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Abstrakt

Jen stěží se dá přesně kategorizovat příčinná souvislost mezi užíváním návykových 

látek a pácháním trestné činnosti. V tomto dynamickém vztahu hraje roli celá řada 

faktorů, jako je například socioekonomické prostředí, osobnost pachatele či vliv 

vrstevníků.

Některé dílčí mechanismy se však popsat dají. Souvislost mezi užíváním drog a druhem 

páchané trestné činnosti, nebo vliv jednotlivých látek na charakter kriminality mezi ně 

určitě patří. Cílem výzkumu tedy bylo popsat specifické mechanismy a vlivy, které 

utváří chování uživatele krátkou dobu před spácháním trestného činu a které vycházejí 

z jeho závislosti na nelegálních návykových látkách.

V rámci kvantitativního výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření s klienty různých 

druhů protidrogových služeb, kvalitativní část obsahuje polostrukturované rozhovory se 

dvěma uživateli, které mají za cíl zaplnit mezery v souvislostech, jež se nedají 

v dotaznících zachytit.

Výsledkem výzkumu je zjištění, že uživatelé pervitinu případně kokainu jednají více 

spontánně, impulzivně. Také ve svých odpovědích udávají více násilných trestných 

činů. Naopak pro uživatele opiátů je naprosto prvořadý rychlý zisk peněz, nicméně také 

díky tlumivým účinkům jsou schopni si své jednání více dopředu promyslet. Do 

organizované trestné činnosti se však uživatelé omamných a psychotropních látek téměř 

nezapojují.

Pro obě skupiny uživatelů však platí, že mezi jimi spáchanými trestnými činy dominují 

krádeže, z nich pak nejvíce krádeže v obchodě. I další pořadí nejčastějších deliktů 

ukazuje na to, že pro uživatele drog je zásadní okamžitý a nejdostupnější zisk.

Klíčová slova
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Abstract

It is hardly possible to categorize precisely causal connection between use of addictive 

drugs and criminal action. In this dynamic relationship play their role a wide range of 

factors, for example socioeconomic environment, personality of the offender or the 

influence of contemporaries.

But some of the partial mechanisms can be described. Such as connection between drug 

use and a type of the criminal action or the influence of the certain substance to nature 

of the crime. 

The aim of this research was to describe specific mechanisms and effects, which 

influence the behavior of the drug users in short time period before commission of the 

crime and which come from his dependency to illegal addictive drugs.

In the quantitative study there was realized a questionnaire research with clients of 

various drug therapies. The qualitative part of the research includes semi structured 

interviews with two drug users, which might help to understand the context that is not 

possible to record in questionnaires.

As a result of the research is the recognition, that users of pervitin or cocaine act more 

spontaneously and impulsively. They also state higher number of violent crimes in their 

responses. On the other hand even that users of opiates strongly prefer immediate 

financial profits, the suppressive effects of the drug enable them to plan the action more 

precisely in advance.

Users of narcotics and psychotropic drugs are usually not involved in the organized 

criminal action. It is typical for both groups of drug users that the dominated type of 

crime are thefts, from which the most common is shoplifting.

Also other types of criminal actions placed on the top of the list of the most often 

offended crimes show, that the priority for drug users is immediate and easily accessible 

profit.

Key worlds

Drug users – crime – causal connection – act – motive
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Úvod

Přímé propojení užívání drog a kriminality je jedním z nejrozšířenějších mýtů ve 

společnosti. Častokrát přistupují k uživatelům drog jako k potenciálním pachatelům i 

sami odborníci, nemluvě o příslušnících policie, se kterými uživatelé velmi často 

vstupují do kontaktu.

Většina autorů, kteří se této problematice věnují, upozorňují na obtížnost kategorizace 

jednotlivých činů a osob, které je páchají. Není totiž možné rozklíčovat, jakou roli hraje 

v drogové kriminalitě osobnost uživatele, sociální a kulturní prostředí, ve kterém 

vyrůstal či žije, nebo zdravotní stav, ve němž se nachází.

Některé mechanismy vyplývající z užívání drog a promítající se do kriminálních aktivit

se ale popsat dají. Je to například charakter jednání při páchání trestného činu

v závislosti na užité látce, nebo motiv, který byl v době páchání trestné činnosti pro 

uživatele nejpodstatnější.
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Cíl práce

Cílem práce je zmapovat specifika sekundární drogové kriminality, tedy jak se závislost 

na konkrétní návykové látce projevuje na úsudku, jednání, motivu uživatele a na druhu 

trestného činu. To, jak se do chování pachatele promítá skutečnost, zda jedná pod 

vlivem návykové látky, nebo to, jak na vlastní trestnou činnost nahlížejí sami uživatelé.

Dalším úkolem je porovnat výsledky výzkumu s policejními statistikami ESSK, 

zveřejněné ve Výroční zprávě pro rok 2008 (Mravčík et al., 2009). Podle nich uživatelé 

drog páchají v drtivé většině majetkovou trestnou činnost, přičemž nejčastějším 

trestným činem je krádež vloupáním do automobilů. S policejními odhady jsem se 

setkal při své spolupráci na jejich vyhodnocování pro Národní monitorovací středisko 

pro drogy a drogové závislosti. Tato práce by měla i poukázat na míru přesnosti 

policejních statistik.

Hypotézy

- Kriminalita je přímo úměrná druhu a způsobu aplikace návykové látky. Zatímco 

uživatelé heroinu páchají výhradně ekonomicky motivovanou trestnou činnost, mezi 

uživateli pervitinu se objevují i násilné trestné činy. 

- Kriminalita páchaná uživatelů pervitinu se vyznačuje převážně impulzivním 

charakterem. Naopak uživatelé opiátů díky tlumivým účinkům drogy způsob a 

provedení trestného činu více promýšlejí.

- Nejdůležitějším motivem pro uživatele drog je okamžitá potřeba, to ovlivňuje i druh 

trestné činnosti. Jde tedy hlavně o krádeže (vloupáním do automobilů, kapesní krádeže). 

Organizovaná trestná činnost je velkou výjimkou.
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Teoretická část

1. Drogy a zločin

V odborné literatuře se spojení drog a kriminality diskutuje ve dvou hlavních termínech: 

statistická návaznost a příčinná souvislost (Bennett & Holloway, 2005).

Statistická návaznost tvrdí, že pokud najdeme jednu z proměnných, měla by nás 

dovést k další. Z tohoto pohledu výzkum spojení drog a kriminality velmi často ukázal 

silnou korelaci mezi užíváním drog a kriminálním chováním. Nicméně hlavními 

kriminálními aktivitami uživatelů drog jsou trestné činy spojené s distribucí, zatímco 

aktivních a pravidelných pachatelů „nedrogových“ trestných činů je podstatně méně 

(Harrison & Gfroerer, 1992).

Příčinná souvislost má hlubší význam než statistická návaznost. Goode (1997) 

upozorňuje na fakt, že drogy a kriminalita se velmi často vyskytují společně, ale 

nepřekrývají se. Je potřeba mít na paměti, že kauzalita má dvě komponenty: příčinu a 

následek. Mezi nimi musí existovat kauzální nexus. Jinými slovy, užití drogy by vedlo 

k porušení zákona pouze v tom případě, že by porušení zákona bylo jedním z následků 

užití drogy. Máme k dispozici přesvědčivá a průkazná kritéria pro tvrzení o příčinné 

souvislosti: 1) musí existovat spojení mezi přídatnými proměnnými, 2) příčina musí 

nastat před následkem, 3) spojení mezi proměnnými se nesmí ztratit, pokud vezmeme 

do úvahy další proměnnou (Bennett & Holloway, 2005).

1.1. Typy kauzality

Typů souvislosti mezi užíváním drog a kriminalitou je celá řada, stejně jako autorů, 

kteří je uvádějí. Zřejmě nejpoužívanějším rozdělením je čtyřmodelové schéma, které 

používá White (1990):

1) Kriminalita je následkem užívání drog

2) Užívání drog je následkem kriminality

3) Reciproční model

4) Model nepravé příčiny

Někteří autoři uvádějí ještě pátý model, tzv. Model shody (Bennett & Holloway, 2005).
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První dva modely jsou poměrně zjednodušené, přesto každý z nich má řadu stoupenců i 

odpůrců. Třetí model, reciproční, je komplexnější a tvrdí, že užívání drog někdy 

způsobuje kriminální chování, v jiných případech je to zase naopak. Tento model je 

založen na myšlence, že vztah mezi užíváním ilegálních substancí a pácháním trestné 

činnosti je obousměrný.

Řada odborníků argumentuje tím, že třetí schéma je pouze mix předchozích dvou a 

jediným rozdílem je skutečnost, že připouští oba předchozí přístupy v souladu, zatímco 

ty se mezi sebou vylučují. Protiargumenty hovoří o tom, že jde o unikátní model, jelikož 

obousměrná teze je sama o sobě příčinou.

Model nepravé příčiny předpokládá, že užívání drog nezpůsobuje kriminální chování a 

kriminální chování nezpůsobuje užívání drog. Ale, že jsou způsobeny jiným, dalším 

faktorem. V odborné literatuře se však dost často vyskytují pochybnosti, zda se dá 

zařadit mezi schémata vysvětlující příčinnou souvislost, nebo zda jde o nepravý model. 

V konečném důsledku ho můžeme označit za model vyvracející ty ostatní.

Model shody se dá také označit za nepravý. Předpokládá, že užívání drog a kriminalita 

nejsou v přímém spojení, nýbrž v korelaci jsou proměnné, které na uživatele drog 

působí (Bennett & Holloway, 2005).

Racionální názor, který propojuje předchozí modely, je ten, že mezi zapojením do 

trestné činnosti a užíváním drog může být vzájemný vztah v tom smyslu, že osoby 

z kriminálního prostředí jsou vystaveny vyššímu riziku vzniku problémů s drogami. A 

osoby s problémy s drogami jsou naopak vystaveny zvýšenému riziku zapojení do 

trestné činnosti (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 

[EMCDDA], 2008).

Důkazem může být výzkum, který provedl Pernanen et al. (2002) ve spolupráci 

s Correctional Service of Canada (CSC). Respondenty bylo téměř deset tisíc vězňů 

v kanadských federálních i provinčních věznicích. Z toho přes polovinu dotazovaných, 

přesně 53 procent, uvedlo, že v posledním půlroce před zadržením alespoň jednou užili 

ilegální drogu. Třicet procent z nich dokonce přiznalo, že si ji dali několikrát týdně. 

Nejrozšířenější byla marihuana (43 procent), následoval kokain (28 procent) a heroin 

uvedlo 7 procent respondentů.
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1.2. Goldsteinovo tripartitní schéma

Goldstein (1985) na základě výzkumu vražd v New Yorku rozděluje tři základní rysy 

trestné činnosti páchané uživateli drog: psychofarmakologický, ekonomicko-

kompulzivní a systémový.

Psychofarmakologický rys je založen na tezi, že krátkodobé či dlouhodobé užívání 

psychoaktivních látek má za přímý následek změny v chování některých osob. Tito 

uživatelé mohou v určitých momentech reagovat excitovaně, nebo naopak podrážděně 

či dokonce násilně. Podrážděnost spojená s užitím opiátů skutečně může vést k použití 

násilí, zároveň je však velmi těžké odhadnout počet obětí „psychofarmakologického 

násilí“ kvůli nedostatečným oficiálním záznamům.

Podle ekonomicko-kompulzivního rysu násilné kriminality jsou uživatelé drog nuceni 

páchat trestnou činnost z ekonomických příčin, kvůli vysokým cenám drog na trhu. 

V tomto směru jsou na žebříčku nejvýše nejdražší látky, tedy heroin a kokain. Tito 

uživatelé nejsou vedeni k násilí prvotním impulzem potřeby někomu ublížit, násilí není 

cílem, ale prostředkem.

Třetí, systémová oblast příčin páchání drogové kriminality, odkazuje na tradičně vysoký 

stupeň násilí v systému distribuce a užívání drog. Jde tedy například o vzájemné útoky 

mezi členy jednotlivých drogových gangů, eliminace informátorů, atd. (Goldstein, 

1985).

Tato taxonomie byla záhy přijata jako konečná definice vztahu mezi užíváním drog a 

kriminalitou. Z Goldsteinova konceptu vychází řada studií, zároveň je však podroben 

množství zkoumání a kritik. 

Zásadní problém je ve výrazném zjednodušení celého problému. Sám autor přiznává, že 

na tripartitní schéma je potřeba nahlížet pouze v „teoretickém smyslu, tedy zkoumáme 

pouze ideální případy, které jsou hypoteticky konkrétní.“ To znamená, že nezahrnují 

celou řadu dalších, velmi podstatných vlivů a motivů a jejich interakci.

Tím možná nejpodstatnějším je vliv sociálního prostředí. V řadě komunit uživatelů drog 

je trestná činnost zakořeněnou součástí životního stylu, aniž by musela být vynucována 

ekonomickou potřebou, ovlivněna psychofarmakologickými stavy či by souvisela 

s fungováním drogového trhu.

Studie odhalily různé rizikové faktory pro zapojení do páchání trestné činnosti a do 

užívání drog (některé společné, jiné nikoli). Podle jedné z hypotéz může rozsah, v němž 

jednotlivci přijmou deviantní životní styl, ovlivňovat další faktory (druh užívané látky, 
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faktory individuální, sociální, kulturní a faktory prostředí), které určují, zda během 

života jednotlivce páchání trestných činů a užívání drog pokračuje, dále se rozvíjí nebo 

mizí (EMCDDA, 2008).

Konkretizace jednotlivých případů a osob také vedla ke kategorizaci do třech 

zmiňovaných schémat – psychofarmakologického, ekonomicko-kompulzivního a 

systémového. To však není možné, tyto motivy se rozhodně nevylučují, naopak -

častokrát se překrývají či vzájemně potencují.

White a Gorman (2000) zase namítali, že Goldstein přecenil důležitost systémového 

modelu za cenu podhodnocení role ekonomických faktorů a navíc argumentovali, že 

výzkum provedený v osmdesátých letech ukázal, že systémový model nebyl 

aplikovatelný na většinu mladých uživatelů drog, jelikož nebyli zapojeni do vyšší 

úrovně distribučního systému.

Harrison a Gfroerer (1992) upozorňují, že ekonomicko-kompulzivní motiv vedoucí 

k páchání trestné činnosti musí být posuzován v kontextu s danou konkrétní substancí. 

Například neexistuje jediný výzkum, který by potvrzoval, že užívání marihuany vede ke 

kriminálním činům s cílem získat peníze na drogu.

V odpověď na tuto kritiku Americký národní právní institut US National Institute of 

Justice (NIJ) uspořádal v roce 2001 forum pro výzkumníky, aby diskutovali pokrok a 

vyhlídky Goldsteinovy taxonomie v oblasti vysvětlení kriminálních činů spojených 

s užíváním drog a aby nabídli program výzkumu drog a kriminality vhodný pro 21. 

století.

Jeden ze tří dokumentů vytvořených pro výzkumné forum měl speciálně za cíl prokázat 

nepoužitelnost Goldsteinovy třístranné taxonomie a určit, co bylo potřeba více vědět o 

příčinné souvislosti mezi užíváním drog a kriminalitou.

Tento dokument závěrem ustanovoval, že žádný samostatný model nemůže vysvětlit 

všechny kriminální činy spojené s užíváním drog a že je třeba více věnovat pozornost 

proměnám ve vztahu mezi různými drogami a různými kriminálními činy, stejně jako 

efektům, jež přináší rozdíly v demografii jako je pohlaví a etnikum (MacCoun et al., 

2003).

Jeden z nejdůležitějších důsledků plynoucí z debat o vhodnosti Goldsteinova konceptu 

bylo přijetí názoru, že třístranný systém byl značně nevyvinutý a potřeboval by 

přepracovat. Původně bylo zamýšleno vysvětlit vliv užívání a užití drog na vraždy 

v New Yorku a řada studií dále využívala Goldsteinův přístup k vysvětlení vražd či 
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jiných druhů násilných činů, nebyla zde žádná systematická snaha otestovat taxonomii 

napříč škálou drog a typů kriminálních činů (Bennett & Holloway, 2009).

2. Situace v Evropě

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) navazuje 

na Goldsteinovo tripartitní schéma. Zároveň však ve svém bulletinu Úkol drogy (2008) 

uznává, že každý pokus o stanovení standardní definice tak složitého fenoménu, jakým 

je trestná činnost související s drogami, je nutně zjednodušující. Nicméně je taková 

definice zcela zásadní pro jakoukoli snahu o zhodnocení rozsahu, vzorce a trendy této 

trestné činnosti.

EMCDDA klade v komunikaci se svými členskými zeměmi velký důraz na řešení 

problému souvislosti užívání drog a kriminality. Pochopení tohoto vztahu není jen 

otázkou teoretickou, ale má velký význam pro veřejnou politiku, neboť znalost těchto 

souvislostí určuje, jak společnost na trestnou činnost související s drogami reaguje.

Je proto nezbytné podporovat v Evropě výzkum souvislostí mezi drogami a trestnou 

činností, aby bylo možné určit, jak lze objem trestné činnosti související s drogami 

snížit (EMCDDA, 2008).

3. Situace v ČR

Rozdělení drogové kriminality na primární a sekundární je českým specifikem. 

Anglická odborná literatura označuje trestné činy způsobené užíváním drog jako drug 

related crimes.

Sekundární drogová kriminalita tedy zahrnuje jakoukoli jinou trestnou činnost, která je 

páchána za účelem obstarání prostředků na návykové látky, ale i prostředků pro 

zabezpečení dalších, jiných potřeb uživatelů drog (jídlo, oblečení, atd.). Sekundární 

drogová kriminalita zahrnuje převážně majetkovou trestnou činnost (krádeže, 

neoprávněné užívání cizí věci, podvody atd.), v menší míře pak násilnou trestnou 

činnost (např. loupeže), ale i jiné trestné činy, například mravnostní povahy.

Zcela typickými pachateli sekundární drogové kriminality jsou problémoví uživatelé 

drog a osoby závislé. Pro tuto cílovou skupinu je páchání trestné činnosti často běžnou 

součástí životního stylu a nezbytným způsobem obstarávání finančních prostředků na 

nákup drogy a jejich další životní potřeby. Řada uživatelů páchá trestnou činnost denně, 
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někdy pod vlivem drogy, někdy pod vlivem rozvíjejících se abstinenčních příznaků. 

Všechny tyto faktory zvyšují pravděpodobnost, že jejich trestná činnost bude odhalena a 

proti pachateli bude zahájeno trestní stíhání (Gabrhelíková Müllerová, 2008).

3.1. Monitorování sekundární drogové kriminality v ČR

Národní monitorovací středisko a Národní protidrogová centrála přišly v roce 2003 

s projektem, při němž je mezi vybrané okresní a krajské policejní ředitelství rozeslán 

dotazník, na jehož základě mají být provedeny retrospektivní odhady podílu trestných 

činů spáchaných uživateli OPL na celkové kriminalitě. V dotazníku jsou uvedeny 

jednotlivé typy trestné činnosti a formulován dotaz: „Uveďte procento podílu z celkově 

spáchané kriminality, které bylo motivováno získáním prostředků na nákup OPL“.

Okresní policejní ředitelství za minulé období (rok 2007 a polovinu roku 2008) a za 

svůj okres u každého ze 42 vybraných 58 trestných činů definovaných v ESSK odhadla 

podíl spáchaný uživateli drog (zejména za účelem získání prostředků na nákup OPL pro 

vlastní potřebu). Odhady zaslalo 81 policejních ředitelství z celkových 82. Při 

zpracování dat, které realizovalo NMS, byly odhadované podíly váženy reálným 

počtem objasněných trestných činů v jednotlivých okresech (Mravčík et al., 2009).

Podobným způsobem proběhlo šetření za roky 2003, 2004, 2006, 2007 a polovinu roku 

2008 (v posledním období se na zpracování výsledků podílel i autor této práce). Pro rok 

2005 odhad rozsahu sekundární drogové kriminality proveden nebyl, údaje za rok 2009 

ještě nebyly zveřejněny.

Posoudit rozsah a vývoj sekundární drogové kriminality na základě Výročních zpráv 

obsahujících monitoring SDK však není přesné. Existují totiž velmi výrazné rozdíly 

v odhadech dodaných jednotlivými okresy.

U řady trestných činů se pohybují čísla procentuálního podílu sekundární drogové 

kriminality na celkové kriminalitě v rozptylu 0 – 70 procent, což je i z hlediska 

demografických a socioekonomických odlišností jednotlivých okresů nesmyslná 

odchylka. Navíc existují okresy (například Svitavy), které evidentně zaměnily 

procentuální odhady za absolutní čísla, jež poté udávaly v řádech jednotek (Policie ČR, 

2009).

Nekompetentní přístupy pracovníků některých okresních policejních ředitelství tak 

velmi zkreslují výstupní data.
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Nicméně za poslední období, tedy celý rok 2007 a polovinu roku 2008, uvádí Mravčík 

et al. (2009) tyto údaje: Bylo spácháno celkem 374 248 vybraných trestných činů, 

odhadem na 109 038 z nich (29,1 %) se podíleli uživatelé drog. Pokud odečteme trestné 

činy spojené s výrobou a distribucí OPL, dostáváme se k číslu 106 593, což činí 28,5 

procenta na podílu celkové kriminality (jak vznikají odhady, viz začátek kapitoly).

Mezi 10 druhů trestných činů, na kterých se uživatelé drog podíleli v nejvyšším počtu, 

patřily zejména různé druhy krádeží, vloupání, neoprávněné držení platební karty, ale i 

loupeží.

Následující tabulka uvádí odhadovaný počet vybraných trestných činů spáchaných 

uživateli drog a jejich podíl na celkovém počtu trestných činů podle druhu.

Tabulka č. 1. Odhad podílu sekundární drogové kriminality na celkové kriminalitě

podle Mravčíka et al. (2009)

Druh trestného činu Počet Podíl v %

KP věcí z automobilů 46 838 62,7

KP kapesní 9 500 34,2

KV do ostatních objektů 8 991 19,4

KP automobilů 6 323 21,9

KP v jiných objektech 5 284 13,6

KP ostatní 3 416 19,5

Neoprávněné držení plat. Karty 3 227 27,4

KP jízdních kol 2 377 31,0

KP jiné na osobách 2 319 17,0

Ostatní 18 318 17,7

Celkem 106 593 28,5

Pozn.: KP – krádeže prosté, KV – krádeže vloupáním.

Podíl 28,5 procenta, připadající na sekundární drogovou kriminalitu, je například vyšší 

než odhady, jak je prezentoval Pernanen et al. (2002). Jeho úsudek je založen na součtu 

dvou kladných odpovědí v dotaznících pro vězně v několika kanadských věznicích: 

„Byl jste pod vlivem psychoaktivní látky při páchání kriminality do té míry, že jako 

střízlivý byste trestný čin nespáchal,“ a „sloužil by potenciální zisk z trestné činnosti na 
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nákup drog?“ Z toho autor vyvozuje, že míra sekundární drogové kriminality se 

v Kanadě pohybuje mezi 10 a 15 procenty pro ilegální drogy a 10 až 20 procenty pro 

ilegální drogy a alkohol.

4. Vliv typů drog na charakter trestné činnosti

Výzkumy, které porovnávaly mechanismy spojující řadu drog a různých kriminálních 

činů, poskytly příležitost prozkoumat variace dvojic droga – porušení zákona napříč 

různými druhy trestných činů.

Carpenter et al. (1988) vedl rozhovor se 100 mladými lidmi žijícími v komunitě v New 

Yorku o vztahu mezi jejich užíváním drogy a kriminalitou. Zjistil, že krádeže byly 

typicky páchány za účelem získání peněz, násilí bylo často důsledkem 

farmakologického efektu užití drogy a vloupání byly často spáchány záměrně pod 

vlivem drog pro jejich usnadňující efekt.

Podobné výsledky získal Palacios (1996), který vyzpovídal 40 zatčených v Dade 

County Jail ve Spojených státech. Rozkrádání, drobné krádeže v obchodech a podvody 

byly zejména páchány kvůli penězům na drogy, zatímco násilné činy jako loupež byly 

často páchány pod vlivem sedativ a alkoholu, pro jejich uklidňující efekt, který snižuje 

intenzitu strachu a dodává pachatelům sebejistotu, že nebudou chyceni.

Harrison & Gfroerer (1992) provedli v roce 1991 ve spolupráci s institutem National 

Household Survey on Drug Abuse (NHSDA) výzkum, který měl ukázat na závislost 

mezi užíváním určité látky a kriminálním chováním v posledním roce. Zatímco u 

respondentů, kteří uvedli, že užili alkohol a marihuanu, se za posledních dvanáct měsíců 

dopustilo násilného trestného činu 14,6 procenta lidí, u lidí se zkušeností s kokainem a 

marihuanou, to je celkem 26,1 procent. Co se týká majetkové trestné činnosti je rozdíl 

podobný. Procento respondentů, kteří užili marihuanu a alkohol a dopustili se 

majetkového trestného činu, je 13,0. U kombinace kokainu a marihuany je to 24,7.

Bean a Wilkinson (1988) vedli rozhovory s uživateli drog v Nottinghamu v Anglii a 

zjistili, že útoky byly spojeny s obchodem s drogami, kdy násilí bylo obecně spojeno s 

užíváním sedativ, protože narušují soudnost. Krádeže byly obyčejně páchány pro věci, 

jež se dají prodat za drogy.

Simpson (2003) taktéž zaznamenal, že okrádání a drobné krádeže v obchodech byly 

často páchány pro peníze na nákup marihuany. Okrádání rodinných příslušníků je 

typicky spojeno se zajištěním finančních zdrojů pro užívání heroinu. A drobné krádeže 
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v obchodech jsou spojeny se sníženou soudností, což způsobují benzodiazepiny 

(Bennett & Holloway, 2009).

V České republice Národní monitorovací centrum (NMS) provedlo dva průzkumy mezi 

poradenskými a léčebnými zařízeními. V květnu a červnu 2009 proběhl dotazníkový 

průzkum s cílem zjistit, jaká jsou specifika péče o uživatele pervitinu a o uživatele drog 

nad 40 let, v srpnu 2009 byl realizován průzkum v ambulantních psychiatrických/AT 

ambulancích a lůžkových odděleních pro léčbu závislostí.

Z odpovědí mimo jiné vyplývá, že finanční situace uživatelů pervitinu bývá lepší a 

dluhy nižší než u uživatelů opiátů. Ve srovnání s uživateli opiátů je popisována nižší 

majetková trestná činnost za účelem nákupu drogy („pro uživatele opiátů je obstarání 

denní dávky prioritní záležitostí“, uživatelé pervitinu jsou „často napojeni na vařiče 

nebo sami umí drogu připravit“), častěji se u uživatelů pervitinu objevuje násilná trestná 

činnost (Mravčík et al., 2009).

4.1. Násilné trestné činy

Většina výzkumů, která se věnuje výzkumu vztahu užívání drog a kriminalitě, je 

zaměřená na násilné trestné činy. Sám Goldstein založil své tripartitní schéma na 

výzkumu pachatelů vražd. S násilným chováním jsou pak spojena především 

stimulancia.

Ta mají při intoxikaci podobné účinky jako alkohol – odstraňují zábrany, zvyšují 

sebevědomí a mohou potencovat agresivní rysy osobnosti. Wrigth a Klee (2001) 

upozorňují na to, že uživatelé amfetaminu bývají účastni násilí, což je následek 

psychoaktivních efektů drog, která poskytuje sebejistotu a energii.

Hoaken a Stewart (2003) oponují, že interpersonální interakce, které vedou k užití 

stimulancií a následné agresi, mohou lépe vysvětlovat tento vztah než následky 

intoxikace. Při kontrolovaných pokusech s lidmi se prokázalo, že užití amfetaminu 

zvyšuje soutěživost, vzrušivost a řečnost. Ani jedna z těchto studií však neprokázala, 

zda intoxikace vede k agresi.

Spojení mezi heroinem a násilným chováním prakticky neexistuje, uživatelů opiátů se 

v drtivé většině týká pouze ekonomicky motivovaná kriminalita (Parker & Auerhahn, 

1998). Ball (1982) zkoumal charakter kriminality u uživatelů opiátů v Baltimoru a 

zjistil, že z 243 uživatelů pouhá 3 procenta uvedla páchání jiné kriminality než krádeží. 

V roce 1991 na svůj výzkum navázal a porovnával data ze tří měst na Východním 
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pobřeží Spojených států. Následně odhadl podíl uživatelů heroinu na případech násilné 

kriminality na 1,5 – 5,6 procent (Ball, 1991).
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Praktická část

1. Metodologie

Vychází ze studie, kdy jsem v létě 2009 provedl dotazníkové šetření mezi klienty 

terapeutické komunity Magdaléna a v K-Centru v Kolíně. Tento výzkum prokázal 

především hypotézu, že užívání drog a kriminality má spojitost. Bylo provedeno 30 

dotazníkových šetření, z toho 27 klientů (90 procent) uvedlo, že v minulosti spáchali 

protiprávní čin (Škuba, 2009).

Po upřesnění cílů a hypotéz byl dotazník upraven, nástroje byly použity z části 

z dotazníku EuropASI, z části z dotazníku Addiction Severity Index - Crime module. 

Zbytek otázek jsem vytvořil sám, v jiných nástrojích nebyly potřebné otázky k nalezení. 

Dotazníkové šetření proběhlo s klienty Resociálního institutu v Kladně, Psychiatrické 

léčebny Červený dvůr a v K-Centru Drop In v Praze. V rámci dotazníku byly dodrženy 

etické normy – klienti byli upozorněni, že jimi uvedené údaje jsou zcela anonymní a 

pokud vyplnili data vedoucí k jejich identifikaci, nebudou do výzkumu použita.

Mezi respondenty bylo distribuováno celkem 83 dotazníků. Poté bylo vyloučeno 17 

dotazníků, u kterých nebyla splněna požadovaná kritéria – buď byly chybně vyplněny, 

nebo jejich autoři sice uvedli kriminální minulost, ale pouze ojedinělé případy (z 

důvodu, aby nebyly zkresleny výsledky, budou do výzkumu započítány pouze 

dotazníky, v nichž klienti uvedli 3 a více deliktů. Pokud totiž uvedli jeden nebo dva 

trestné činy či přestupky, nezapadají ani do kategorie těch, kteří za sebou žádné 

porušení zákona nemají). Výzkum je tedy založen na vyplněných 40 dotaznících z 

Červeného dvora, 18 dotaznících z kontaktního centra Drop In v Praze a na osmi z 

Resociálního institutu v Kladně. Celkem se tedy jedná o 66 dotazníků.

Souběžně s tím jsem vedl dva polostrukturované rozhovory s klienty, kteří byli v 

ochranném bydlení v jedné z terapeutických komunit.

Jeden je dlouholetým uživatelem heroinu, je mu devětadvacet let a dokončuje svou třetí 

léčbu. Má za sebou bohatou kriminální minulost. Spáchal stovky trestných činů –

krádeží, krádeží vloupáním, loupeží, neoprávněného držení platební karty, ublížení na 

zdraví a jiných. Za svou kriminální činnost byl několikrát odsouzen, třikrát dostal 
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nepodmíněný trest. Před nástupem do současné léčby strávil rok ve vězení za krádež 

vloupáním.

Druhým z nich je šestadvacetiletý bývalý uživatel pervitinu. Má zdravé rodinné a 

sociální zázemí, jeho kriminální kariéra není tak pestrá. Pokud spáchal trestný čin, bylo 

to ve stavu ovlivněném drogou. Byl jednou odsouzen do vězení s podmínečným 

odkladem.

Z důvodu popsání rozdílů v kriminalitě páchané uživateli pervitinu a heroinu jsem si 

vybral právě zástupce každé z této skupin. Navíc oba mají velmi dobré zkušenosti 

s pácháním trestné činnosti.

Oba souhlasili s účastí na polostrukturovaném rozhovoru s tím, že jim bude zaručena 

anonymita a data vedoucí k jejich identifikaci budou z výzkumu vyloučena. Oba 

podepsali informovaný souhlas.

Výhodou strukturovaného dotazníku byla skutečnost, že se daly získat faktická data 

rychle a efektivně. Hlavním plusem částečně strukturovaného rozhovoru zase bylo, že 

se jeho prostřednictvím dají interpretovat podrobnější fakta a mechanismy, které 

v dotazníku není možné zachytit.

2. Rámec práce

Tato práce by se měla zaměřit na specifické mechanismy a vlivy, které ovlivňují 

chování uživatele krátkou dobu před spácháním trestného činu a které vycházejí z jeho 

závislosti na nelegálních návykových látkách. Výzkum se netýká primární drogové 

kriminality, tedy tzv. drogových trestných činů, protože mají z velké části odlišný 

charakter než ostatní trestné činy. Ze studie je vyřazeno i porušování zákona pod vlivem 

alkoholu.

Tento výzkum má některá omezení. Jde především o skutečnost, že dotazníkové šetření 

proběhlo mezi „zachycenými“ uživateli – tedy klienty některého léčebného zařízení. 

Tudíž ve většině případů bylo retrospektivní – tedy možná neodráží smýšlení uživatelů 

v dané době. Jinými slovy, tito lidé už mají určitý negativní náhled na své chování před 

vstupem do léčby, což může zkreslit jejich odpovědi na položené otázky. Omezení jsem 

se snažil eliminovat tím, že respondenti pocházejí z různých typů služeb – od léčebny až 

po terénní programy.
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Výzkum také nemůže reprezentovat situaci v celé České republice. Také u tohoto limitu 

byla snaha o jeho eliminaci tím, že jedno z vybraných zařízení je v Praze, druhé ve 

středních Čechách a třetí v Jihočeském kraji.

3. Kvantitativní část výzkumu

Pohlaví

Ze 66 respondentů, kteří v intencích výzkumu správně vyplnili dotazníky, bylo 42 mužů 

(63,5 procenta) a 24 žen (36,5 procenta).

Věk

Průměrný věk uživatelů ve zkoumaném souboru je 28,3 let. Dvěma nejmladším 

respondentům bylo 17 let, nejstaršímu 55. Výsledky závislosti délky drogové kariéry na 

počtu spáchaných přestupků či trestných činů však ukazují, že tyto dvě proměnné 

nejsou přímo úměrné (viz graf č. 1).

Vzhledem k tomu, že každá skupina má jiné zastoupení, daly se mezi sebou stěží 

aritmeticky nebo procentuálně porovnávat. Signifikantním znakem však může být, 

pokud poměříme klienty s pětiletou drogovou kariérou a ty, jejichž počet let užívání 

drog je 22 a více. Obě skupiny jsou si velmi podobné - tvoří je šest uživatelů, z toho 

shodně čtyři bez kriminální minulosti. V té první je však jeden klient, který uvedl více 

než 50 deliktů, zatímco ve druhé žádný takový není.

Ani porovnání dalších skupin nám neukazuje na to, že by počet let drogové kariéry byl 

přímo úměrný počtu spáchaných deliktů.

Graf č. 1. Závislost počtu spáchaných deliktů na délce drogové kariéry
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Pozn.: 0 = bez spáchaného deliktu, 1 = 3-10 spáchaných deliktů, 2 = 11-50 spáchaných 

deliktů, 3 = 51 a více spáchaných deliktů.

Drogy a kriminalita

Celkem 46 z dotazovaných (69,7 procent) uvedlo, že v minulosti spáchali alespoň tři 

delikty. Záporně odpovědělo na otázku číslo 4 „Spáchal/a jste v minulosti přestupek či 

trestný čin související s užíváním drog?“ dvacet klientů, tedy 30,3 procenta. Ve vztahu 

k pohlaví, z 24 žen se v minulosti podílelo na kriminalitě 13 respondentek, tedy 54 

procent. U mužů je rozdíl výraznější, kriminální kariéru má za sebou 74 procent z nich. 

Do výsledků se nezapočítávají trestné činy spojené s výrobou, distribucí nebo držením 

omamných a psychotropních látek, přestože je tam někteří respondenti udávali. Jelikož 

tento výzkum se týká pouze sekundární drogová kriminality, tak pokud neuvedli delikt 

jiného charakteru, byli zařazeni do skupiny bez kriminální minulosti.

Těm, kteří nespáchali žádný delikt, byly určeny otázky směřující k tomu, co je od 

takového chování nejvíce odrazovalo a zda by pro ně někdy v budoucnu takový způsob 

řešení problémů připadal v úvahu. Na obě otázky odpovědělo 15 uživatelů. Z toho sedm 

(46 procent) nejvíce odrazují obavy z potenciálního trestu, čtyři (27 procent) uvedli 

nedostatek vhodné příležitosti a zbylí čtyři morální zábrany. Ani jeden z respondentů 

neoznačil jako odpověď dostatek financí plynoucí z legálního zdroje obživy.

Co se týká možného páchání trestné činnosti v budoucnu, tuto možnost vyloučilo 7 

dotazovaných (tedy 46 procent). Pět (33 procent) neví a zbylí tři (20 procent) možnost 

řešení svých problémů cestou spáchání protiprávního deliktu připustilo.

Otázkou je, do jaké míry jsou někteří uživatelé schopni rozlišit závažnost svého 

protiprávního chování. Jedna z respondentek zaškrtla možnost, že spáchala jeden 

přestupek a komentovala ho slovy: „Už jsme s přítelem nechtěli krást doma, a protože 

jsme neměli peníze na subutex a bylo nám špatně, šla jsem ukrást kafe. Prošla jsem přes 
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kasy, ale když to zapípalo, ještě jsem se zastavila a přiznala se.“ Tato dívka tedy 

nepovažovala systematické krádeže doma za něco nemorálního či protiprávního, co by 

do dotazníku udávala, ale naopak uvedla bagatelní pokus o krádež jednoho balení kávy 

v obchodním domě.

Delikty

Suverénně nejčastějším deliktem uváděným v dotaznících je krádež. Zatímco ostatní 

trestné činy se v dotaznících v drtivé většině objevovaly v řádech jednotek, různé druhy 

krádeží někteří uživatelé vyplňovali po tisících. Proto jsem při sestavování žebříčku 

nejčetnějších druhů kriminality musel postupovat tak, aby podíl ostatních deliktů 

nezkreslila záplava uváděných krádeží (stačilo by u jednoho uživatele), což by se přesně 

stalo při prostém součtu a aritmetickém průměru páchaných deliktů. Nejdřív jsem tedy 

vypočítal procentuální podíl trestných činů u každého uživatele zvlášť a až poté 

zprůměroval. Výsledkem je tedy podíl páchaných trestných činů napříč výzkumným 

souborem.

Jak už je uvedeno výše, nejvíce se uživatelé drog dopouštějí krádeží. Více než každý 

osmý přestupek či trestný čin spáchaný uživatelem je krádež (83,1 procenta). Druhým 

nejčetnějším deliktem bylo poškozování cizí věci (3,6 procenta). Z násilných trestných 

činů uváděli klienti nejčastěji loupež (3,3 procenta). Překvapivě nízké procento 

respondentů uvádělo zanedbání povinné výživy a ohrožení pod vlivem návykové látky, 

což svědčí o bagatelizaci těchto trestných činů ze strany uživatelů.

Zastoupení jednotlivých deliktů u uživatelů uvádí tabulka 2.

Tabulka č. 2. Podíl jednotlivých deliktů na celkové kriminalitě páchané uživatelem

1. Krádež 83,1 %

2. Poškozování cizí věci 3,6 %

3. Loupež 3,3 %

4. Neoprávněné držení plateb. karty 2,6 %

5. Porušování domovní svobody 2,2 %

6. Úvěrový podvod 2,2 %

7. Ublížení na zdraví 1,8 %

8. Zpronevěra 0,9 %

9. Ohrožení pod vlivem návykové látky 0,1 %
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10. Zanedbání povinné výživy 0,04 %

11. Znásilnění 0

12. Vražda 0

Jakmile klienti v dotazníku odpověděli na otázku, zda spáchali nějaký druh krádeže, 

byli požádáni, aby jí specifikovali. Zde byla situace podobná jako u základního 

rozdělení trestných činů: krádež v obchodě se v odpovědích vyskytovala ve vysokých 

číslech, proto jsem postupoval stejným způsobem jako v předchozím bodě.

Právě krádež v obchodě je nejčetnějším druhem krádeže (44,4 procenta). Druhou 

nejčastější je krádež vloupáním do automobilu (23,5 procenta). Naopak krádež jízdního 

kola je nejméně častým druhem tohoto deliktu (viz tabulka 3).

Tabulka č. 3. Podíl jednotlivých druhů krádeží na celkovém počtu krádeží 

páchaných uživatelem

1. Krádež v obchodě 44,4 %

2. Krádež vloupáním do automobilu 23,5 %

3. Krádež v jiných objektech 10,7 %

4. Krádež jiná na osobách 6,4 %

5. Krádež kapesní 6,0 %

6. Krádež na pracovišti 4,8 %

7. Krádež vloupání ostatním 1,8 %

8. Krádež automobilu 1,4 %

9. Krádež jízdního kola 1,0 %

Odlišná data dostaneme, pokud budeme zkoumat výskyt jednotlivých deliktů 

v minulosti uživatele. Tabulka 4 uvádí, kolik procent respondentů se alespoň jednou 

dopustilo konkrétního deliktu. Z toho důvodu je tento údaj poměřován vůči celému 

výzkumnému souboru, nejen vůči klientům s kriminální minulostí, jak tomu bylo 

v předchozích případech.

Zcela jednoznačným výsledkem skončilo sledování krádeží. Každý z dotazovaných 

s kriminální minulostí uvedl alespoň jeden tento delikt. V rámci celého výzkumného 

souboru má zkušenosti s alespoň jednou krádeží 70 procent klientů.
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Pouze jeden uživatel naopak uvedl trestný čin zanedbání povinné výživy, stejný 

výsledek je u obecného ohrožení pod vlivem návykové látky.

Tabulka č.4: Počet respondentů, kteří se v minulosti alespoň jednou dopustili 

uvedeného deliktu

1. Krádež 70,0 %

2. Neoprávněné držení plateb. karty 21,1 %

3. Loupež 18,1 %

4. Poškozování cizí věci 18,1 %

5. Úvěrový podvod 18,1 %

6. Zpronevěra 12,1 %

7. Porušování domovní svobody 10,6 %

8. Ublížení na zdraví 9,1 %

9. Ohrožení pod vlivem návykové látky 0,02 %

10. Zanedbání povinné výživy 0,02 %

11. Znásilnění 0

12. Vražda 0

Rozdíl mezi uživateli heroinu a pervitinu

V teoretické části této práce jsou zmiňovány teze, že konkrétní látky ovlivňují 

potenciální kriminální chování svých uživatelů. V praktické části jsem se zaměřil na 

rozdíly mezi uživateli heroinu a pervitinu s tím, že by výsledky měly potvrdit či vyvrátit 

tvrzení, že uživatelé heroinu a opiátů páchají téměř výhradně majetkovou trestnou 

činnost, zatímco u uživatelů pervitinu je vyšší procento násilných trestných činů.

Z klientů, kteří uvedli alespoň tři spáchané delikty (tedy 46 respondentů), jsem vybral 

ty, u kterých se dá rozpoznat, pod vlivem jaké drogy většinou jednali. Podmínkou bylo, 

aby látku užívali minimálně několikrát týdně. Protože jde o účinky drog, pervitin jsem 

počítal společně s kokainem do jedné skupiny látek, heroin společně s ostatními opiáty 

do druhé. Marihuanu jsem do výzkumu nezařazoval, protože ji v masivní míře uváděla 

drtivá většina uživatelů. Stejně jako konzumace alkoholu by výsledky výzkumu 

zkreslovala.

Bezpečně určit, zda je jejich primární drogou pervitin (ve dvou případech kokain) nebo 

opiáty, bylo možné u 40 uživatelů. Přibližně dvě třetiny, tedy 27 respondentů, mělo 
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problémy s pervitinem, zbylých 13 s heroinem či jinými opiáty. Postupoval jsem 

stejným způsobem jako u tvorby dat v tabulkách 2 a 3 – nejdřív jsem vypočítal 

procentuální podíl trestných činů u každého uživatele zvlášť a až poté zprůměroval.

Výsledky ukazují na jasné rozdíly ve struktuře kriminality. Uživatelé opiátů páchají 

výhradně ekonomicky motivované trestné činy, v 98,5 procentech případů krádež. 

Naopak u konzumentů pervitinu je škála trestných činů a přestupků nepoměrně bohatší. 

Platí to především o násilné trestné činnosti – Zatímco z 27 uživatelů pervitinu (v 

jednom případě pervitinu a kokainu) spáchalo v minulosti loupež devět z nich, u 

uživatelů opiátů je to jediný. Co se týká ublížení na zdraví, je poměr podobný – tohoto 

trestného činu se dopustilo šest lidí závislých na pervitinu, naopak uživatel opiátů nebyl 

žádný.

Podrobné srovnání uvádí tabulka 5.

Tabulka č. 5: Podíl jednotlivých deliktů na celkové kriminalitě páchané uživatelem 

v závislosti na primární droze

Pervitin

(nebo kokain)

Heroin

(nebo jiné opiáty)

1. Krádež       76,1 %       98,5 %

2. Poškozování cizí věci       4,7 %       0,1 %

3. Loupež       5,7 %       0,6 %

4. Neoprávněné držení plateb. karty       3,6 %       0,2 %

5. Porušování domovní svobody       3,3 %       0,3 %

6. Úvěrový podvod       1,6 %       0,1 %

7. Ublížení na zdraví       3,7 %       0,0 %

8. Zpronevěra       1,1 %       0,2 %

9. Ohrožení pod vlivem návykové látky       0,2 %       0,0 %

Jednání

Klienti byli požádáni, aby u jednotlivých typů trestných činů uvedli formu jednání, 

přičemž měli na výběr čtyři možnosti – impulzivní, s rozmyslem, dopředu naplánované 

nebo organizovaná akce.
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Tento aspekt jsem nakonec hodnotil pouze u krádeží, a to ze dvou důvodů: zaprvé jich 

uživatelé spáchali nepoměrně vyšší množství než ostatních deliktů, zadruhé krádeže 

můžou díky své variabilitě lépe demonstrovat jeden ze čtyř typů jednání. U krádeží 

připadá v úvahu každý ze zmiňovaných druhů jednání, naopak ku příkladu u porušování 

domovní svobody je málo myslitelné, že by mohl uživatel jednat impulsivně, stejně tak 

u ublížení na zdraví šlo stěží o organizovanou akci.

Tento výzkum má ukázat na rozdíly mezi kriminalitou spáchanou uživatelem pervitinu, 

případně kokainu, oproti uživatelům opiátů. Proto jsme použil stejný výzkumný soubor 

jako v předešlém bodě. Jde tedy o 40 klientů, u nichž lze bezpečně odvodit, jakou drogu 

ze zmiňovaných dvou skupin si aplikují.

Výsledky jsou poměrně průkazné. Uživatelé pervitinu se ve většině případů dopouštějí 

impulzivních krádeží – tuto možnost označilo 55,5 procenta respondentů. Výrazně 

méně (18,6 procenta) pachatelů závislých na amfetaminech nebo stimulanciích zváží 

možná rizika a potenciální prospěch. 14,8 procent z nich mělo krádež předem 

naplánovanou a pouze 11,1 procenta uvedlo, že pokud se dopustili krádeže, bylo to 

v rámci organizované akce.

Oproti tomu uživatelé opiátů postupují více obezřetněji. 53,9 procenta uvádí jednání 

s rozmyslem, 30,7 při krádežích jednalo impulzivně. 7,7 procenta postupovalo podle 

předem připraveného plánu a stejné procento v rámci organizované akce.

Tabulka č. 6: Rozdíl v jednání při krádežích v závislosti na primární droze

Jednání

Pervitin

(nebo kokain)

Heroin

(nebo jiné opiáty)

Impulzivní       55,5 %       30,7 %

S rozmyslem       18,6 %       53,9 %

Dopředu naplánované       14,8 %       7,7 %

Organizovaná akce       11,1 %       7,7 %

Motiv

Tato část výzkumu má naznačit, co je pro pachatele krádeží závislých na drogách 

nejsilnějším motivem. Stejně jako u jednání porovnávám uživatele amfetaminů a 

stimulancií oproti uživatelům opiátů. Výzkumný soubor je tedy stejný – 40 respondentů, 

27 uživatelů pervitinu (ve dvou případech kokainu) a 13 dotazovaných závislých na 



22

opiátech. V rámci dotazníku měli respondenti na výběr ze šesti motivů – okamžitá 

potřeba, co nejnižší míra rizika, příslušnost k partě, mírnější trestní sazba, výše zisku, 

nebo vhodná příležitost.

Také výsledku u převládajícího motivu jsou rozdílné v závislosti na dvou zkoumaných 

skupinách látek. U obou množin je nejvíce rozhodující okamžitá potřeba, nicméně u 

uživatelů pervitinu či kokainu pouze u 37,5 procent uživatelů. Naopak u respondentů 

závislých na opiátech je to výrazně nejsilnější faktor – konkrétně u 63,2 procent z nich. 

Rozdíl je pak i co se týká vhodné příležitosti – tento motiv byl rozhodující pro 31,8 

procent klientů na pervitinu, zatímco z uživatelů opiátů označilo tuto možnost 18,1 

procent.

Tabulka č. 7: Rozdíl v motivu při krádežích v závislosti na primární droze

Motiv

Pervitin

(nebo kokain)

Heroin

(nebo jiné opiáty)

Okamžitá potřeba       37,5 %       63,2 %

Co nejnižší riziko       9,3 %       7,7 %

Příslušnost k partě       0,0 %       0,0 %

Mírnější trestní sazba       3,1 %       0,0 %

Výše zisku       18,3 %       11,0 %

Vhodná příležitost       31,8 %       18,1 %

Intoxikace jako hlavní příčina

V otázce č. 13 „Páchal/a jste trestnou činnost pod vlivem nelegálních drog (konkrétně 

v situaci, kdy jako střízlivý/á byste trestnou činnost nespáchala?“ měli respondenti na 

výběr z odpovědí vždy, často, někdy, zřídka, nikdy a nevím. Výzkumným souborem 

bylo všech 46 klientů, kteří v předešlých otázkách uvedli kriminální minulost. Výsledky 

nejsou jednoznačné, většina uživatelů vybrala možnost „někdy“ (32,6 procenta).

Tabulka č. 8: Odpovědi na otázku „Páchal/a jste trestnou činnost pod vlivem 

nelegálních drog (konkrétně v situaci, kdy jako střízlivý/á byste trestnou činnost 

nespáchala?)“
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Někdy       32,6 %

Často       26,0 %

Vždy       17,3 %

Zřídka       15,2 %

Nikdy       4,5 %

Nevím       4,5 %

Náhled na svou kriminální činnost

Způsob, jakým pachatelé závislí na omamných a psychotropních látkách nahlížejí na 

svou kriminální minulost, je také jeden z důležitých faktorů, který hraje významnou roli 

v páchání dalších trestných činů a přestupků. Respondenti byli dotázáni, zda cítí vinu za 

spáchanou trestnou činnost. Podle svých odpovědí si většina z nich uvědomuje amorální 

způsob svého chování. 43,4 procenta uvedlo, že vinu za svou kriminální minulost cítí 

značně, tři uživatelé (6,5 procenta) dokonce zaškrtli možnost extrémně. 

Tabulka č. 8: Odpovědi na otázku „Cítíte vinu za páchání trestné činnosti?“

Značně       43,4 %

Středně       26,0 %

Lehce       21,8 %

Extrémně       6,5 %

Vůbec       2,3 %

Léčba jako prevence

Podle prvního modelu ze schématu, které popsal White (1990), tedy že kriminalita je 

následkem užívání drog, by měla být léčba preventivním prvkem co se týká páchání 

trestné činnosti. Respondenti tohoto výzkumu byli dotázáni, „do jaké míry očekávají, že 

by léčba nebo poradenství v oblasti závislosti ovlivnily, že nebudou dál páchat trestnou 

činnost.“ Zde jsou výsledky naprosto přesvědčivé. 24 klientů, tedy 52,1 procenta, 

uvedlo, že léčba nebo poradenství vnímají značně jako nástroj pro zastavení páchání 

kriminality. Sedm, tedy 15,2 procenta, dokonce uvedlo možnost extrémně. 
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Tabulka č. 9: Odpovědi na otázku „Do jaké míry očekáváte, že by léčba nebo 

poradenství v oblasti závislosti ovlivnily, že nebudete dál páchat trestnou činnost?“

Značně       52,1 %

Středně       23,9 %

Extrémně       15,2 %

Vůbec       6,5 %

Lehce       2,3 %
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4. Kvalitativní část výzkumu

Tato část práce je tvořena polostrukturovanými rozhovory se dvěma uživateli. V rámci 

etického kodexu jim byla zaručena anonymita a získán informovaný souhlas.

Prvním z nich je devětadvacetiletý klient jedné z terapeutických komunit, kde 

dokončuje svou třetí léčbu. Problémy se závislostí na heroinu má od svých 18 let. 

Několikrát měsíčně užíval marihuanu, jiné drogy vyzkoušel, ale neužíval je pravidelně. 

Pochází z Prahy, kde žil před svým nástupem na léčení.

Ve své kriminální kariéře spáchal 400 krádeží všech druhů, většinou v obchodech či 

vloupání do automobilu. Uvádí však i 50 loupeží a stejný počet případů neoprávněného 

držení platební karty. Má za sebou tři tresty odnětí svobody, ten poslední v délce 12 

měsíců za vloupání do obchodu.

Jakým charakterem se vyznačovala vámi páchaná trestná činnost? Jednal jste 

impulzivně, s rozmyslem, měl jste čin dopředu naplánovaný, nebo šlo o 

organizovanou akci?

„Buď s rozmyslem, nebo jsem to měl dopředu naplánované. Čórky jsem vždycky dělal 

sám, nešlo o organizovanou akci. Jenom když jsem kradl auta, muselo do toho být 

zapojeno víc lidí. Auta jsem dělal na objednávku.“

Páchal jste trestnou činnost pod vlivem drog, tedy v situaci, kdy jako střízlivý 

byste jí nespáchal?

„Vždy. Heroin mě dokázal vyklidnit, naopak když jsem jednou nebo dvakrát vyzkoušel 

pervitin, byl jsem vystrašený.“

Který motiv pro vás byl nejvíc rozhodující – okamžitá potřeba, co nejnižší míra 

rizika, příslušnost k partě, mírnější trestní sazba, výše zisku, nebo vhodná 

příležitost?

„Nejspíš okamžitá potřeba. Svého času jsem bral 3,5 gramu denně, k tomu náklady na 

bydlení, jídlo, alkohol. Celkově se denní režie vyšplhala i přes pět tisíc korun. Musel 

jsem nakrást skoro dvojnásobek, ty věci pak prodáváte pod cenou. Kradl jsem do 

zásoby. Když se mi podařila velká čórka, měl jsem na dva dny prostředky a nemusel 

jsem krást.“

Páchal jste násilnou kriminalitu?

„Mám za sebou padesát loupeží. Všechny však byly beze zbraně. Většinou šlo o 

mobilní telefony v metru nebo v jiném dopravním prostředku. Pokud měl někdo 
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z cestujících telefon v ruce, těsně před tím, než se zavřely dveře, jsem mu ho vytrhl a 

vyskočil ven. V ojedinělých případech jsem někomu vytrhl kufřík z ruky. A pouze 

jednou jsem se dopustil ublížení na zdraví. Vloupal jsem se do jednoho objektu, když na 

mě hlídač skočil zezadu. Měl jsem v ruce planžetu, a jak jsem se po něm ohnal, pořezal 

jsem ho na krku.“

Udáváte vysoký počet případů neoprávněného držení platební karty. Jak k tomu 

docházelo?

„Vykrádal jsem poštovní schránky. Jakmile jsem našel platební kartu, šel jsem za 

majitelem, že jsem ji našel o vyinkasoval odměnu. Jelikož většina z nich byla 

embosovaná, pořád se majiteli vyplatilo dát mi třeba tisícikorunovou odměnu.“

Do jaké míry očekáváte, že by léčba nebo poradenství v oblasti závislosti ovlivnily, 

že nebudete dál páchat trestnou činnost?

„Značně. Nyní jsem na léčení a jsem přesvědčený, že bez drog bych kriminální činnost 

nepáchal. A nyní, protože dokončuju svou léčbu, jsem přesvědčený o tom, že si budu 

vydělávat legálním způsobem.“

Druhým účastníkem kvalitativního výzkumu je šestadvacetiletý klient, který je na 

pervitinu závislý jedenáct let. Vyrůstal v úplné rodině v Teplicích, většinu drogové 

kariéry měl k dispozici poměrně dobré materiální zázemí, navíc měl legální příjem ze 

zaměstnání. Jeho kriminální anamnéza obsahuje pouze krádeže. Většinou šlo o vloupání 

do automobilů nebo do jiných objektů. Nyní je v jisté terapeutické komunitě 

v chráněném bydlení.

Jakým charakterem se vyznačovala vámi páchaná trestná činnost? Jednal jste 

impulzivně, s rozmyslem, měl jste čin dopředu naplánovaný, nebo šlo o 

organizovanou akci?

„Impulzivně. Perníkáři berou všechno, co se jim naskytne. Jeden čas jsme kradli kytky 

v květináčích z chodeb domů. Nemělo to žádný racionální důvod. Nakonec jsme to 

neměli na balkoně ani kam dávat.“

Páchal jste trestnou činnost pod vlivem drog, tedy v situaci, kdy jako střízlivý 

byste jí nespáchal?

„Vždycky. Jako střízlivého by mě to ani nenapadlo. Vzpomínám si na situaci, kdy jsme 

byli na chatě a celý víkend jsme prosmažili. Nedaleko bylo opuštěné stavení a my jsme 

si vsugerovali, že pod jeho podlahou je poklad. Vloupali jsme se do něj a celý den 

kopali. Až jsme se propadli do sklepa.“
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Který motiv pro vás byl nejvíc rozhodující – okamžitá potřeba, co nejnižší míra 

rizika, příslušnost k partě, mírnější trestní sazba, výše zisku, nebo vhodná 

příležitost?

„Asi vhodná příležitost. Nebylo to o tom, že bych vždycky nutně potřeboval na fet. Spíš 

to bylo hodně ovlivněné stavem, ve kterém jsem po perníku byl.“

Páchal jste násilnou kriminalitu?

„Téměř nikdy. Asi jednou nebo dvakrát v hospodě jsem do někoho strčil, vzal mu 

z ruky peněženku nebo mobilní telefon a utekl. Ale že bych někoho skutečně napadl, to 

mě nenapadlo ani po perníku.“

Do jaké míry očekáváte, že by léčba nebo poradenství v oblasti závislosti ovlivnily, 

že nebudete dál páchat trestnou činnost?

„Extrémně. Nyní pracuju v oblasti pojišťovnictví a práce mě baví. Za několik týdnů se 

budu stěhovat do pronajatého bytu. Když se ohlédnu zpátky, stydím se za svou 

minulost. Nedokážu si představit, že bych se k trestné činnosti vrátil.“

5. Diskuze nad výsledky

Výsledky výzkumu jsou do velké míry v rozporu s Goldsteinovým tripartitním 

schématem. Porovnání délky drogové kariéry a četnosti kriminálních deliktů 

neprokázalo přímou úměru, která vyplývá z Goldsteinova rozdělení. Kdyby se daly 

motivy generující trestnou činnost – jak psychofarmakologický, ekonomicko-

kompulzivní i systematický – exaktně zařadit do těchto kategorií, musela by existovat 

přímá úměra mezi počtem spáchaných trestných činů a délkou drogové kariéry.

Výsledky tohoto výzkumu to však vyvracejí. Lze to vysvětlit tím, že na uživatele působí 

i jiné faktory. Především jde o osobnost člověka závislého na omamných a 

psychotropních látkách a na jeho sociálním prostředí, ve kterém žije.

Bennett a Holloway (2009) upravili Goldsteinovu tripartitu na ekonomické, 

psychofarmakologické a lifestylové vysvětlení. Lifestylový faktor zahrnuje vlivy 

prostředí, ve kterém se uživatel pohybuje, nebo podmínky, ve kterých vyrůstal. 

V některých komunitách je trestná činnost naprosto běžným způsobem udržení si 

vysokého standardu a uživatelé by se dopouštěli kriminálního chování i při vyloučení 

všech tří Goldsteinových částí třístranného rozdělení. Tento výzkum tvrzení britských 

vědců podpořil.
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Jsou zde však i demografické odlišnosti. Zatímco Goldstein zkoumal souvislost užívání 

návykových látek na případech vražd, v České republice páchají uživatelé výhradně 

majetkovou trestnou činnost. Navíc ve Spojených státech je podstatně vyšší vliv gangů 

a organizovaných skupin než ve střední Evropě. To, že respondenti se v drtivé míře 

dopouštějí krádeží a minimálně násilných trestných činů, odsouvá na okraj faktor 

spojený s drogovým trhem.

Výzkum jasně deklaroval, že existují odlišnosti v charakteru trestné činnosti páchané 

uživateli pervitinu (případně kokainu) a opiátů. U první skupiny látek vzhledem k jejich 

psychoaktivním účinkům je výraznější psychofarmakologický motiv, proto tito 

uživatelé jednají většinou impulzivně (konkrétně 55,5 procent). Z toho důvodu se mezi 

jimi spáchanými trestnými činy vyskytuje i vyšší počet násilí.

Na druhou stranu je pro uživatele opiátů podstatná okamžitá potřeba, a to z důvodu 

vyššího finančního zatížení. K tomu je potřeba připočíst tlumivý efekt opiátů –

výsledkem je 98,5 procentuální zastoupení krádeží v „kriminálním portfoliu“ uživatele 

tohoto typu látek. Jimi páchaná trestná činnost má charakter převážně promyšlené a 

dopředu připravené kriminality. A téměř se mezi ní nevyskytují násilné trestné činy.

Obecně se dá o problémových uživatelích drog v České republice konstatovat, že 

nejčastějším konkrétním deliktem je krádež v obchodě. Trestné činy či přestupky, které 

vyžadují přípravu, vybavení a určitou odbornou kvalifikaci (jako je například vloupání), 

nejsou tak časté. Pro to existuje jediné vysvětlení – uživatelé potřebují získat finanční 

prostředky okamžitě a tím nejjednodušším způsobem. 

Nízké zastoupení trestných činů jako je zanedbání povinné výživy nebo ohrožení pod 

vlivem návykové látky zase dokazuje to, že uživatelé nemají o právní kvalifikaci těchto 

deliktů žádné nebo velmi malé znalosti.

Odpovědi na otázku, zda respondenti páchali trestné činy pod vlivem návykové látky, 

jsou bohužel nejednoznačné. 32,6 procenta z nich odpovědělo „někdy“. Tyto výsledky 

se tak nedají porovnat s charakterem páchané kriminality, tedy jestli existují rozdíly 

mezi trestnou činností „pod vlivem“ a „za střízliva“. V tomto případě by se musel udělat 

obsáhlejší výzkum založený na rozhovorech s uživateli.

Tento výzkum si všímal i náhledu uživatelů na jimi páchanou trestnou činnost. To, že 

52,1 procenta respondentů očekává, že by léčba nebo poradenství v oblasti závislosti 

značně ovlivnily, že nebudete dál páchat trestnou činnost, spíše podporuje první tvrzení 

modelu Whitea (1990), totiž že kriminalita je následkem užívání drog. Podle této teze je 

základem řešení drogové kriminality právě léčba či poradenství.
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Závěr

Výzkum potvrdil, že mezi užíváním drog a pácháním trestné činnosti je velmi úzká 

souvislost. A že kriminalita páchaná uživateli drog má svá specifika. Jak z celkového 

pohledu, tak v závislosti na jednotlivých látkách.

Sami respondenti tohoto výzkumu se vyjádřili v tom smyslu, že léčbu či poradenství 

vnímají jako velmi silný faktor, který by jim měl pomoci zabránit páchání další trestné 

činnosti.

O důležitosti problému spojitosti drog a kriminality svědčí i fakt, že Evropské 

monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) klade v posledních 

letech velký důraz na řešení této problematiky.

V České republice ovšem na otázku sekundární kriminality není upřena adekvátní 

pozornost ze strany Policie ČR. Což by měla, pokud její podíl na celkové kriminalitě 

byl v roce 2007 a v prvním pololetí roku 2008 téměř třetinový. Odhady jednotlivých 

policejních okresů jsou zpracovávány nedostatečně odborně a s nedostatečnou 

pozorností, kvůli čemuž pak nemá Národní monitorovací centrum k dispozici validní 

data. Z toho důvodu by mělo přínos vzdělávání odpovědných příslušníků Policie ČR 

v této problematice a zavedení jejich osobní odpovědnosti za kvalitu udávaných 

odhadů.
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