, socioterapeuticky a psychoterapeuticky vedeného detoxi· 
kačního oddělení je průběh odvykacích příznaků u naprosté většiny klientů zcela 
nedramatický a odpovídá průběhu obyčejné chřipky, přitom jde o oddělení, kde se 
jedná o odvykání "na tvrdo" . 

Nepovažujeme vězníci za psychoterapeutické klidné prostředí a samozřejmě 

jsme prosti iluzí, že současná abstinence je trvalým stavem. Počáteční dramaticky 
popisované abstinenční příznaky se zmírňují při klidném pravídelném vedení, kdy 
je postižený průběžně informován o snížování dávek léků a jejich postupném vysa· 
zování . Ani v jednom případe léčených abstinenčních stavů jsme nezažili vážné ob· 
jektívní příznaky, zejména oběhové selhávání. Z mírnějších objektivních známek 
bylo pozorováno škytání, zvracení, husí kůže . Pestré a barvíté byly subjektívní ab· 
stinenční příznaky u rómskeho etníka a u některých jižních národů . U rómskeho 
etníka jsme se setkali i se simulací abstinenčního syndromu a drogové závíslosti . 

Z á u ě r 

V posledlúch měsících prudce roste počet obvíněných preferujících heroin a jeho 
kombinace, kteří se dostávají do konfliktu se zákonem pro drobné krádeže. Jde o 
jedince bez pracovního zařazení s mnohatisícovou finanční spotřebou, kteří větši· 
nou netouží po léčbě drogové závíslosti . Po krátkodobé léčbě abstinenčního syndro· 
mu jsou schopní abstinovat bez substituční léčby . V současné době zatím tito ob· 
vínění nepředstavují cílovou skupinu pro drogové mafie, ale mohou být cílovou sku· 
pinou pro toxikomanícké party. 

Z hlediska dalšího výhledu mám za to, že je jen otázkou času, kdy se do věznic 
budou dostávat solventnější toxikomané, kteří budou pro obchodníky s drogami 
podstatně zajímavější skupinou. Půjde o skupinu, která při dostupnosti drogy bude 
pracovníky poradny míjet a bude záležet jen na možnosti vězeňského systému efek· 
tivně znemožnít průchodnost drog do vězníce. 
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