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Bádání na poli drogových závislostí přináší historikovi nemálo úskalí. Na
nejobecnější rovině může u někoho vzbuzovat podezření již fakt, že se autor vědecky
zaměřil na společenský fenomén, kterému má patřit pouze odsudek a opovržení.
Potenciálně bychom se mohli dále setkat s pochybnostmi o tom, zdali zde historik
poněkud nepřekročil své pole působnosti a nenalézá se na území, které by mělo patřit
jiným vědeckým oborům: lékařství, psychologii, sociologii, právní vědě či kriminalistice. Na
nejkonkrétnější úrovni je pak třeba vyrovnat se s latentní kritikou upřednostnění
problematiky drog jako referenčního rámce pro nahlížení československých dějin let
1968-1989 před „osvědčenými“ tématy, jako je např. činnost disidentských skupin či tajné
policie. V rámci předkládané práce je zapotřebí vyrovnat se s těmito pochybnostmi a
pevně zařadit problematiku drog do kontextu sociálních dějin předlistopadového
Československa.
Této autorově ambici odpovídá i struktura práce, ve které bude před tradičním
chronologickým řazením dána přednost tématickému rozdělení do tří větších okruhů
představujících tři hlavní analytické vrstvy problému. Každému okruhu budou věnovány
dvě kapitoly. V prvním okruhu se zaměříme na vznik a vývoj československé drogové
subkultury a položíme si otázku, proč vznikla právě na konci 60. let, za jakých podmínek a
jaké to mělo následky na její další fungování. Předmětem druhého okruhu budou pozice a
snahy odborné veřejnosti zabývající se drogovou problematikou a její vliv na praxi
výkonných a zákonodárných orgánů. Ptát se tedy budeme na obsahy, formy a efektivitu
vzájemného působení mezi expertními grémii a politickými představiteli a orgány. Ve třetím
okruhu obrátíme pozornost na reprezentace problému drog v rámci širší veřejnosti - v
médiích a v kultuře. Tady se zeptáme, zdali lze na partikulárním tématu užívání
návykových látek poukázat na širší celospolečenské změny, které se odehrávaly ve
vytyčeném období.
Kdo jsou tedy aktéři takto vystavěného příběhu? Z povahy věci nemůže jít o jednu
sourodou sociální skupinu, ale naopak minimálně o skupiny tři. Jsou to 1) sami toxikomani,

2) experti zaměření na návykové látky a 3) doboví představitelé a vykonavatelé státní
moci. Nejedná se o skupiny zcela uzavřené a bez pochyby bychom mohli dohledat osoby
spadající do dvou a velmi pravděpodobně i do všech tří předkládaných kategorií zároveň.
Jako modelová úvaha je ale toto dělení plně postačující a dostatečně přesné. Umožní nám
sledovat aktéry, nechat je rozehrát jejich akce a reakce, a vytvořit tím specifické pole
zpětných vazeb, tj. určitý „režim fungování“ společnosti.
Z takto definovaného pojmu „režim“ vyplývá, že předkládanou práci je možné
zařadit do takových proudů současného bádání, které si kladou za cíl překonat dichotomii
pohledů na dějiny komunismu „shora“ a „zdola“, jež byly konstitutivní pro již delší dobu
zavedené směry totalitně-historické či revizionistické.1 Práce tak činí právě zavedením
výše zmíněného modelu „pole zpětných vazeb“ mezi aktéry, ve kterém se definují a
vyjednávají hranice možného a nemožného, slušného a neslušného, společenského a
protispolečenského, socialistického a antisocialistického, normálního a nenormálního atd.

Teze č. 1. Drogová subkultura se v Československu vytvořila právě koncem 60. let
kvůli souběhu dvou okolností: transferu subkultury ze západních zemí a domácí
„předpřipravenosti“ v podobě tzv. tabletové kultury vzniklé o dekádu dříve.

Vývoj drogové problematiky v Československu je zapotřebí chápat v souvislostech
vývoje globálního a v tomto ohledu představuje analýza emergence drogové subkultury v
ČSSR také specifický příspěvek k dějinám transferu. O 60. letech ve světě lze bez
nadsázky hovořit jako o období drogového „boomu“. Užívání návykových látek mladší
generací se stalo masovým fenoménem a našlo svůj odraz i v populární kultuře. Písně
Boba Dylana, The Doors, The Beatles nebo The Rolling Stones více či méně otevřeně
komunikovaly nové hodnoty generační revolty a psychedelické kultury.2 Právě v této době
v Československu vrcholil destalinizační, demokratizační a liberalizační proces v podobě
tzv. pražského jara. Zdá se, že volnější pohyb osob a informací v druhé polovině 60. let
akceleroval transfer toxikomanické subkultury ze západních zemí do Československa.
Blíže k přístupům k dějinám komunismu viz KOLÁŘ, P., PULLMANN, M., Co byla normalizace: Studie o
pozdním socialismu, Praha 2016, zejm. s. 40–42.
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Srov. VANĚK, M., Byl to jenom rock'n'roll?: hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–
1989, Praha 2010, zejm. s. 106–107.

Československo nebylo na konci 60. let přímo napojeno na celosvětovou síť
černého obchodu s drogami. Přísná ostraha hranic a zejména nedostatek volně
směnitelných valut zapříčinily, že v ČSSR nedošlo k masovému rozšíření klasických drog.
Nicméně zde již více než deset let fungoval stav velmi liberální lékové politiky a obecné
tolerance vůči pravidelné konzumaci léčiv ovlivňujících psychiku. Bylo by tedy příliš
unáhlené svalit veškerou vinu na “zlý Západ” a nevidět příhodné domácí podmínky, které
transfer umožnily. Drogová subkultura se ze Západu přesunula velmi specifickým
způsobem, a to téměř bez západních drog, které byly nahrazeny domácími léčivy hojně
nadužívané tehdejší střední a starší generací. V případě mládeže šlo zejména o jejich
vysoké dávky, nebezpečné kombinace, injekční roztoky a podomácku vyrobené deriváty.
Popsat partu toxikomanů, jakožto základní buňku subkultury, není zcela bez
problémů, protože se nejednalo ani zdaleka o vojensky fungující skupinu. Na základě
dostupných pramenů můžeme nicméně předestřít její typickou podobu. V čele party stál
“vůdce”, který byl na drogách závislý a oplýval největšími znalostmi o výrobě, opatřování,
distribuci či aplikaci drog. Počet řadových členů kolísal od několika jedinců do několika
málo desítek osob. Některé party se vyznačovaly i určitou organizovaností, která se
projevovala specifickými rituály, ceremoniály a pravidly (povinný suicidální pokus, léčba na
psychiatrickém oddělené, tajná abeceda, sebepoškozování, uniformní vzhled aj.).
Jednotlivé party pak existovaly jako primární jednotky širšího vzájemně propojeného
společenství, drogové subkultury, jejíž sympatizanti byli nadáni určitými distinkčními znaky,
podle kterých se i členové různých part poznali.
Subkultura prodělala během vytyčeného období bouřlivý vývoj, který lze
dokumentovat na řadě statistických zkoumání. V roce 1973, kdy Federální správa VB
začala toxikomany evidovat, bylo zaznamenáno 119 případů, na konci 80. let se již počet
pohyboval okolo 7000 osob. Poukázáno bylo i na určitá geografická či ekologická
specifika, např. kumulaci problému ve velkoměstském prostředí (Praha, Bratislava) a v
průmyslových aglomeracích (Severočeský a Severomoravský kraj). Drogová subkultura se
koncem 80. let již natolik rozvinula, že po otevření hranic na počátku 90. let již nic
nebránilo plnému rozšíření toxikomanií “západního střihu”.

Teze č. 2. Nejvyšší státní a stranické orgány začaly reagovat na varovné signály
odborné veřejnosti zabývající se drogami až tehdy, když se mezi průvodními
negativními jevy toxikomanie objevila závažnější kriminální, násilná či jinak sociálně
nežádoucí činnost narušující bezpečnost společnosti.

Zmiňujeme-li zde odbornou veřejnost na poli zneužívání návykových látek, máme
na mysli zejména lékaře-psychiatry, psychology, právníky a kriminalisty. Odborníci jako
Jaroslav Skála, Eduard Urban, Jaromír Rubeš, Jiří Drtil a Pavel Vantuch představovali čs.
špičku a pravidelně publikovali i v zahraničí. Často se jednalo o odborníky na
alkoholismus, kteří své zkušenosti přenesli do sféry drogové problematiky. Působili na
pracovištích jako léčebna U Apolináře, psychiatrická klinika v Horních Beřkovicích,
Výzkumný ústav kriminologický Generální prokuratury či na právnické fakultě v Brně. Své
názory, postřehy a doporučení prezentovali na expertních fórech, zejména v časopisech
jako Protialkoholický obzor, Československá psychiatrie, Praktický lékař, Právník,
Socialistická zákonnost či Kriminalistický sborník, kde poukazovali na neblahé následky
toxikomanií, upozorňovali na systémové chyby a navrhovali možné způsoby řešení.
Negativní průvodní jevy spojované s toxikomanií lze rozdělit do tří skupin: 1) snížení
či úplná likvidace pracovního výkonu jedince, 2) destrukce mezilidských vztahů, např.
rodinných či přátelských. a 3) kriminální a jiná závažná společensky nežádoucí činnost.
Od počátku 60. let se v odborných časopisech začaly objevovat články a studie o
problematice návykových látek. V tomto období tzv. “tabletové kultury” zcela převažovaly
příspěvky o negativních jevech spadajících do prvních dvou skupin. Zaznamenávány byly
hlavně případy psychóz způsobených dlouhodobým užíváním léků, selhávání v
zaměstnání, neplnění povinností a jeho následky, domácí násilí či rozpady rodin. Jednalo
se tedy o případy, které je možno shrnout do kategorie osobní či rodinné tragédie.
Na přelomu 60. a 70. let se začaly v odborných periodikách objevovat i články
jiného typu. Vzhledem k vytvoření drogové subkultury byly publikovány studie, v nichž
návykové látky již hrají roli iniciátora kriminální činnosti narušující bezpečnost. Se
stoupající měrou se bylo možno setkat s případy krádeží, loupeží v lékárnách, příživnictví,
prostituce, šíření nakažlivých onemocnění, vyhýbání se vojenské službě a násilných
trestných činů.

Československá právní soustava na počátku sledovaného období zahrnovala
několik zákonů a nařízení týkajících se návykových látek. Jednalo se zejména o
Jednotnou úmluvu OSN o omamných látkách přijatou v roce 1961, dále Zákon o boji proti
alkoholismu z roku 1962, příslušné paragrafy z Trestního zákoníku z roku 1961 a Zákon o
péči zdraví lidu z roku 1966. Komplexní právní úprava boje proti nealkoholovým
toxikomaniím nicméně neexistovala. Počátky příprav zákona zahrnujícího i nealkoholové
závislosti spadají do roku 1971, kdy bylo přijato Usnesení předsednictva ÚV KSČ ke
komplexnímu a koordinovanému boji proti kriminalitě. Vláda ČSSR dostala za úkol
prošetřit účinnost Zákona o boji proti alkoholismu (1962). Federální vláda se posléze
usnesla, že zákon jednak neplní zcela svůj účel a že ho bude třeba rozšířit o problematiku
jiných toxikomanií. Práce na přípravě zákona přešli na vlády republikové a dále do
kompetencí ministerstev zdravotnictví. V období 70. let na počátku let 80. byl zákon
připravován a dokonce předložen ke schválení. V síti partikulárních zájmů jiných rezortů a
zainteresovaných institucí byl zamítnut a uložen “do šuplíku”. Téma bylo opět otevřeno až
s Gorbačovovým příchodem do Kremlu a jeho protialkoholním tažením. Zákon o ochraně
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi byl rychle oprášen a v podobě z roku 1977
spěšně přijat v březnu 1989 (na Slovensku v dubnu téhož roku), aniž respektoval změny,
ke kterým došlo v průběhu 80. let.
Domníváme se, že varovné signály odborné veřejnosti a zájem vrcholných státních
a stranických orgánů o problematiku toxikomanií je zapotřebí dát do souvislosti. Dokud
bylo možno zahrnout negativní důsledky závislostí do kategorie “osobních tragédií”,
nevyvíjely decisivní instituce žádnou činnost. Reakce se dostavila až se vznikem
kriminální toxikomanické subkultury. Problematizovalo se užívání některých léčiv, které
bylo do té doby běžné. Návykové látky nemají tudíž jen dimenzi chemickou či biologickou,
ale i sociální – narušují společenské hodnotové hierarchie a teprve proto dochází k jejich
reglementaci. V případě Československa došlo k narušení hodnot bezpečí a klidu, které
zřejmě hrály důležitou roli pro utváření normalizačního konsensu.

Teze č. 3. Problematika toxikomanie a její reprezentace v dobové kultuře zrcadlila
sociální vývoj: ač je partikulárním tématem, napomáhá k rozkrytí celospolečenských
změn, ke kterým došlo mezi ranými fázemi normalizace a obdobím přestavby v
druhé polovině 80. let.

Pro normalizační ideologii tzv. rozvinutého socialismu3 představovala problematika
zneužívání návykových látek značný interpretační zádrhel. Ten spočíval v otázce, jak
objasnit reálný výskyt negativního jevu drogových závislostí v sociálním prostředí, které
mělo již dávno odstranit všechny předpoklady pro jeho vznik a šíření. Šlo tedy o složitý
úkol: problém toxikomanie popsat, analyzovat a také (minimálně na deklarativní rovině)
řešit, ale zároveň ponechat „štít“ socialismu bez poskvrny, a tím nerozhoupat jen zdánlivě
stojaté sémantické vody posledních dvou dekád komunistické diktatury.
Tohoto efektu mělo být dosaženo vícerými způsoby, jejichž společným
jmenovatelem bylo vytlačení problému závislostí na drogách za horizont „slušné a zdravé“
socialistické společnosti. Snad nejpregnantnější bylo v tomto směru zařazování
toxikomanie mezi „jevy cizí socialismu“. Užívání takovéto nebo obdobné literární formule
umožňovalo promlouvajícím vypořádávat se s nežádoucí realitou a zároveň ji lokalizovat
do prostoru, kde nemohla napáchat závažné škody na normalizačním kánonu. Tímto
způsobem je potřeba číst dobové prameny, ve kterých se lze často setkat s tvrzeními, že
toxikomanie byla v československé společnosti nevítaným vetřelcem, a to buď jako relikt z
předúnorové kapitalistické minulosti, nebo jako nežádoucí import ze Západu.
Představa toxikomanie jako jevu z podstaty vnějšího, nevlastního a ze Západu
importovaného éru komunismu v Československu nepřežila. Tato explikační linie pozvolna
během 80. let ustupovala do pozadí a v „přestavbovém“ ovzduší posléze zcela ustala.
Problematika toxikomanií se na diskurzivní úrovni „zabydlela v socialismu“. Legislativní
vývoj napovídá, že se řešení problému drog posunulo přece jen výše i na žebříčku priorit
ve strategických úvahách tehdejšího establishmentu.
To však neměl být konec, nýbrž začátek. Upozaďování problematiky toxikomanie
po dlouhá léta normalizace nebo její stavění do lepšího světla mělo „dobrý“ důvod z
hlediska stability komunistického režimu v Československu. Naopak vystavení problému
Masové užívání pojmu „rozvinutý socialismus“ je spjato především s érou Leonida I. Brežněva, která je
charakterizována snahou po maximální stabilizaci komunistických režimů a vyhýbání se zvratům. Výstižně ji
postihuje ruské slovo „zastoj“. Blíže viz PULLMANN, M., Konec experimentu, Praha 2011, zejm. s. 24–27.
3

na veřejnost v druhé polovině 80. let s sebou přinášelo zásadní (sice nevyslovenou, ale
silně patrnou) meta-otázku, zda se socialismus dovede vypořádat s negativními jevy lépe
než kapitalismus a je-li tím důstojnějším společenským uspořádáním. Tento předpoklad,
který byl po léta stavěn vůči převaze Západu ve volnosti i úrovni konzumu, byl otevíráním
diskusí okolo ožehavých témat v „přestavbovém“ období vážně narušen. Proto byly
názory, že toxikomanie není pevně svázána jen s kapitalismem, tak převratné. Spolu s
mnoha dalšími otevřenými tématy, která zpochybňovala primát socialismu v mnoha
oblastech, sehrál diskurz kolem toxikomanie důležitou roli v tom, že si lidé velmi brzy po
listopadu 1989 řekli, že rámovat svůj životní svět nadále pojmem socialismus nemá
valného smyslu.
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