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Souhrn 

Nepříznivý vývoj drogové situace v České republice trvá již několik let. Je vyjádřen hlavně 
rozširující se paletou ilegálních drog, prudce stoupajícím počtem postižených a poklesem věku 
uživatelů drog. 

Rizikovou populací se staly zejména nízké věkové ročníky, vystavené nejrůznejším negativ
ním vlivům zevního světa . Nezralí jedinci začínají často s užíváním inhalačnich drog a s kou
Í'ením marihuany. Dostávají se tak do toxikomanické subkultury, kde mají příležitost zvý
šeného kontaktu s dalšími ilegálními drogami, zejména s pervitinem a heroinem. 

To vše se děje bez jakéhokoliv postihu, ačkoliv se situace zhoršuje a postižených jedinců 
stále více přibývá . Podíl na tom má i beztrestné držení drogy pro vlastIÚ poti'ebu. To má hlavně 
za následek vytváření pocitu mladých lidí , že o nic nejde, že se vše může a že se nic nestane. 

Tuto situaci by měla změnit nová zákonná opatřeni, která by měla respektovat požadavek 
pomoci postiženým a ochrany zdravých. 

K I í č o v á s lov a : beztrestnost držení drogy - nezralá populace 

K. Hampl: CONSEQUENCES OF UNPUNISHED DRUG KEEPING 

Summary 

Unfavorable development of drug situation has already been lasted in Czech Republic few 
years. It is expressed mainly with the palette of illegal drugs, rapidly increasing amount of 
challenged people and decrease in the age of drug users. 

Especially low age groups became venture population because they are exposed to different 
negative influences of outer world. Immature individauls onen start with usage of inhalation 
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drugs and with smoking marihuana. Tbey become a part of addicted subculture where they ha
ve an opportunity of higher contact with other illegal drugs, such as pervitin and heroine. This 
everything happens withou any recourse, although, situation worsens and amount of the chal
lenged individuals always increases. Unpunished drug keeping for personal need has also con
tribution on it. It is mainly cosequence of feeling producing of young people, that they can do 
everything and nothing happens. This situation should be changed by new legal measures 
which should respect requirements of help to challenged people and protection for health peo
pie. 

K e y w o r d s : Impunity of drug keeping - immature population 

Současný stav 

Zneužívam drog, hlavně ilegálmch, se týká zejména mladých lidí, dětské a do
rostové populace, i když nem zanedbatelné i v populaci dospělých . 

U dětské a dorostové populace se jedná o osoby nezralé, neschopné posoudit ne
bezpečnost svých postojů vůči drogám. Z toho plyne chovám, které lze charakterizo
vat jako výrazně rizikové. Přitom určitá část společnosti toto jednám proklamuje 
jako normálrú, běžné , samozřejmé, jako lidské právo jedince jednat podle svého 
uvážem, svobodně podle svého vědomí a svědomí . 

Úvahu u dětí a adolescentů, zvážem všech pro a proti nemůžeme očekávat prak
ticky mkdy. Tito mladí jedinci neuvažují, ale hned jednají, bez ohledu na možné ná
sledky svého jednám. Vědomí toho co je správné nebo nesprávné, vhodné nebo ne
vhodné u mch většinou chybí a svědomí je vůbec netíží . 

O svobodě jednám nelze mluvit tam, kde je jedinec masivně ovlivňován veřejně 
informačmmi prostředky a svým okolím, zejména svými vrstevníky. Svoboda jeho 
jednám se podřizuje na něho působícím jevům. Musíme si uvědomit věk: devět až 
os~ct let . 

Působení zevního světa 

Působem vlivů zevrúho světa, jeho nejrůznějších podnětů na nezralého jedince, 
neuvědomujícího si am část svého Já, vede k jeho orientaci na jevy předkládané mu 
tímto světem. To je konečně i základm orientace člověka hned po narozem. 

Zevm svět vytvářejí v současné době hlavně veřejné informačm prostředky, zej
ména televize, ale i rozhlas, tisk, kmhy, reklama, bilboardy, v spoledmch letech 
i internet. Mladý jedinec je při tom vystaven i zjevné nebo skryté reklamě propa
gující nežádoucí jevy, jako je napřiklad pití alkoholu, kouřem cigaret, kouřem mari
huany, vychvalovám účinku návykových látek. Dochází tak k deformaci uvědomo-· 
vám si toho co se smí a co ne, co je nebezpečné a může mít velmi špatné následky. 

Nezralý jedinec se dále orientuje na své vzory, které jsou bohužel často nega
tivm a kterých mu zevm svět nabízí celou řadu. Významný je vliv vrstevníků, který 
opět může být jak pozitivm tak i negativm. Pozitivrú vlivy se snaží uplatmt peer 
programy. 

Nezralí jedinci se orientují i podle situace v rodině . Často i zde se setkávají s ne
gativrúmi vzory. Navíc v určitém věku i dobré a chápající rodiče pokládají za blbce, 
kteři nemají pochopem pro jejich chovám v rodině a v partě . Pozitivrú vliv rodičů se 
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musí uplatňovat již v předškolním věku a hlavně před příchodem puberty, nej
později před dvanáctým rokem. Podle našich zkušeností se někteří jedinci probírají 
ze své pubertální orientace až po svém dvacátém roku, ale i později . 

Situace ve školách je rovněž různá, některé nenabízejí nic mimo vzdělání podle 
osnov, jiné se snaží převést nezralého jedince přes úskalí dospívání, včetně nabízení 
alternativ využívání volného času. 

V každém případě se nezralý jedinec ocitá ve společnosti, kde se utváří indivi
duální i obecné vědomi, že užívání drog, včetně experimentování s nimi, patří 

k běžnému, normálnímu nebo dokonce modernímu způsobu života. 

vývoj zneužívání drog 

S nabídkou drog, kterými jsou nejčastěji alkohol, tabák a toluen, se setkávají již 
žáci základních škol. Přitom nerozlišují rozdíl nebezpečnosti mezi jednotlivými dro
gami. Je to prostě něco co se mi nabízí a co si tedy zkusím. Přitom již jednorázový 
experiment s toluenem může skončit letálně . Věk současných experimentátorů je 
otřesný. Náš nejmladší pacient inhalující toluen měl devět let! 

Při jedné velké epidemii inhalování toluenu na základních školách se s výjim
koujednoho až dvou případů nepodařílo nijak omezit nebo potrestat ty, kteří toluen 
mezi školáky přínesly. Měli ho přeci pro vlastní potřebu, a že je při užívání viděli 
nějací školáci, za to nemohou. Konečně i když je někdo s tou lahvičkou chytil, ne
mohlo se dokázat, že kromě pro vlastní potřebu to poskytovali i školním dětem. 
A všichni další pak už jen drželi drogu pro vlastní potřebu, bez ohledu na to zda je 
jim devět nebo devatenáct let. 

To že nedošlo k potrestání držitelů drog, údajně jen pro vlastní potřebu, umožni
lo drogovým podnikatelům již na základních školách roztřídit žáky do tří skupin: 
první skupina experimentování zásadně odmítla, druhá skupina to zkusila even
tuelně opakovaně, ve třetí skupině žáci drogu zkusili a pak určitou dobu inhalovali 
nebo dále inhalují. Posední dvě skupiny signalizují potenciální budoucí uživatele 
i dalších drog. 

Experimentující jedinci s legálními drogami a toluenem se velmi rychle a snad
no dostávají ke kouření marihuany, kterou jim zdarma nabízí o něco starší popula
ce. Když je někdo chytí s jointem, mají ho přece pro vlastní potřebu. Teoreticky mo
hou klidně tvrdit, že pro vlastní potřebu mají i dva pytle marihuany a kilo heroinu. 
Ať jim někdo dokáže, že to pro vlastní potřebu nemají! Taková teoretická úvaha má 
svoji logiku. Kuřák marihuany ji často nabídne i druhým a téměř nikdy neodmítne 
žádost o joint. 

Ruku v ruce s marihuanou přicházejí i další drogy. Oddělení takzvaných 
tvrdých a měkkých drog tím způsobem, že se užívání marihuany zlegalizuje, je pou
hou iluzí. Přesto se stále o tom mluví i před nezralými jedinci, kteří nabývají doj
mu, že je to normální, když se to bude legalizovat . Konečně vidí, že jim nikdo jointa 
neodmítne a že ho dostanou bez ohledu na věk. Neznám jediný případ, že by za to 
byl někdo potrestán. Kdyby se některý z rodičů postižených dětí domáhal postihu, 
dozví se, že případ byl odložen, protože obviněný měl marihuanu, případně další 
drogu, pouze pro vlastní potřebu a nebylo prokázáno, že by ji držel pro jiný účel. 

Marihuana přivádí mladého člověka, jako nezralého jedince do společnosti uži
vatelů i ostatních drog. Představa, že při legalizaci marihuany by ti co ji kouří cho-
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dili na jiné diskotéky a ti co šňupají nebo si píchají pervitin zase na jiné je směšná . 

Museli bychom potom mít diskotéky pro alkoholiky, pro kuřáky tabáku nebo mari
huany a pro uživatele ostatIÚch ilegálIÚch drog. 

Je to jedna z cest, jak se mladý člověk dostává do společnosti kde se užívají 
ilegálIÚ drogy. Někteří jdou přímější cestou. Na mnoha místech ve větších městech 
si koupí veřejně pervitin nebo heroin, veřejně dostanou zdarma stříkačku a jehlu, 
údajně sterilIÚ a pak už mohou nejen kouřít a šňupat, ale si i píchat jakoukoliv dro
gu. Najde-li se u dealera několik dávek pervitinu nebo heroinu, má je přeci pro 
vlastIÚ potřebu. Ať mu někdo dokáže, že je to jinak! DokazováIÚ může trvat třeba 
i rok, než se prokáže že nejde o držeIÚ drog pro vlastIÚ potřebu, ale na "kšeft". Za 
tu dobu dealer zmrzačí desítky, možná stovky mladých lidí. Proto se zneužíváIÚ 
drog tak rychle šíří . Neexistuje žádná zábrana. 

I mimopražští ne zletilí mladiství vědí, že si mohou v Praze koupit za 200'- Kč 

dávku pervitinu nebo heroinu a že k tomu dostanou zadarmo, přímo na ulici, in
jekčIÚ stříkačku a jehlu pod rouškou výměnného programu. 

Od prvIÚ dávky pervitinu do žíly trvá cesta k závíslosti na něm nejdéle tří 
měsíce . Mladí lidé opouštějí školu, zaměstnáIÚ a někdy i domov, prodávají své 
osobIÚ věci a věci z rodiny, pak kradou venku a stávají se obětí dealerů, kteří z IÚch 
dělají své spolupracoVIÚky. Tak se dealerská síť rychle rozrůstá . Protože všichIÚ 
dealeří tvrdí, že mají u sebe drogy jen pro vlastIÚ potřebu, naprosto beztrestně se 
užíváIÚ drog lavínovítě šíří . 

Liberální a represivní přístup 

Zastánci liberálIÚ drogové politiky rádi citují ekonoma Friedmana, že stát nemá 
právo aIÚ povínnost bráIÚt dospělému jedinci aby konzumoval drogy, právě tak jako 
mu nebráIÚ v kouřeIÚ nebo provazochodectví, pod záminkou, že jde o nebezpečnou 
zábavu. Zapomínají ale, že to co citují se týká jen dospělých . 

Ekonoma Friedmana uvádějí i jako zastánce legalizace drog, která by měla být 
součástí prevence užíváIÚ drog. Legalizace drog ale nemůže být žádnou prevencí, 
protože zvýšeIÚ nabídky vede ke zvýšeIÚ poptávky a počet lidí užívajících drogy dále 
narůstá . Ekonom by měl vědet, že uživatelé drog nemají obvykle peIÚze na léčbu 
své závíslosti a následných komplikací a že státu nezbývá než se o ně postarat, ne
chce-li, aby umírali na veřejných ulicích. A to stojí skutečně hodně peněz. 

Příkladem velmí liberálIÚho postoje k drogové problematice je Švýcarsko, kde 
pacient dostane zadarmo nejen metadon, ale i heroin a za ušetřené peIÚze z podpo
ry v nezaměstnanosti a sociálIÚ podpory si může na černém trhu nakoupit kokain 
nebo další drogy. Přál bych každému, aby několik takových chudáků víděl na vlast
IÚ oči . 

Všeobecná dostupnost všech drog umožňuje neomezené působeIÚ volného trhu. 
Ano, je to velkolepý obchod, IÚčím neomezovaný. Stoupá nabídka i poptávka. Má-li 
u nás někdo na prodej jakoukoliv drogu, stačí aby prohlásil, že ji má jen pro vlastIÚ 
potřebu a může beztrestně obchodovat dál. 

VšichIÚ zastánci beztrestnosti držeIÚ drogy pro vlastIÚ potřebu uvádějí stejné 
argumenty: represe IÚC nevyřeší, novela zákona IÚkoho od dalšího užíváIÚ neodradí. 
Navíc barvitě líčí hrůzné představy o tom, jak dítě, které si dalo šluka z jointu, bu
de potrestáno krutým vězeIÚm. 
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Podobný je i argument, že se postižeIÚ budou bát navštěvovat zařízeIÚ, kde by 
jim mohla být poskytnuta pomoc. Přitom existuje možnost tato zařízeIÚ navštívit 
anonymně . 

Nikdo ale neuvádí, co by se mělo udělat, aby se zabránilo volnému obchodu s ile
gálIÚmi drogami a šířeIÚ užíváIÚ drog ve stále nižších věkových skupinách. Souhla
sí s potrestáIÚm dealerů, ale neřeší jak poznat dealera od uživatele, když řada uži
vatelůjsou i dealeří . 

Přitom jedínec pod vlivem zejména stimulačIÚ drogy nebo halucinogenu může 
napáchat nesmirné škody nejen sobě, ale i na majetku, zdraví a někdy i na životech 
druhých lidí. Pacient pod vlivem stimulačIÚ drogy s probíhající "stíhou" s paranoid
ním bludem pronásledováIÚ se může nejen schovávat, ale také napadnout své 
zdánlivé pronásledovatele. Narůstá i počet dopravIÚch nehod pod vlivem drog. Při 
poklesu dostupnosti a nabídky poklesne i vlastIÚ užíváIÚ drog. 

Represe v tomto směru odradí řadu jedinců nejen od výroby, obchodováIÚ, 
držení drogy pro vlastIÚ potřebu, ale i od samotného užíváIÚ drog. Máme s tím 
zkušenosti z našeho okresu, kde došlo u některých experimentátorů a závislých ke 
změně postojů po prvIÚch soudIÚch procesech a potrháIÚ dealerské sítě. 

Dlouhodobý spor zastánců liberalizace a přiměřené represe se stává nesmysl
ným. Trestnost držeIÚ drogy pro vlastIÚ potřebu vadí hlavně těm, kteří jakýmkoliv 
způsobem na drogách a závislosti na nich vydělávají. Čím více vydělávají, tím větší 
vyvíjejí odpor proti omezujícím opatřeIÚm. Přitom jejich schováváIÚ se za zájmy pa
cientů nebo klientů je velice průhledné a ve své podstatě naiVIÚ. Někteří tak ale 
činí z ignorance, protože o problematice abůzu drog toho mnoho nevědí. 

Směšuje se právIÚ a morálIÚ stanovisko trestnosti a dokonce se celá problemati
ka zpolitizovala. Zcela se v dosavadIÚch sporech opouští to zásadIÚ: základIÚ 
obecné vědomi toho, co se může a toho, co se nesmi, co je dovoleno a co je zakázáno, 
toho, co škodí a co je neškodné. Vytváří se umělá atmosféra toho, že užíváIÚ drog je 
normálIÚ, všeobecné a každý na to má právo. To vede u mladých lidí k vytvářeIÚ 
představy toho, že o nic nejde, že to dělá každý, že má na to právo a proto to udělá, 
zkusí a nic se mu nestane. 

Pomoc postiženým a ochrana zdravých 

Mezi postižené nepatří jenom pacienti s rozvinutou závislostí, ale i experi
mentátoři, kteří by měli vědet, že již prvIÚ experiment s drogou může skončit 
závažným poškozeIÚm zdraví nebo i smrtí. Navíc jedinec experimentující s drogami 
již ve školIÚm věku má sklon v tom pokračovat i v dospíváIÚ a v dospělosti . I jemu 
je proto třeba poskytnout odbornou pomoc. 

Hůře jsou na tom uživatelé drog, ať už jsou příležitostIÚ, víkendoví, rekreačIÚ 
nebo pravidelrú. Většinou se dOmIÚvají, že mohou s drogou kdykoliv přestat, že ma
jí vše pod kontrolou. V tomto omylu setrvávají i v době, kdy se u nich objeví zdra
VOtIÚ a sociálIÚ komplikace. Většina z nich ale vyhledá lékařskou pomoc až když je 
jim velmi zle. I tyto pacienty s dosavadIÚm poklidným užíváIÚm drog by alespoň 
částečně měla odradit představa o postihu za držeIÚ drogy pro vlastIÚ potřebu. 

Pacienti závisli na některé droze jsou bezpochyby postiženi nejvíce. Měli by co 
nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc. Nemusejí se obávat žádného potrestáIÚ za to, 
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že berou drogy. Mohou dokonce zůstat po celou dobu vyšetřeIÚ a léčeIÚ vanonymi
tě. Pokud se rozhodnou pro abstinenci mají šanci se vrátit do normálIÚho života. 

Ochrana zdravých jedinců, drogou zatím nepoškozených je nejen v jejich zájmu, 
ale i v zájmu celé společnosti . Postih za držeIÚ drogy pro vlastIÚ potřebu by měl být 
součástí takové ochrany, protože znamená: 

- vědomí většiny mladé populace, že držeIÚ drogy je něco nenormálIÚho, 
nežádoucího, škodlivého, špatného nebo dokonce trestného; 

- sIÚžeIÚ nabídky a dostupnosti drog pro případné experimentátory; 
- zvětšeIÚ ochrany před dealery drog, skrývající se zatím pod rouškou uživatelů 

drog; 
- ozdravěIÚ společných a společenských akcí, pří kterých dochází ke styku 

zdravé populace s populací již postiženou (diskotéky, koncerty, kavárny, bary, 
večírky atd.); 

- sIÚžeIÚ užíváIÚ drog pří řízeIÚ motorových vozidel nebo při výkonu jiné činno
sti, kde je užití drogy obzvláště nebezpečné . 

Jako postih může být chápána výtka, domluva, pokuta nebo podmíněný trest. 
Místo postihu jsou možné následující alternativy: 

- oznámeIÚ rodičům nebo jiným příslušIÚkům rodiny, že člen jejich rodiny užívá 
drogy; 

- oznámeIÚ zdravotnickému zařízeIÚ s povinností dostavit se v určitém termínu 
k příslušnému lékaři ; 

- možnost podstoupit ambulantIÚ nebo ústavIÚ léčbu s následnou rehabilitací 
a resocializací. 

Všechny tyto alternativy by měly umožnit postiženému změnit životIÚ styl, 
získat zpět ztracené schopnosti, najít patřičné místo ve společnosti a vrátit se zpět 
do rodiny, do školy, do zaměstnáIÚ . NeIÚ tedy v žádném případě ochrana zdravých 
na úkor již postižených. Spíše takový přístup přinese prospěch oběma skupinám. 
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