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Abstrakt 

Problematika drog představuje v současnosti fenomén, jež poutá pozornost 

napříč odbornou i laickou veřejností. Názory na jejich prohibici se však značně liší. Na 

jedné straně stojí prohibicionisté, zdůrazňující nutnost státu proti drogám bojovat. Proti 

nim stojí skupina kritiků, kteří poukazují na neopodstatněnost takových zásahů do 

volného trhu a individuální svobody a na existenci závažných nezamýšlených důsledků, 

jež prohibice přináší. Autor tohoto textu věnuje právě konceptu nezamýšlených 

důsledků speciální pozornost. Nejprve jsou důsledky tematicky rozřazeny do několika 

kategorií, načež jsou jeden po druhém blíže popsány. Vzniká tak komplexní přehled 

existujícího výzkumu, jenž se studiem nezamýšlených důsledků prohibice drog zabývá. 

Hlavním cílem této práce je pak provedení vlastního empirického výzkumu, jehož 

výsledek na jeden z negativních důsledků prohibice ukazuje. Tím se autor snaží přispět 

do dialogu o prohibici narkotik. Oním důsledkem, jehož přítomnost výzkum odhaluje, je 

způsob, jakým existence ilegálního černého trhu, jakožto přímého důsledku prohibice, 

zvyšuje dostupnost drog pro mladistvé. Data, získaná dotazníkovým šetřením na vzorku 

populace uživatelů drog na území Prahy, naznačují, že k tomuto efektu skutečně 

dochází. Vyplývá z nich totiž, že vstup mladistvých uživatelů na černý trh je umožněn 

prostřednictvím jejich blízkého okolí, což je jev, ke kterému by na regulovaném 

legálním trhu s drogami nemohlo docházet v takové míře. 

 

 



   

Abstract 

Drug abuse is a major contemporary issue that draws attention of scientists as 

well as of the general public. Attitudes towards drug prohibition, however, differ 

greatly. On the one hand, the so called prohibitionists emphasize that each country 

needs to fight drug abuse. Their critics, on the other hand, argue that this approach 

constitutes baseless interfererence with the free market and personal freedom. In 

addition, oponents of drug prohibition point out to the various unintended consequences 

that the prohibition brings along. Author of this text pays a special attention to the 

concept of these consequences and, as a result, gives a detailed overview of existing 

research on unintended consequences in the context of drug prohibition. The main goal 

of this text is to contribute into the discussion on drug prohibition by conducting a 

specific empirical research that discloses one of the negative consequences of the 

prohibition – the illegal black market. Being a direct effect of the drug prohibition, the 

black market increases the availability of drugs to teenagers. The validity of this effect 

was confirmed by data obtained by questionnaires from a sample of Prague drug users. 

The reason is that the data shows that the entrance into the black market for teenagers is 

enabled by their immediate circle of friends and other people around them, which is a 

trend that would not occur on a regulated legal market. 
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Předběžná náplň práce 

Narkotika jsou vesměs zakázaná ve všech státech světa. Klíčovým argumentem pro tento 

zákaz je snaha států chránit zdraví a sociální podmínky obyvatel, přičemž speciální důraz je kladen na 

prevenci zneužívání drog mezi dětmi a mladistvými. Přes tyto snahy však nejnovější studie naznačují, 

že počty uživatelů drog mezi mladistvými během posledních let stále neklesají (ESPAD 2012). 

Dostupná odborná literatura popisuje problematiku drog z mnoha úhlů pohledu. Nejrůznější 

vědecké studie vysvětlují problém závislosti na biologické, psychologiské či dokonce historické bázi a 

nabízejí možná řešení tohoto problému (Kleiman 1992). Dále lze nalézt pestrou polemiku o efektivitě 

prohibice a o její možné paralele k Národní prohibici alkoholu v USA v letech 1920-1933 (Drucker 

1999, Hall 2010) nebo detailní analýzy ekonomických důsledků prohibice (Miron & Zwiebel 1995, Doyle 

& Smith 1997). Jsou však i autoři, kteří ve svých textech poukazují na jiné, než zamýšlené důsledky 

prohibice (DiNardo & Lemieux 2001; Reuter 2009; Miron 1999), a někteří z nich tvrdí, že vzhledem 

k rozsahu a závažnosti těchto nezamýšlených důsledků, je prohibice ve výsledku spíše 

kontraproduktivní (Cussen & Block 2000; Miron & Zweibel 1995). Empirická data přitom poskytují 

relevantní argumenty pro obě strany sporu, tedy jak pro proponenty prohibice, tak pro její oponenty. 

Myšlenka o změně statusu trhu s drogami ze zcela zakázaného na přísně regulovaný je 

předmětem vášnivých debat a spekulací celá desetiletí. V této práci bych do tohoto dialogu přispěl 

provedením výzkumu, jehož výsledek by naznačil, k čemu by mohlo dojít, kdyby drogy byly 

legalizovány a jejich výroba a distribuce by byly kontrolovány státem. Jedním z nejvážnějších 

negativních důsledků prohibice je existence ilegálního černého trhu s narkotiky, který zůstává jedinou 

možnou cestou, jak si drogy obstarat. Absencí regulace a jakýchkoliv zdravotních a kvalitativních 

standardů představuje černý trh pro potenciální uživatele vážnou hrozbu. Kromě toho roste míra 

organizovaného zločinu, který ohrožuje celou společnost. Tento trend byl jasně pozorován právě 

během prohibice alkoholu v USA, když prohibiční opatření vedla akorát k rozmachu organizovaného 

zločinu a masivnímu nárůstu konzumace nekvalitních lihovin (Písař 2006). 

V rámci své výzkumné hypotézy se pokusím dokázat, že k prvnímu kontaktu s drogou dochází 

v rámci úzkého společenského kruhu. Byla-li by tedy produkce a distribuce drog legalizována a přísně 

regulována, potom by s největší pravděpodobností oslabila role černého trhu a bylo by složitější drogu 



   

získat jinak, než prostřednictvím trhu legálního. V důsledku by pak klesl počet uživatelů drog i závislých 

mezi mladistvými, neboť drogy by se pro ně s poklesem významu černého trhu staly hůře dostupné. 

Pro ověření hypotézy použiji vlastní data, která získám prostřednictvím dotazníků ve spolupráci 

s několika léčebnými institucemi a dalšími organizacemi, jež se specializují na problematiku užívání 

drog v České republice. Při analýze dotazníků se pokusím vypátrat, kde leží kořeny drogové závislosti 

respondentů a jak důležitá byla role jejich okolí při samotném vzniku jejich závislosti.  
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1. Úvod 

 Drogy. Pro někoho prostředek k uvolnění a zábavě, pro jiného cesta 

k závislostem, depresím a úzkosti. Pro někoho nové obzory, inspirace a symbol svobody, pro 

jiného degradace mysli a omezenost. Pro někoho živobytí, pro jiného vstupenka do vězení. A 

v podobném duchu bych mohl pokračovat donekonečna, neboť staré Horatiovo přísloví 

„Kolik hlav, tolik názorů“ zde platí prakticky bez výjimek.
1
 V každém případě však nelze 

popřít, že problematika drog představuje v současné společnosti obrovský fenomén, poutající 

pozornost napříč lidmi celého světa. 

 Drogy jsou součástí našeho světa podobně dlouho jako samo lidstvo. A stejně jako se 

vyvíjelo lidstvo, vyvíjela se i problematika drog a náhled společnosti na jejich užívání. 

Většina narkotik byla postupem času zařazena na seznamy zakázaných látek a veškerá 

aktivita spojená s nimi je tvrdě perzekuována. Přitom jiné látky, především alkohol a tabák, 

které mají v jistých ohledech podobné nebo i horší dopady než zakázané drogy, jsou nadále 

volně dostupné a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento postoj měl někdy v budoucnu měnit 

(viz např. Nutt et al. 2010). 

 Tento paradox provází drogovou prohibici již od počátků její existence na přelomu 19. 

a 20. století. Otázka, proč je jedna skupina drog tvrdě potlačována a druhá nejen tolerována, 

ale dokonce podporována, je předmětem vášnivých debat napříč odbornou i laickou veřejností 

již mnoho desítek let. Zastánci prohibice argumentují, že stát má povinnost pečovat o zdraví a 

sociální a ekonomické zabezpečení obyvatel. Stále početnější skupina kritiků však nesouhlasí. 

Upozorňuje na závažné nedostatky tohoto přístupu a předkládá zastáncům prohibice studie, 

které ukazují na sílící oblibu i toleranci vůči drogám ve společnosti (např. Hibell et al. 2012). 

Celosvětová válka proti drogám,
2
 založená na represi a nulové toleranci, tak stále více 

připomíná pověstný boj s větrnými mlýny, kdy obrovské prostředky jsou vynakládány na boj 

proti zakázaným narkotikům, statisíce lidí jsou drženy ve věznicích, avšak nějaké hmatatelné 

výsledky v podobě zmírnění drogového problému se stále nedostavují. Otázkou ovšem 

zůstává, jaký by byl onen ideální přístup, když ten stávající své cíle nenaplňuje. A je to právě 

odpověď na tuto otázku, která společnost nejvíce rozděluje. Proponenti stávající podoby 

                                                             
1 „Quot capita, tot sensus.“ - (Horatius Flaccus, 33 př.n.l.) 
2 Válka proti drogám – v originále „War on Drugs“ – je termín, označující soubor politik a opatření, vedoucích 
k potlačování ilegálního obchodu s narkotiky. Jako první ho použil 17. června 1971 americký prezident Richard 
Nixon. Učinil tak na tiskové konferenci konané při příležitosti vydání jeho Zvláštní zprávy ke Kongresu, během 
níž mimo jiné označil ilegální drogy za „veřejného nepřítele číslo jedna“ (Nixon 1971). 
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prohibice trvají na svých argumentech a jsou přesvědčeni, že současný model je stále tou 

nejlepší cestou k vymýcení problému (např. Bennett 1990). Někteří z nich přesto vybízí 

k přesunutí hlavní pozornosti od represe směrem k prevenci, léčbě a zmírnění následků 

užívání (např. Wodak a Cooney 2005). Proti nim pak stojí oponenti prohibice, kteří jsou 

přesvědčeni o selhání represivního modelu a volají po zásadních změnách v legislativním 

rámci, v ideálním případě po úplném zrušení prohibice a legalizaci drog (např. Miron a 

Zwiebel 1995, Cussen a Block 2000). 

Tato práce si klade za cíl shrnout argumentaci obou stran, přičemž zvláštní důraz je 

kladen na fenomén nezamýšlených důsledků, jež Merton (1936) definuje jako takové 

důsledky konání, které nejsou jeho primárním účelem ani předmětem, ale nemusí být nutně 

nepředvídatelné či neočekávatelné. Reuter (2009a) nebo Costa (2008) mezi nejvážnější 

důsledky prohibice drog řadí například přechod uživatelů k nebezpečným substitutům, 

geografické přemisťování produkce mezi zeměmi nebo existenci černého trhu. V textu tyto 

důsledky, pozitivní i negativní, podrobně popíši, přičemž budu vycházet z prací autorů, kteří 

se jejich studiem zabývají. Současně je roztřídím podle společných znaků do několika 

kategorií, a vytvořím tak komplexní přehled nezamýšlených důsledků drogové prohibice. 

V závěru práce se zaměřím na jeden z nich, černý trh, který blíže rozvedu a představím vlastní 

výzkum, jehož cílem je analyzovat kořeny závislosti na vzorku uživatelů nelegálních drog na 

území Prahy. Budou-li data naznačovat, že návyk vzniká v rámci nejbližšího okolí, odhalí se 

tím další negativní důsledek černého trhu. Ukáže se totiž, že tento nelegální trh, jakožto 

důsledek prohibice, přispívá ke zvýšení dostupnosti drog pro mladistvé uživatele. 

Na stránkách této práce tak nejprve seznámím čtenáře s prohibicí drog jako takovou. 

Uvedu základní milníky jejího vývoje a popíšu čtyři hlavní pilíře, které formují její současnou 

podobu. V další kapitole představím koncept nezamýšlených důsledků a aplikuji ho na 

problematiku prohibice drog. Následovat budou dvě případové studie, na nichž se pokusím 

demonstrovat možné dopady různých přístupů k prohibici. V poslední částí pak představím 

samotný výzkum, v němž se pomocí dat sesbíraných mezi uživateli drog na území Prahy 

pokusím odhalit jeden z negativních důsledků prohibice drog. 
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2. Prohibice drog – počátky, historie a současnost 

2.1. Dialog o prohibici drog 

 Jaký je tedy důvod, že je jedna skupina drog tak tvrdě potlačována a jiná je současně s 

tím tolerována? V následujícím oddíle nastíním, jakými argumenty prohibicionisté 

ospravedlňují existenci prohibice a jak na ně reaguje kritika. 

Úřad vlády České republiky (2011, s. 13) v Národní strategii protidrogové politiky na 

období 2010-2018 uvádí, že Česká republika podobně jako většina zemí světa vychází 

v otázce protidrogové politiky z konceptu Zdraví pro všechny ve 21. století (WHO), podle 

něhož „je užívání drog problémem veřejného zdraví. Jde zejména o jeho negativní sociální, 

zdravotní, trestněprávní, bezpečnostní a ekonomické dopady, které nepříznivě ovlivňují 

zdravý vývoj jednotlivců i společnosti ve všech uvedených aspektech.“ 

Hlavním argumentem prohibicionistů je tedy koncept ochrany veřejného zdraví. 

Užívání drog bylo, je a vždycky bude spojeno se zdravotními riziky. Je tu riziko předávkování 

či dlouhodobých zdravotních problémů (např. poškození chrupu, zánětlivost v místech 

vpichu, celková slabost a únava organismu apod.). OSN odhaduje celosvětový počet úmrtí 

v důsledku užívání drog v roce 2011 na 210 546 (UNODC 2013a). Závažným problémem je 

také extrémně zvýšené riziko přenosu nakažlivých chorob jak mezi uživateli samotnými, tak 

mezi uživateli a neuživateli. World Drug Report 2013 uvádí, že celých 11,5% z lidí 

užívajících drogy pomocí injekčních stříkaček trpí nákazou virem HIV, 8,4% trpí žloutenkou 

typu B a dokonce 51% je nakaženo žloutenkou typu C (UNODC 2013a). Nelze opomenout 

ani riziko propuknutí závažných afektivních či neurotických poruch a psychotických 

onemocnění v důsledku dlouhodobého užívání a krátkodobé poruchy, vznikající přímým 

působením drogy. 

Ano, s užíváním drog jsou nepochybně spojena zdravotní rizika, souhlasí oponenti 

prohibice. Obratem však připojují otázku, zda jejich zákaz je vskutku optimálním přístupem. 

Měly by snad být zakázány i všechny další činnosti, při nichž existují zdravotní rizika, např. 

pití alkoholu, sport či silniční doprava? Na tuto nekonzistenci v postojích autorit upozorňují 

například Šíma a Šťastný (1999, s. 2): „Drogy nejsou zdaleka jediným zbožím, při jehož 

používání může dojít k poškození zdraví. Ročně přijde na silnicích o život mnohonásobně 

více lidí než v souvislosti s drogami, a přesto nikdo nemluví o zneužívání automobilů.“ 

V podobném duchu se vyjadřuje Rothbard (1978, s. 137): „ … také bychom mohli postavit 
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mimo zákon všechny možné druhy kancerogenů, včetně těsných bot, nesprávně padnoucích 

zubních náhrad, nadměrného vystavování se slunci, stejně jako nadměrnou konzumaci 

zmrzliny, vajec a másla, které mohou vést k onemocnění srdce.“ 

Druhým východiskem je ochrana bezpečnosti jednotlivců a společnosti. V Národní 

strategii protidrogové politiky se přímo píše: „Výroba, distribuce a neautorizované nakládání 

s ilegálními drogami jsou nezákonné jevy, se kterými je spojen výskyt kriminálního chování“ 

(Úřad vlády České republiky 2011, s. 13). I zde lze najít ostrou kritiku ze strany oponentů. 

K výše uvedeným nezákonným jevům by nedocházelo, kdyby nakládání s drogami nebylo 

postaveno mimo zákon. Neexistovala by totiž ani skutková podstata těchto trestných činů. 

Šíma a Šťastný (1999, s. 2) v této souvislosti poznamenávají: „Vyřešit pseudoproblém drog, 

který vznikl až po začátku jejich prohibice, a je tedy vytvořený těmi, kteří proti němu bojují, 

je činnost nelegitimní a nesmyslná. Stát prostřednictvím svých represivních složek bojuje 

proti něčemu, co svým bojem sám vytváří.“ 

Kritici ovšem zdůrazňují i jiné argumenty, které podporují jejich odmítavý postoj 

k prohibici, přičemž nezřídka odkazují na díla klasiků. Především pak na dílo J. S. Milla, M. 

Friedmana nebo L. von Misese. Prohibice drog je v nesouladu s liberálním 

chápáním individuální svobody. Podle klasiků je každý člověk vlastníkem svého těla, a proto 

s ním může nakládat, jak sám uzná za vhodné, stejně jako může podle svého uvážení nakládat 

s jakoukoliv jinou věcí, kterou vlastní. Záleží přitom jen na jeho preferenčním uspořádání, 

které je zcela subjektivní a mezi jedinci navzájem neporovnatelné. Pokud mu nejvyšší užitek 

přináší používání dané věci, pak učiní svobodné rozhodnutí a věc používá, čímž maximalizuje 

svůj užitek. Naopak pokud je pro něj nejvýhodnější věc zničit, protože žádná jiná alternativa 

mu vyšší osobní užitek nepřinese, pak ji v souladu se svými preferencemi zničí. Opět tak 

dochází k maximalizaci jeho užitku. 

Pokud je tedy člověk vlastníkem svého těla, pak by měl mít svobodu i s ním nakládat 

podle vlastního uvážení a v závislosti jen na svých osobních preferencích. Tedy měl by mít 

právo o něj pečovat, trénovat ho, ale také ho libovolně poškozovat, přináší-li mu takové 

počínání nejvyšší užitek a nezasahuje-li do svobody a práv člověka jiného. Např. Mill (1869, 

s. 22) v eseji O svobodě píše: „Jediná oblast chování, v níž jedinec podléhá společnosti, je ta, 

jež se dotýká ostatních lidí. V oblasti, která se týká pouze jeho samotného, je jeho nezávislost 

po právu absolutní. Nad sebou samým, nad vlastním tělem a myslí, je jedinec suverénním 

vládcem.“ Prohibice drog, stejně jako prohibice jakéhokoliv jiného zboží, však tuto svobodu 
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jednotlivce podkopává. Je-li nějaká činnost zakázaná, pak lidé, v jejichž preferenčním 

uspořádání je tato činnost na nejvyšším stupni, zcela jistě nedosáhnou svého maximálního 

užitku. 

Friedman (1962) vyjadřuje dále znepokojení nad tím, že v závislosti na rozhodnutí 

nějaké skupiny obyvatel (v případě drog lékařů) dochází vlivem prohibice k deformaci jinak 

efektivně fungujícího volného trhu. Tato změna ovlivňuje celou širokou veřejnost a nikdo 

přitom nemůže zaručit, že ona vlivná skupina koná svá rozhodnutí skutečně v zájmu 

celospolečenského prospěchu a nikoliv v zájmu vlastním. Friedman (1962, s. 15) v této 

souvislosti poznamenává: „… hlavním zdrojem námitek ke svobodné ekonomice je právě to, 

že svůj účel plní tak dobře. Dává lidem to, co chtějí, místo toho, o čem si nějaká skupina 

myslí, že by měli chtít.“ 

2.2. Počátky a vývoj prohibice drog 

 Jak jsem zmiňoval v úvodu, drogy a jejich užívání byly neodmyslitelnou součástí 

některých kultur prakticky od jejich vzniku v dávném pravěku. Archeologické nálezy ukazují, 

že například žvýkání lístků koky (Rudodřev koka – rostlina obsahující alkaloid 

benzoylmethylekgonin, známý pod názvem kokain) bylo na území dnešního Peru rozšířeno 

již před osmi tisíci let (Dillehay et al. 2010). Jen o něco mladší jsou doklady o kouření opia 

v Mezopotámii i na území dnešního Švýcarska a Německa (Merlin 2003). Toto pravěké 

užívání drog se značně lišilo od dnešního užívání. Zpravidla bylo spojeno s  náboženskými 

rituály a pro svoje, do určité míry blahodárné účinky, mělo značný význam také v lékařství, 

nebo lépe léčitelství. Způsob užívání se však časem měnil a stejně tak se měnily i postoje 

autorit k této aktivitě. Změny byly většinou důsledkem tlaku různých zájmových skupin, 

především pak církví, které z principu odmítaly jakékoliv látky způsobující duševní 

pomatenost a nezřídka je pokládaly přímo za dílo ďábla. Přesto však ještě v polovině 19. 

století byly drogy volně a levně dostupné v obchodech s běžným zbožím. Výraz „drogy“ se 

však v té době ani nepoužíval. Všechny látky, jež bychom z dnešního pohledu označili za 

drogy (včetně kokainu, opia, morfinu, heroinu, marihuany a dalších) totiž ještě na počátku 20. 

století spadaly do kategorie léčiv. Nicméně konec století devatenáctého a prakticky celé 

století následující se neslo ve znamení zavádění státních regulací do nejrůznějších oblastí 

lidského života. Tento fenomén se pochopitelně nemohl vyhnout ani oblasti léčiv, a tedy ani 

drogám. 
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 První moderní regulací obchodu s drogami byl Pharmacy Act 1868 ve Velké Británii. 

Zákon, jehož cílem bylo dostat pod kontrolu distribuci vybraných jedů a drog (včetně opia), 

povoloval prodej těchto látek jen licencovaným prodejcům, kteří byli registrováni ve 

Farmaceutické společnosti (Musto 1987). Akt byl vydán v reakci na neutichající soupeření 

mezi skupinami farmaceutů a doktorů o toto exkluzivní právo a jeho výsledky se dostavily 

prakticky okamžitě. Jak uvádí Scull (1984), počet úmrtí způsobených opiem meziročně klesl 

až o 30 procent. Trochu jinou cestou se vydaly úřady ve Spojených Státech, kde měly první 

protidrogové zákony dosti rasový podtext. Například tzv. San Francisco Act (1875) výslovně 

zakazoval kouření opia v čínských opiových doupatech - speciálních zařízeních, ve kterých se 

prodávalo a kouřilo opium, a která se těšila velké oblibě právě mezi čínskými přistěhovalci. 

Byli to však bílí Američané, nikoliv přistěhovalci, kteří brali opiová doupata útokem a rychle 

propadali závislosti. San Francisco Act byl tak prezentován jako ochrana bílé populace před 

cizími zlozvyky. Jay (2002) připomíná, že prakticky každá významná menšina byla v USA 

spojena s nadměrným užíváním některé drogy. Smyšlené příběhy o smyslů zbavených Afro-

Američanech, kteří pod vlivem kokainu páchají trestnou činnost, o Hispáncích, kteří propadají 

agresi pod vlivem marihuany, a regulace trhu s opiem prezentovaná jako ochrana bílého 

obyvatelstva před čínskými zlozvyky, to vše tyto předsudky jen posilovalo. 

 První skutečně plošnou legislativou v USA se stal roku 1906 Zákon o potravinách a 

léčivech (také The Wiley Act, 59th U.S. Congress 1906), který významně reguloval výrobu a 

prodej veškerého zboží určeného k vnitřnímu užití, tedy potravin, nápojů, léků i drog. Náplní 

tohoto zákonu, jehož hlavním účelem byla snaha ochránit americké spotřebitele před 

nekvalitním zbožím, bylo například stanovení hygienických předpisů při výrobě, povinnost 

uvedení složení léčiv na obalech a další podobné regulace.
3
 

 Asi nejvýznamnějším milníkem na cestě k úplné prohibici se stal rok 1912, kdy byla 

na základě jednání mezinárodní konference v Haagu přijata první mezinárodní úmluva o 

dohledu nad výrobou, distribucí a spotřebou narkotik (The International Opium Convention, 

1912). Přestože je v názvu zmíněno pouze opium, úmluva se týkala také heroinu, morfinu a 

kokainu.
4
 Dokument, který podepsané státy zavazoval ke kontrole výroby, prodeje a spotřeby 

narkotik a k postupnému směřování k úplnému zákazu těchto látek, podepsala většina 
                                                             
3 Jedním z prvních hybatelů vedoucích k vydání tohoto aktu byl román Džungle (1906), ve kterém Upton Sinclair 
detailně popisoval poměry na chicagských jatkách. Veřejnost byla těmito poměry pobouřena a volala tak po 
zavedení regulace do procesu výroby potravin. 
4 Zahrnutí dalších drog pod kontrolu při jednání prosadila Velká Británie, jež byla jinak výsledkem konference 
nejvíce poškozena. Závazkem k postupnému uzavření trhu s opiem totiž přišla o ohromné zisky pramenící 
z prodeje svého indického opia na čínském trhu; viz Pisař (2006).  
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tehdejších evropských mocností, a dále USA, Čína, Japonsko, Siam a Persie, reprezentující 

celkem asi 80 % tehdejší světové populace. Úmluva vešla v plnou platnost roku 1919, kdy 

byla implementována do Versailleské smlouvy. Od té doby byla postupně nahrazena a 

doplněna několika dalšími dokumenty, které přidaly na černou listinu další látky (např. hašiš 

v roce 1925, marihuanu v roce 1961, LSD či MDMA v roce 1971) a k jejichž následování se 

zavázala dnes již drtivá většina států. Přes všechny tyto změny však Haagská úmluva dodnes 

představuje základní kámen struktury, na které je vystavěna současná celosvětová válka proti 

drogám. Válka, jejíž úspěšnost a smysluplnost podléhá stále sílícím pochybám ze stran 

odborné i laické veřejnosti. 

2.3. Současnost války proti drogám 

 Jaká je tedy současná podoba světové války proti drogám? Reuter a Stevens (2007), 

Haden (2006) a další ve svých dílech uvádí, že současná protidrogová politika stojí na čtyřech 

pilířích – vymáhání, prevence, léčba a harm reduction.
5
 V následujícím oddíle tyto pilíře 

jeden po druhém popíši a nastíním některé jejich přínosy, náklady a důsledky.
6
 Ještě předtím 

však pro jednoznačnost definuji pojem nelegální droga. V této práci takto označím jakoukoliv 

látku, jež je v příslušné zemi vedena na seznamu omamných a psychotropních látek (nebo 

podobném seznamu) a je tak ve smyslu platných zákonů zakázána. Například v ČR jsou to 

látky uvedené buď v Jednotné úmluvě o omamných látkách, nebo v Úmluvě o psychotropních 

látkách. 

2.3.1. Vymáhání 

Prvním pilířem současné protidrogové politiky je vymáhání legislativy související 

s nelegálními drogami (v anglicky psané literatuře enforcement). Jde o pilíř zaměřený 

primárně na nabídkovou stranu trhu. Jeho hlavním cílem, píší Reuter a Stevens (2007), je 

potírání domácí výroby, distribuce a prodeje drog. Současně se snaží bránit importu 

zakázaných látek ze zahraničí a v případě rostlinných drog podporuje boj s  produkcí 

v pěstitelských zemích. Ovšem jeho aktivita se neomezuje jen na nabídku. Na opačné straně 

trhu se zaměřuje na redukci poptávky prostřednictvím sankcí hrozících osobám, jež 

protidrogovou legislativu nedodržují. Kromě toho pilíř vytváří tlak na nabídkovou křivku, jíž 

posouvá doleva, a tlačí cenu nahoru. Díky tomu dochází k dalšímu poklesu poptávaného 

množství. 
                                                             
5 Označení čtvrtého pilíře ponechávám v původním anglickém znění, neboť tuzemská odborná literatura pro něj 
ekvivalent v českém jazyce nezavádí. 
6 Pořadí jednotlivých pilířů se u různých autorů liší. Ve své práci budu vycházet z rozdělení, jež předkládají 
Reuter a Stevens (2007). 
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Obecným konvenčním postojem většiny států světa je tzv. totální prohibice – tedy 

úplný zákaz výroby, distribuce, prodeje, držení i užívání drog. Porušování tohoto zákazu je 

trestáno v závislosti na legislativním řádu příslušného státu. Ten se v různých částech světa 

liší. Nejpřísnější postihy bývají obecně za výrobu, prodej a pašování drog – to jsou zpravidla 

mnohaleté tresty odnětí svobody, v extrémních případech až trest smrti.
7
 Tresty za držení či 

užívání drog jsou zpravidla mírnější a liší se především v závislosti na typu a množství 

zadržené drogy. V některých zemích (např. Nizozemí, Portugalsko, Uruguay, některé státy 

USA)
8

 pak lze sledovat postupný vývoj směřující k alespoň částečné dekriminalizaci, 

případně i úplné legalizaci drog. Tento vývoj se však prozatím týká výhradně marihuany a 

s výjimkou Uruguaje jen užívání a držení malého množství pro vlastní potřebu.
9
 Případem 

Portugalska, které se roku 2001 stalo první zemí, jež vyňala držení drog ze seznamu trestných 

činů, se s odstupem necelých třinácti let budu blíže zabývat v případové studii ve čtvrté části 

práce. 

Princip vynucování práva, jenž Reuter a Stevens (2007) popisují, staví na 

předpokladu, že hrozba vysokých pokut, trestů odnětí svobody či dokonce smrti potenciální 

výrobce, prodejce a uživatele drog od této činnosti odradí. Kritika však argumentuje, že 

takový předpoklad v případě drog nemusí platit. Becker et al. (2006) připomínají, že 

vymáhání prohibice jakéhokoliv zboží je efektivní jen tehdy, jsou-li jeho nabídka i poptávka 

cenově elastické (tedy |eS|>1 & |eD|>1). Vědecké studie zabývající se poptávkou po drogách 

(např. Gemmill et al. 2007 nebo Saffer a Chaloupka 1999) však ukazují, že tato podmínka 

splněna není, neboť minimálně poptávková elasticita se vždy pohybuje mezi 0 a 1. Miron a 

Zwiebel (1995) dodávají, že tato už tak nízká elasticita se u těžkých a pravidelných uživatelů 

ještě více blíží nule, což se promítá do konvexního tvaru poptávkové křivky. V praxi to 

znamená, že spotřeba těchto uživatelů již není citlivá na cenu, a tedy důsledek aktivního 

vymáhání v podobě znatelného zvýšení ceny drogy vyústí jen ve velmi omezený pokles jimi 

poptávaného množství. Právě tato skutečnost je častým terčem kritiků, neboť ukazuje na 

                                                             
7 Organizace Harm Reduction International popisuje 33 zemí, ve kterých je možné udělit trest smrti za činnost 
spojenou s drogami (Gallahue et al. 2012). 
8 Roku 2012 bylo legalizováno držení malého množství marihuany pro osobní spotřebu ve dvou státech USA – 
Coloradu a Washingtonu. Tím se oba státy odchýlily od dosud převládajícího postoje federální vlády, jejíž 
politika se dlouhodobě odvíjí ve směru nulové tolerance. Státní legislativa Washingtonu a Colorada je tak 
v rozporu s federální legislativou USA a dochází ke kuriózní a nepřehledné situaci, kdy prodejce marihuany 
může být kdykoliv na základě federálního práva zadržen, souzen a uvězněn, přestože jedná v souladu s právním 
řádem příslušného státu (Gilmour 2014). 
9 Uruguay se stala koncem roku 2013 první zemí světa, v níž došlo k legalizaci marihuany v plném rozsahu. 
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neefektivitu prohibice v omezování problémového užívání. To je přitom vedle redukce 

spotřeby mezi mladistvými jedním ze stěžejních cílů protidrogové politiky. 

Jedním ze základních stavebních kamenů prvního pilíře a protidrogové politiky vůbec 

je další obecně přijímaný předpoklad, že užívání drog je příčinou kriminality; prohibice, jež 

spotřebu drog snižuje, tak přispívá i k redukci kriminality (U.S. Department of Justice 1992). 

Ovšem i tento předpoklad je jen těžko obhajitelný. Existuje celá řada vědeckých studií, jež ho 

nejen zpochybňují, ale dokonce nalézají efekt opačný. Například Resignato (2000) poukazuje 

na výzkum, v němž je na čtyřiadvaceti metropolitních oblastech USA sledována silnější 

příčinná souvislost mezi růstem vymáhání prohibice a násilnou trestnou činností než mezi 

užíváním drog a tímto typem kriminality.
10

 S podobnou studií přichází i Benson et al. (1992), 

tentokrát na příkladu majetkových trestných činů. Důvod jejich nárůstu nachází v relokaci 

zdrojů bezpečnostních složek, ke které muselo po zesílení důrazu na protidrogovou činnost 

dojít, a jejímž důsledkem je nedostatečná kapacita pro boj s jinými typy kriminality. 

Kritika prvního pilíře stojí na zpochybnění jeho přínosu k primárním cílům 

protidrogové politiky – tedy k poklesu spotřeby nelegálních drog a redukci kriminality. Opírá 

se o vědecké studie, jež na relevantních datech ukazují, že argumenty zastánců represivního 

pilíře nejsou vždy zcela obhajitelné. Kromě výše zmíněných nedostatků navíc existuje celá 

řada dalších důsledků vymáhání (negativních i pozitivních), jimiž se budu zabývat 

v samostatné kapitole. Kritici namítají, že sečtou-li se všechny výnosy a náklady, ukazuje se 

první pilíř v současné represivní podobě jako neefektivní, někdy až kontraproduktivní. 

Důsledkem sílící kritiky je rostoucí tlak na přesunutí pozornosti i zdrojů z nabídkově 

cíleného vymáhání k ostatním pilířům, jež jsou zaměřeny primárně na redukci poptávky 

(Reuter 2009b). Miron (1999) v této souvislosti nabízí srovnání mezi nabídkově cílícími 

Spojenými státy a západní Evropou, která vynakládá značné prostředky i na ostatní pilíře. 

V USA jsou relativní počty násilných trestných činů mnohonásobně vyšší než v Evropě. 

Současně však uznává, že tento nepoměr nelze přisuzovat jen odlišnostem v protidrogové 

politice, a jako protichůdný příklad uvádí Kolumbii, kde je míra násilností ještě několikrát 

vyšší než v USA, a to i přes pochybnou protidrogovou politiku. 

                                                             
10 Možné vysvětlení tohoto efektu nastíním v samostatné kapitole o nezamýšlených důsledcích prohibice. 
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2.3.2. Prevence 

Druhým pilířem, tentokrát cíleným na poptávku, je prevence.
11

 Patří do něj veškerá 

aktivita, jež má za cíl varovat potenciální uživatele před riziky užívání drog, jako jsou 

zdravotní a sociální dopady, následky plynoucí z ilegality a další negativa. Ideálem je, aby 

člověk drogu ani nevyzkoušel, a pokud už se tak stalo, aby v užívání co nejrychleji přestal, 

tedy aby jeho poptávka po droze byla rovna nule. Zvláštní důraz klade prevence na děti a 

mladistvé, aby už při svém prvním kontaktu s drogou měli nějaké povědomí o její 

nebezpečnosti a odolali tlaku, který na ně může vytvářet okolní prostředí i vlastní pokušení.  

Reuter a Stevens (2007) rozlišují tři základní preventivní strategie. První z nich je 

všeobecná osvěta o nebezpečí drog, jež je šířena pomocí masmédií (s rostoucím významem 

internetu) a jejíž cílovou skupinou je celá společnost. Další je zaměřena na děti a mladistvé a 

má podobu speciálních přednášek a intervencí ve školách. Zahrnuje také vzdělávací kurzy pro 

pedagogy, aby i ti mohli mezi dětmi šířit povědomí o nebezpečí užívání. Třetí strategií je 

prevence cílená na konkrétní skupiny obyvatel, u kterých je riziko propadnutí závislosti 

zvýšené. Patří sem například intervence v sociálně vyloučených komunitách. 

Oproti vymáhání nečelí prevence prakticky žádné kritice. O její smysluplnosti 

málokdo pochybuje a nejsou pozorovány ani vážné negativní důsledky. Problém druhého 

pilíře však tkví v něčem jiném – v efektivitě. Přestože státy vynakládají na podporu 

preventivních programů nemalé prostředky a zdůrazňují její důležitost, stále se nedaří 

prokázat, že by tyto programy měly signifikantní vliv na spotřebu drog (Reuter et al. 2009). 

Ani ty nejúčinnější z nich nedosahují takových výsledků, že by významně redukovaly 

poptávku. Například Caulkins et al. (1999) odhaduje, že i kdyby na celém území Spojených 

států byly spuštěny ty nejúčinnější známé preventivní programy, vedlo by to k poklesu 

spotřeby kokainu jen o 2-11 %. Přesto je však druhý pilíř nadále prosazován a je vyvíjena 

soustavná snaha o zvýšení jeho efektivity tak, aby svého primárního cíle, tedy stabilního 

snižování poptávky po drogách, dosáhl. 

2.3.3. Léčba 

Léčba, následná léčba nebo také sekundární prevence (treatment) – tak je v literatuře 

označován třetí pilíř protidrogové politiky. Je cílen primárně na poptávku ex post, ale jak 

ukážu ve třetí části práce, jeho sekundárním důsledkem je i redukce nabídky. Hlavní náplní 

třetího pilíře je náprava škod způsobených dlouhodobým užíváním – tedy především léčba 

                                                             
11 Někdy označovaná též jako primární prevence. 
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závislosti, rehabilitace drogově závislých, pomoc při jejich resocializačním procesu a 

minimalizace rizika jejich drogové recidivy. 

Přestože ani léčba nemá nikdy stoprocentní úspěšnost, stále jde v současnosti o 

zdaleka neefektivnější způsob snižování spotřeby drog. Potvrzují to četné studie, které 

srovnávají efektivitu různých protidrogových strategií. Model, který představují Rydell a 

Everingham (1994) odhaduje náklady na jednoprocentní snížení spotřeby kokainu pomocí 

domácího vynucování na 246 mil. dolarů.
12

 Použitím třetího pilíře lze však stejného cíle 

dosáhnout za pouhých 34 mil. dolarů, tedy za necelých 14 % nákladů ve srovnání s domácí 

represí.  

Jak poznamenává Reuter (2009b), díky tomu, že třetí pilíř jako jediná složka 

protidrogové politiky dosahuje prokazatelné a relativně vysoké efektivity v naplňování svého 

primárního cíle, dostává se mu v posledních letech rostoucí pozornosti, je na něj vyčleňováno 

více prostředků a jeho celkový význam roste ve většině zemí světa.
13

 Současně je vytvářen 

soustavný tlak na zvyšování kapacity léčebných zařízení. Kritika se omezuje spíše na 

vypichování některých dílčích nedostatků, než na odmítání pilíře jako takového. Autoři 

představují návrhy opatření, jež by mohly vést ke zvýšení efektivity léčby. Mezi nimi 

například Boyum a Reuter (2005), kteří volají po oslabení státní regulace v odvětví a po 

rozšíření možností, kdy může být léčba stanovena jako alternativní trest za drogovou trestnou 

činnost. 

2.3.4. Harm reduction 

Posledním pilířem protidrogové politiky, označovaným někdy též jako terciární 

prevence, je princip harm reduction. Pilíř, jak ho představuje Inciardi (1999), necílí primárně 

ani na nabídku ani na poptávku po drogách. Naopak bere užívání jako fakt a snaží se 

minimalizovat škody jím způsobené. Hlavní důraz klade na ochranu zdraví uživatelů, kteří 

jsou kvůli svému návyku vystaveni vysokému riziku předávkování a nákazy infekčními 

onemocněními. Patří sem hlavně programy na výměnu jehel a distribuci pomůcek nezbytných 

pro dodržování základní hygieny při užívání. Mimo to se programy zaměřují na poskytování 

základního zdravotnického materiálu (např. dezinfekce, prezervativy) a primární poradenství. 

                                                             
12 Rydell a Everingham (1994) rozdělili první pilíř na tři samostatné strategie a náklady na jednoprocentní 

redukci spotřeby kokainu odhadli pro každý z nich zvlášť. Tyto tři kategorie a vymodelované odhady nákladů 
v milionech dolarů jsou: domácí vynucování (246), operace na státních hranicích (366) a podpora boje 
s narkotiky v producentských zemích (783).  
13 Dokonce i v tradičně nabídkově zaměřených Spojených státech je nárůst výdajů na třetí pilíř mezi lety 2012 a 
2014 rychlejší než nárůst výdajů na první pilíř (The White House 2013). 
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Těmito způsoby se čtvrtý pilíř snaží redukovat riziko nákazy infekčními onemocněními a 

zároveň zamezit možnosti jejich přenosu mezi uživateli samotnými i mezi uživateli a 

neužívající populací.  

Jiným typem programů harm reduction je substituční léčba. Při ní je pacientům, 

zpravidla uživatelům opioidů, podávána substituční látka, jež částečně uspokojuje jejich 

návyk, avšak v méně účinné a bezpečnější formě. Jejím ideálním cílem, byť zdaleka ne vždy 

naplněným, je kromě výše zmíněných také postupné ovládnutí návyku a pozdější nástup do 

léčby. 

Harm reduction programy jsou v naplňování svých cílů efektivní, což potvrzují i četné 

studie. Wodak a Cooney (2005) předkládají jako důkaz celosvětový průzkum, z nějž 

programy na výměnu jehel vycházejí jako bezpečná a efektivní metoda k redukci nákazy 

virem HIV. Přestože iniciativa spojená s minimalizací rizik užívání drog se ve Velké Británii 

objevovala již od dvacátých let minulého století, svoji současnou podobu nabyl a jako 

samostatný pilíř protidrogové politiky začal princip harm reduction vystupovat až 

v osmdesátých letech v Nizozemí (Marlatt, Larimer, a Witkiewitz 2011). Od té doby jej pod 

vlivem studií s podobnými výsledky, jako představili Wodak a Cooney (2005), 

implementovala do své protidrogové strategie většina vyspělých států a tento trend podle 

Reutera (2009b) nadále pokračuje. Dokonce už i Spojené státy, které se svou politikou nulové 

tolerance dlouho zůstávaly outsiderem na poli alternativních přístupů k problému užívání 

drog, tento svůj přístup přehodnotily, když Obamova administrativa v roce 2010 zrušila zákaz 

na výměnu jehel, čímž otevřela dveře programům harm reduction v USA. Jejich účinnost však 

kvůli zpožděnému spuštění stále zaostává za podobnými programy v západní Evropě, 

Austrálii nebo Kanadě, kde už jsou s uplatňováním čtvrtého pilíře dlouholeté zkušenosti 

(Marlatt, Larimer, and Witkiewitz 2011). 

Na rozdíl od prvních tří pilířů, jejichž kritika pochází především z úst odpůrců 

prohibice, čtvrtý pilíř je kritizován výhradně ze strany jejích proponentů. Ti považují existenci 

harm reduction programů za formu tolerance užívání a obviňují státy z rezignace na boj proti 

nelegálním drogám (INCB 2001). Ještě dál v kritice zacházejí O‘Loughlin (2007) a Christian 

(2010), kteří naznačují, že harm reduction programy dokonce propagují užívání drog a mají 

tak za následek růst jejich spotřeby. 
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Pro přehlednost ještě jednou uvádím základní charakteristiky jednotlivých pilířů v 

přiložené Tabulce 2.1. 

 Tabulka 2.1.: Pilíře protidrogové politiky 

Pilíř Primární cíle Primární nástroje Kritika 

I. Vymáhání 
Redukce nabídky, 
redukce poptávky 

Hrozba vysokých trestů, 
zvýšení ceny 

Sporná efektivita, 
nezamýšlené důsledky 

II. Prevence 
Redukce poptávky ex 
ante 

Osvěta, informování o 
nebezpečnosti užívání 

Velmi nízká efektivita 

III. Léčba 
Redukce poptávky ex 
post, zmírnění následků 
užívání 

Léčba závislosti, terapie, 
pomoc při resocializaci 

Přílišná regulace a 
nedostatečné propojení 
s ostatními pilíři 

IV. Harm reduction 
Zmírnění následků a 
minimalizace rizik 
plynoucích z užívání 

Zajištění základní 
hygieny, distribuce 
zdravotního materiálu 

Rezignace na původní 
cíle, tolerance 
nezákonného jednání 

 

2.3.5. Prohibice v ČR 

Protože součástí práce bude také výzkum, k němuž jsou využita data sesbíraná 

výhradně na území České republiky, pojďme si ještě zvlášť přiblížit podobu prohibice právě 

zde. Už jen kvůli tomu, že protidrogová politika ČR, a tedy i její implementace do příslušné 

legislativy, doznala v uplynulých letech určitých změn a ne každý se v ní zcela orientuje. 

Z Národní strategie vyplývá, že také tuzemská protidrogová politika je vystavěna na čtyřech 

pilířích (Úřad vlády České republiky 2011). Já tu popíši jen první z nich – tedy vymáhání – 

neboť je to právě tento pilíř, jenž zaznamenal v nedávné době změny, zatímco podoba všech 

tří preventivních pilířů se zásadně nezměnila. 

V první řadě je třeba jasně říci, že jakékoliv nakládání s drogami je ve smyslu platných 

zákonů nelegální. Velmi rozdílný je však důraz, s jakým jsou jednotlivé složky zákona 

vymáhány. Proto pak může na první pohled vznikat dojem, že například držení marihuany pro 

vlastní spotřebu je legální. Opak je však pravdou. Jen na potírání spotřeby u koncových 

uživatelů není namířen takový důraz jako na jiné, společensky nebezpečnější aktivity, které se 

nachází spíše na straně nabídky. V České republice je v současné době celkem cca 460 

pracovníků PČR, kteří se ve služebním poměru specializují na boj s drogovou trestnou 

činností (Kudláčková 2014, viz Příloha 1). 

Současná legislativní úprava postihuje výrobu, distribuci a prodej psychotropních látek 

trestem odnětí svobody v  délce 1 až 5 roků nebo peněžitým trestem (§ 283 Trestního 

zákoníku); držení většího než malého množství látky je rovněž klasifikováno jako trestný čin, 
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za nějž hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 284 Trestního zákoníku).
14

 Pouze 

přestupkem (k němuž přísluší pokuta do výše 15 000 Kč) je pak podle Zákona o přestupcích 

držení malého množství látky.
15

 Tímto je de facto zajištěna částečná dekriminalizace, neboť 

držení i užívání drog – byť jen v malém množství – jsou nikoliv trestným činem, nýbrž pouze 

přestupkem. 

  

                                                             
14 Uvedené základní sazby mohou vlivem přitěžujících okolností dle Trestního zákoníku dosáhnout maximální 
hodnoty až osmnácti let odnětí svobody. Viz § 283 a 284 Zákona č. 40/2009 Sb., Trestního zákoníku (2009). 
15 Viz § 30 odstavce 1 písmene j) a k) Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (1990). 
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3. Nezamýšlené důsledky prohibice drog 

„Existuje jen jeden rozdíl mezi špatným ekonomem a dobrým ekonomem: špatný ekonom se 

omezuje na viditelné dopady; dobrý ekonom bere v potaz jak dopady, které jsou vidět, tak ty, 

které musí být předvídány.“ 

Frédéric Bastiat (1850) 

3.1. Nezamýšlené důsledky - definice 

V předchozí kapitole jsem představil základní teoretické argumenty zastánců i kritiků 

drogové prohibice. Nyní se podrobněji zaměřím na argumenty jiné, jasné a často empiricky 

doložitelné, totiž na nezamýšlené důsledky prohibitivního přístupu. Definujme si nejprve, co 

si pod tímto pojmem máme představit. Fenomén nezamýšlených důsledků je jedním ze 

základních stavebních kamenů ekonomické vědy. Jako první ho ve svém díle zkoumal a také 

pojmenoval až americký sociolog Robert K. Merton (1936). 

Každé konání, ať už samotného jedince či instituce nebo státu, má nějaký účel a své 

dopady. Avšak ne všechny tyto dopady jsou vždy zamýšlené a očekávané. Rob Norton (2008) 

ukazuje existenci takových nezamýšlených důsledků na příkladu udělování licencí pro 

elektrikáře. Podle existující legislativy je vyloučeno, aby elektrikářské služby poskytoval 

člověk bez patřičné kvalifikace, jež je potvrzena udělením licence. Jasným a pochopitelným 

účelem takového nařízení je ochrana zdraví a majetku jak elektrikáře samotného, tak jeho 

zákazníků. Nicméně zároveň takováto norma udržuje nabídku elektrikářů pod úrovní, které by 

dosahovala bez regulace, a naopak cenu za jejich služby tlačí nahoru. Častěji pak dochází k 

nehodám, když se lidé snaží spravit své elektrické zařízení sami, protože se jim nechce platit 

vysoké ceny za služby profesionálů. Dochází tak k situaci, kdy primární účel je splněn, 

protože jsou jen kvalifikovaní a profesionální elektrikáři. Spolu s tím však přichází důsledek 

v podobě amatérů popálených elektrickým proudem nebo dokonce zabitých, kteří se snažili 

práci profesionálů nahradit. Byť tento efekt může být předvídatelný a očekávaný, rozhodně 

není zamýšlený. Jiným příkladem je podle Nortona (2008) zavedení dovozních kvót na ocel 

ve Spojených státech. Hlavním účelem dovozních kvót, proti kterému se jen těžko Američané 

budou bouřit, je podpora domácího průmyslu, v tomto případě ocelářství. Domácí oceláři díky 

kvótám lépe obstojí v konkurenci se zahraničním dovozem. Jenže absence přirozené 

konkurence udrží cenu oceli nad svojí přirozenou hodnotou, což v důsledku tlačí nahoru i 

ceny produktů těch odvětví, která používají ocel jako vstup, například výrobu automobilů. A 

dražší americké automobily jsou pak naopak vytlačovány z trhu levnějšími dovozy například 
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z východní Asie. Opět tak máme sice splněný účel v podobě pomoci americkému ocelářství, 

nicméně tento úspěch je vykoupen sníženou konkurenceschopností amerických automobilek, 

která je jasným důsledkem uvalení dovozních kvót na ocel. 

 Ne všechny nezamýšlené důsledky jsou však negativní. Vraťme se k příkladu 

s elektrikáři. Zavedení regulace v podobě požadavku na kvalifikaci elektrikářů vyvolá silnější 

poptávku po vzdělání v elektrotechnickém oboru. Pozitivním důsledkem pak může být růst 

pracovních příležitostí pro kvalifikované elektrikáře, kteří mohou takové vzdělání poskytovat. 

Vznik nových pracovních míst sice není hlavím účelem zavedení bezpečnostní regulace do 

elektrikářského oboru, nicméně nezpochybnitelně je jejím důsledkem. Hovoříme tak o 

pozitivním nezamýšleném důsledku regulace.  

Nezamýšlenými důsledky tedy rozumíme takové dopady konání, které nejsou jeho 

primárním účelem ani předmětem, avšak nemusí být nutně nepředvídatelné a neočekávatelné. 

Je však zcela nezbytné i s těmito důsledky počítat při důkladné analýze přínosů a nákladů 

každé zamýšlené akce, reformy, legislativní změny apod. Na následujících stránkách tedy 

rozeberu nezamýšlené důsledky prohibice drog – a to pozitivní i negativní. 

3.2. Pozitivní nezamýšlené důsledky prohibice drog 

Přestože primárním cílem represivní složky prohibice je redukce nabídky drog, jejím 

uplatňováním dochází také k redukci poptávky. Jak poznamenává Reuter (2009a), většina 

dealerů a výrobců drog, kteří jsou represí nejčastěji a nejpřísněji postihováni (např. 

mnohaletými tresty odnětí svobody), jsou zároveň i uživateli drog, tedy spotřebiteli. Uvěznění 

každého z nich tak redukuje i celkovou poptávku po drogách, což je jednoznačně pozitivní 

přínos prohibice. 

 Soudy však zdaleka nedisponují jen tresty odnětí svobody, nýbrž celou škálou 

možných rozsudků. Za méně závažné trestné činy či přestupky je možné udělit například jen 

povinnou léčbu závislosti či pravidelné docházení do odvykacích komunit. Touto cestou se 

pak dostávají k léčení uživatelé (spotřebitelé), kteří by k němu z vlastní vůle nepřistoupili. 

McGallagly a McKeganey (2012) ukazují, že poptávka po léčebných programech značně 

roste během období bezprostředně navazujících na významné protidrogové operace. 

Represivní složka prohibice tak funguje jako pobídka vstupu do odvykacích programů. 

Ukazuje se tedy efektivní propojení prvního a druhého pilíře protidrogové politiky. 
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Navíc, je-li pak léčba těchto drobnějších delikventů úspěšná, dochází k dalšímu 

snížení poptávky po drogách, a to i bez použití tvrdých trestů a bez jejich zločinecké 

stigmatizace, kterážto, jak odkryji v následujícím oddíle, patří mezi vážné negativní 

konsekvence prohibice. Kromě toho mnozí z těchto uživatelů jsou zároveň dealeři, a tedy 

jejich úspěšná léčba vede nejen k zániku jejich poptávky, ale také k omezení celkové nabídky 

v odvětví. Síla tohoto efektu je pochopitelně závislá na kvalitě a úspěšnosti léčby a také proto 

roste důraz, který je na ni v posledních letech kladen. Zesílení akcentu na léčbu podtrhuje 

výrok šéfa odboru drogové prevence a zdraví dosud poměrně konzervativní United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC): „Potíže spojené s užíváním drog by měly být 

klasifikovány jako zdravotní problém a řešeny jako jakákoliv jiná nemoc,“ (Gerra 2013). 

Další důležitý efekt prohibice popisuje Costa (2008) a zavádí pro něj označení 

„geographical displacement“. Jedná se o vytlačení nelegálních aktivit z oblastí, kde je 

prohibice důrazně vymáhána, do oblastí, kde je přístup k drogám vesměs benevolentnější 

nebo na tvrdší a efektivnější boj s narkotiky nejsou dostatečné prostředky. Tento efekt má 

svoji negativní stránku (kterou blíže popíši v následujícím oddíle), ale i stránku pozitivní. 

Ukážu ji na příkladu produkce opia v Afghánistánu. Jak je vidět v grafu 3.1, celosvětová 

produkce opia se za poslední tři desetiletí zosminásobila, z cca 1000 t v roce 1980 na necelých 

8000 t v roce 2009. 

Graf 3.1: Světová produkce opia 1980-2009 

 

Zdroj: UNODC, 2010 (s. 32) 

Bližší pohled na graf však prozradí, že zatímco ve zbytku světa se produkce od roku 

2001 stabilně snižuje, v Afghánistánu naopak vytrvale stoupá. Afghánská produkce opia tak 

v současnosti představuje více než 90% celosvětové produkce plodiny a zároveň tvoří celá 4% 
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afghánského HDP (UNODC, 2013b).
16

 Přestože, píše Glaze (2007), samotní farmáři ve 

výsledku obdrží méně než 20 procent z celkového výnosu opiového obchodu (zbylých více 

než 80% připadne překupníkům, konexím a narkomafii), i to pro ně představuje zajímavou 

sumu. V  chudém Afghánistánu tak pěstování a obchod se zemědělsky nenáročným opiem 

představuje často jediný způsob obživy pro venkovské obyvatelstvo. UNODC (2007) uvádí, 

že na pěstování opia se přímo podílí více než 3 miliony Afghánců, a předkládá výzkum, podle 

něhož pro největší část z nich je právě chudoba hlavním důvodem pro jeho pěstování. Díky 

vymáhání prohibice v jiných zemích tak produkce opia v zaostalém a konflikty rozvráceném 

Afghánistánu živí stále rostoucí počet obyvatel. 

Posledním důsledkem, jenž lze za určitých okolností označit za pozitivní, je existence 

pracovních příležitostí ve strukturách uplatňujících prohibici. Přestože podpora zaměstnanosti 

není rozhodně primárním účelem protidrogové politiky, její vykonávání – ať už vymáhání či 

prevence – zaměstnává nezanedbatelný počet lidí. Například jen americká DEA (Drug 

Enforcement Administration), vůdčí instituce v boji proti pašování a distribuci nelegálních 

drog ve Spojených státech, má v současnosti více než jedenáct tisíc zaměstnanců (U.S. 

Department of Justice 2014). Do tohoto čísla však nejsou započítány další tisíce lidí, kteří s 

agenturou spolupracují externě či v utajení, ani zaměstnanci dalších agentur a institucí, které 

se zabývají protidrogovou politikou. Sem patří například federální i státní výbory pro potírání 

výroby a distribuce drog, některé úřady FBI, nebo odnože mezinárodních organizací (např. 

UNODC při OSN). Je však nutné dodat, že přínos prohibice je celkově pozitivní spíše jen 

v obdobích ekonomické recese, kdy je utlumena soukromá poptávka, a prosazování prohibice 

(a s ním spojené mzdové výdaje) lze označit za jistou formu fiskální expanze. 

3.3. Negativní nezamýšlené důsledky prohibice drog 

Jak jsem již zmínil v úvodní kapitole, nosným pilířem kritiky drogové prohibice je 

přesvědčení, že její negativní nezamýšlené důsledky svým rozsahem a závažností převažují 

nad původními zamýšlenými cíli (Nadelmann 1989). Na následujících stránkách tyto 

důsledky představím. S ohledem na jejich vysoký počet je tematicky roztřídím do několika 

kategorií, aby byl výčet přehlednější. 

                                                             
16Ještě v roce 2002 dosahoval podíl opiové produkce na HDP Afghánistánu dokonce 38 %, od té doby však 
stabilně klesá. To lze ovšem přisuzovat spíše růstu legálního HDP, poklesu ceny opia na trhu, a v  neposlední 
řadě také rozšíření neznámé plísňovité nákazy, která zasáhla afghánská pole v roce 2010, než poklesu produkce 
(UNODC and The World Bank 2006). 
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3.3.1. Zdravotní důsledky 

 První kategorií jsou důsledky zdravotní. Uvádím je na prvním místě, neboť je to právě 

ochrana životů a zdraví občanů, která je primárním deklarovaným účelem prohibice. Kritici, 

kteří poukazují na její údajnou kontraproduktivitu, tak nejčastěji vytahují právě zdravotní 

důsledky jako hlavní argument ve sporu o smysluplnosti a efektivitě prohibitivního přístupu. 

 Asi nejpalčivějším z těchto důsledků – nebo alespoň tím, který postihuje největší 

množství uživatelů – je nedostupnost kvalitních drog. Jistě, nabízí se otázka, v čem je takový 

důsledek negativní. Vždyť přece omezení dostupnosti drog je ve snaze o snížení jejich 

spotřeby naprosto žádoucí. Jenže jak ukazují čísla, k výraznému poklesu spotřeby drog stále 

nedochází (viz např. Johnston et al. 2010 nebo Hibell et al. 2012). Naopak se ukazuje, že i za 

prohibice a jejího tvrdého vymáhání se někteří lidé rozhodnou, že drogy užívat budou. Takoví 

lidé jsou pak ovšem odkázáni na černý trh, který je jedinou cestou, jak drogu sehnat. A tady 

právě nastává problém. Jak připomíná Reuter (2009a), na černém trhu nefunguje jakákoliv 

regulace, kontrola kvality nebo přirozená soutěž. Uživatel tak zpravidla neví, jak kvalitní 

drogu si pořizuje – jaká je její čistota, jaké účinky může mít, jaký je podíl psychoaktivní 

látky; nemá ani další informace o zboží, které si kupuje. Právě absence těchto důležitých 

informací tak často způsobuje komplikace, které nezřídka vyústí v tragédii, kdy uživatel 

například podcení sílu drogy a předávkuje se, nebo neodhadne její účinky, zpanikaří a začne 

ohrožovat nejen sám sebe, ale i lidi ve svém okolí. 

Pokud by drogy byly legální, prodávaly by se například v lékárnách nebo ve 

specializovaných licencovaných obchodech a jejich výroba by byla přísně kontrolována a 

regulována, pak by bylo oprávněné se domnívat, že takových případů by ubylo. Lidé by 

zkrátka věděli, co si kupují. Na obalu by měli možnost si přečíst, jaký je v produktu obsah 

účinné látky, jak a v jakém množství se droga aplikuje, jaké jsou žádoucí i nežádoucí účinky a 

co dělat v případě komplikací – zkrátka podobné informace, jaké si přečtou na příbalovém 

letáku u běžných léků. Navíc přirozená konkurence by pomohla nekvalitní výrobce z trhu 

vytěsnit, nebo alespoň jejich pozici oslabit. Obhájci prohibice můžou namítat, že legalizace 

drog by zvýšila jejich spotřebu. Námitka je to zcela pochopitelná a těžko s ní někdo bude 

polemizovat, otázkou však zůstává, zda by ono zvýšení spotřeby kvalitních drog nepřineslo 

méně škody, než současná – stále vysoká – spotřeba drog kvality neznámé nebo pochybné. 

Jako podpůrný argument zde kritikům prohibice poslouží možná paralela s Národní prohibicí 

alkoholu ve Spojených státech v letech 1920-1933, během níž se sice dočasně snížila spotřeba 

piva a vína, ale naopak raketově vzrostla spotřeba podomácku pálených nekvalitních kořalek 
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a likérů a problém alkoholismu v zemi se oproti původnímu záměru razantně zhoršil (Miron 

and Zwiebel 1995).
17

 Podobná data jsou dostupná i pro nelegální drogy ze současnosti či 

nedávné minulosti. Dobkin a Nicosia (2009) ukazují příklad z roku 1995, kdy úspěšný zásah 

amerických úřadů na trhu s methamfetaminem vedl – byť krátkodobě – nejen k žádoucímu 

zvýšení jeho ceny, ale také ke snížení jeho průměrné čistoty z 90 % na pouhých 20 %. Takto 

nekvalitní látka je pak pro uživatele mnohem nebezpečnější než její čistá forma. 

 S předchozím argumentem úzce souvisí další negativní důsledek prohibice. Costa 

(2008) pro něj zavádí pojem „substance displacement“, tedy nahrazení jinou látkou. Podobně 

jako u jiného zboží, i mezi drogami lze pozorovat substituční efekt. Sám Costa (2008) ho 

demonstruje na příkladu kokainu a amfetaminů: když represivní orgány zatlačí na výrobu a 

distribuci kokainu, dojde nejen ke snížení jeho spotřeby, ale zároveň ke zvýšení spotřeby 

amfetaminů, tedy drog s podobným stimulujícím účinkem, nyní však relativně dostupnějších. 

Se zásahem do trhu s kokainem se totiž zvýší poptávka po jeho substitutech (jsou nyní 

relativně dostupnější), a v reakci na ni i nabídka. Navíc výroba amfetaminů je po všech 

stránkách mnohem jednodušší a proveditelnější než výroba kokainu, což přispěje k tomu, že 

díra na trhu se zalepí ještě rychleji. Reuter (2009a) pozoruje podobný substituční efekt na 

datech ze sedmdesátých let minulého století v Thajsku a Pákistánu, kde tlak vyvíjený ve snaze 

omezit kouření opia přinutil velkou část jeho uživatelů k přechodu na koncentrovanější a 

uživatelsky praktičtější heroin. V obou případech se přitom jedná o přechod k látce 

nebezpečnější – tedy s déletrvajícím a intenzivnějším účinkem, vyšším rizikem předávkování 

či přenosu virových onemocnění a vyšší návykovostí (viz např. Barnett et al. 1994, Nutt et al. 

2010 nebo European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2014). Nemusí však jít 

vždy pouze o látky s podobným účinkem, mezi nimiž lze nalézt substituční efekt. Chalmers, 

Bradford a Jones (2009) dokonce zpozorovali i nárůst poptávky po heroinu v reakci na 

zvýšení ceny methamfetaminu, přestože se jedná o drogy se zcela odlišnými účinky. 

Prohibice ovšem se substitučním efektem mezi jednotlivými drogami buď nepočítá, nebo ho 

podceňuje, čímž nechtěně přispívá ke zvýšení spotřeby jejich substitutů. Podobný efekt byl 

pozorován i během již zmíněné prohibice alkoholu v USA, kdy docházelo k substituci 

lehkého alkoholu tvrdým (viz např. Warburton 1932). 

 Výše uvedený efekt je v literatuře znám i pod pojmem „Železný zákon prohibice“ 

(Iron Law of Prohibition), se kterým přišel roku 1986 americký aktivista Richard Cowen. 

                                                             
17 Národní prohibicí alkoholu v USA se budu podrobněji zabývat v případové studii ve čtvrté části práce. 
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Zákon praví, že s rostoucí mírou vymáhání prohibice roste účinnost zakázané látky. V tomto 

případě tedy roste účinnost nelegální drogy (tj. například přechod ke koncentrovanějšímu 

heroinu), zatímco v době alkoholové prohibice se zákon projevil přechodem z lehkého 

alkoholu na tvrdý. Reznicek (2012) je dokonce přesvědčen, že prohibice drog přímo vedla 

k vývoji a rozmachu cracku a methamfetaminu jakožto substitutů kokainu. 

Jiným souvisejícím efektem postavení trhu s drogami zcela mimo zákon je snížená 

dostupnost užívání drog v souladu s hygienickými a zdravotními standardy. Projevuje se to 

především u nitrožilního užívání. Jelikož samotné držení a tedy i užívání drogy je zpravidla 

nezákonné, uživatelé nemohou jen tak přijít do obchodu a nakoupit injekční stříkačky nebo 

alespoň čisté jehly v takovém množství, které by pohodlně pokrylo jejich spotřebu.
18

 

Důsledek je ten, že mezi uživateli koluje nedostatečné množství stříkaček a jehel a dochází 

k jejich výměně. Vlivem nedostatečných hygienických opatření (problém, jenž je prohibicí, 

tedy vytlačením aktivit spojených s užíváním mimo zákon, jen prohlouben) se pak mezi 

uživateli šíří přenosné nákazy, zvláště pak různé druhy žloutenek a virus HIV. Tento 

negativní efekt je pak ještě umocněn tím, že nákaza se nepřenáší jen mezi uživateli 

samotnými, ale například nechráněným sexuálním stykem i mezi ostatní osoby nebo během 

těhotenství z matky na plod. Kritici prohibice tak opět namítají, že kdyby alespoň užívání 

nebylo postaveno mimo zákon, počet uživatelů nakažených těmito závažnými onemocněními 

by klesl, protože by se pro ně zvýšila dostupnost injekčních stříkaček a dalšího příslušenství. 

Kvalita drog by se zvýšila a rizika plynoucí z jejich užívání snížila. Jejich argument podporují 

i existující výzkumy; Gostin (1991) ukazuje, že míry nákazy virem HIV mezi uživateli v 

oblastech s lepší dostupností čistých jehel (tj. ve městech, kde fungují programy na jejich 

výměnu nebo kde jsou legálně dostupné v obchodech) jsou na nižší úrovni než jinde. I proto 

se tak v posledních letech věnuje stále větší pozornost čtvrtému pilíři (harm reduction), který 

se právě s tímto typem zdravotních důsledků snaží vypořádat. Nicméně jak už bylo zmíněno 

v oddíle 2.3.4, míra uplatňování čtvrtého pilíře se v různých zemích velmi liší. Logicky se tak 

liší i míra a závažnost tohoto problému.
19

 

Pro demonstraci dalšího negativního zdravotního důsledku odbočím krátce do historie. 

V úvodní kapitole jsem psal, že řada látek, jež se dnes nachází na seznamu zakázaných 

narkotik, se před příchodem prohibice užívala pro léčebné účely, řada z nich se dokonce 

                                                             
18 Zde nejde jen o nemožnost takového nákupu, ale i o strach, který mají někteří uživatelé z prozrazení svého 
návyku. O negativní stigmatizaci uživatelů drog se blíže zmíním v oddíle o behaviorálních důsledcích prohibice. 
19 Např. v Portugalsku, kde došlo roku 2001 k dekriminalizaci držení a užívání drog, byl zaznamenán značný 
pokles nákazy mezi uživateli. O tom se detailněji zmíním v  případové studii v oddíle 4.2. 
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prodávala v lékárnách spolu s běžnými léky. Důvod byl jednoduchý: tyto látky mají za 

určitých podmínek a při správném užívání léčivé, hojivé a další pozitivní zdravotní účinky. 

Další zdravotní přínosy dnes zakázaných látek byly objeveny a prokázány i v době prohibice. 

Například marihuana působí jako výborné sedativum, tlumí bolesti, navozuje spánek a chuť 

k jídlu, potlačuje nevolnost, stabilizuje motorické schopnosti a pomáhá tak pacientům zvládat 

příznaky závažných onemocnění (např. AIDS, roztroušená skleróza nebo rakovina). 

Spolehlivé léčivé účinky mají i alkaloidy obsažené v opiu. Morfin tlumí bolesti a funguje jako 

spolehlivé a silné analgetikum; kodein nalezne využití jako antitusikum, tedy látka tlumící 

kašel. Psychedelické drogy (např. LSD) zase vykazují pozoruhodné výsledky na poli 

psychoterapie (viz např. Mathre 1997, Rhead 2014, Joranson et al. 2000 a další). Ovšem 

téměř všechny tyto látky jsou nyní zakázané a jejich léčebné využití je tím značně 

komplikováno.
20

 Problém se týká především marihuany, jejíž lékařské využití je už sice 

v řadě zemí legalizováno, ale přesto zůstává stále obrovský počet pacientů, kterým by užívání 

marihuany pomohlo, nicméně zákon jim takovou léčbu kvůli prohibici neumožňuje. A 

samotné postavení mimo zákon často vzbuzuje v potenciálních pacientech neopodstatněnou 

nedůvěru k jejím léčebným účinkům. Znemožnění či jen omezení dostupnosti drog pro 

lékařské účely tedy představuje další negativní důsledek prohibice. Její kritici proto volají po 

legalizaci zakázaných látek alespoň pro tyto účely. 

3.3.2. Behaviorální důsledky 

Druhou kategorií nezamýšlených důsledků, které představím, jsou nežádoucí 

behaviorální změny společnosti. Ty je možné pozorovat jak u uživatelů drog, dealerů, 

distributorů a výrobců, tedy u těch, na něž je prohibice primárně zaměřena, tak i u masové 

populace. Jak se ukáže v následujících odstavcích, některé tyto změny ve vnímání a chování 

obou stran jsou natolik závažné, že značně komplikují naplňování kýžených efektů prohibice 

– tedy pokles nabídky i poptávky po drogách a ochranu zdraví a životů obyvatelstva. 

 Nejnebezpečnější ze všech behaviorálních důsledků je zapříčiněn přísnou 

kriminalizací aktivit spojených s ilegálními drogami. Pokud totiž výrobci, distributorovi, 

prodejci nebo uživateli hrozí za protiprávní jednání vysoký trest, je silněji motivován k tomu, 

aby se trestu vyhnul, a to často i za vysokou cenu. Delikvent, nad kterým visí hrozba 

vysokého trestu, nemá prakticky co ztratit a uchyluje se k extrémnímu řešení situace, často i 

k násilí. Jak poznamenávají Miron a Zweibel (1995), s prohibicí dochází k růstu mezních 

                                                             
20 Ačkoliv například morfin nebo kodein se v medicíně běžně užívají. 
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výnosů násilí a zároveň k poklesu jeho mezních nákladů. Vytváří se kriminální prostředí, ve 

kterém je vydírání, zastrašování či ovlivňování svědků naprosto běžnou záležitostí. 

V extrémních případech dochází k válkám mezi gangy či kartely v  podobě, v jaké je známe 

především z filmů. Všechny takové konflikty – ať už se bavíme o sporu mezi pouličním 

dealerem a jeho klientem, nebo o dlouhodobém teritoriálním boji mezi kartely – vnáší na trh 

s narkotiky obrovskou míru nebezpečnosti, a to nejen pro jeho účastníky, ale pro celou 

společnost. Opět se zde nabízí paralela s prohibicí alkoholu v USA. Friedman (1991) 

připomíná, že míra vražd ve Spojených státech s počátkem této prohibice skokově narostla a 

růst pokračoval až do roku 1933, kdy byla prohibice zrušena.
21

 Podobně strmý vzestup lze 

pozorovat i v letech poté, co Nixonova administrativa vyhlásila „válku proti drogám“ a 

označila je za amerického nepřítele číslo jedna.
22

 Jiný pohled nabízí Goldstein et al. (1989). 

Z jejich studie vychází najevo, že ze 414 vražd spáchaných na území New York City během 

osmiměsíčního období roku 1988 jich podle policie celých 218 mělo souvislost s drogami. 

Největší část z nich – celých 162 – přitom byla klasifikována jako vraždy systémové, tedy 

vraždy plynoucí z boje o teritoria drogových dealerů a kartelů. Existence těchto bojů je ovšem 

přímým důsledkem toho, že obchod s drogami je postaven mimo zákon. Ani jedna vražda, ve 

které šlo o alkohol, jako systémová klasifikována nebyla. Naopak v 21 případech z pouhých 

31, ve kterých policie označila jako příčinu okamžitý mentální stav pachatele resultující z 

užití drogy, šlo o opilost. Užití nelegální drogy tak mělo přímo na svědomí jen 10 vražd ze 

414. Na tomto místě bych znovu připomněl onu obecně přijímanou teorii, o níž jsem se zmínil 

již v oddíle 2.3.1., a která praví, že spotřeba drog vyvolává násilí. Předchozí výzkum z NYC 

je totiž dalším z řady studií, které tuto teorii zpochybňují. 

Přirozeným sekundárním důsledkem přísné kriminalizace, který zmiňuje Reuter 

(2009a), je pak migrace obyvatel z oblastí se zvýšenou kriminalitou do oblastí méně 

problémových. Speciálně ve velkých městech a na jejich předměstích tak dochází k vytváření 

ghett a nebezpečných čtvrtí, přitahujících sociálně vyloučené skupiny obyvatel a prorostlých 

kriminalitou. Atraktivita takových čtvrtí pak značně klesá, nájmy se propadají a roste počet 

opuštěných budov. To však představuje nejen pro bezpečnost, ale i pro ekonomiku těchto 

oblastí citelnou ránu. Americký novinář Anthony Lewis (1996) se v této spojitosti vyjádřil o 

                                                             
21 Zde by se dalo namítat, že pokles míry vražd v roce 1933 souvisí spíše s počínajícím odlepováním Spojených 
států ode dna hospodářské krize, nicméně vzhledem k tomu, že míra vražd rostla rapidně i v době ekonomické 
prosperity ve dvacátých letech, lze efektu hospodářské krize přikládat spíše jen doplňující význam. 
22 Viz Úvod (pozn. 2) 



24 
 

válce proti drogám následujícím výrokem: „Pokud jejím účelem je zničit centra našich měst 

tím, že z nich uděláme válečné zóny, pak vítězství je nablízku“ (Lewis 1996, s. A12). 

 Kritici prohibice také často zdůrazňují takzvaný efekt zakázaného ovoce. Ten 

naznačuje, že uvalení prohibice na určitý druh zboží (ať už jde o drogy, alkohol, pornografii 

nebo střelné zbraně) naopak poptávku po něm zvýší, protože člověka přitahuje dělat něco, co 

je zakázané.
23

 A to z různých důvodů: někomu přijde vzrušující vyvíjet protizákonnou 

aktivitu, někomu zase vadí, že se mu stát snaží nařizovat, co může a co nemůže, a porušování 

zákazů je pro něj formou protestu proti moci a jejímu předhazování, co je dobré a co je 

špatné, pro někoho je porušování zákazů určitým projevem osobní svobody. Zvláště silný 

význam má přitom efekt zakázaného ovoce právě u dětí a mladistvých, tedy u těch složek 

společnosti, které se prohibice snaží chránit v první řadě. Právě proto tak jeho existence 

představuje další z  argumentů kritiků, kteří s ním poukazují na údajnou kontraproduktivitu 

stávající podoby protidrogové politiky. 

 S dalším důsledkem, jenž silně dopadá na celou společnost, přichází Costa (2008). Je 

jím negativní stigmatizace lidí, kteří mají s drogami co do činění. Většinová společnost, a 

spolu s ní i média a instituce, mají tendenci nahlížet na uživatele drog s odstupem. Tím, že 

dělají něco protizákonného, dostávají často cejch kriminálníků, a veřejnost na ně nahlíží přes 

prsty. Lidé s takovýmto cejchem se pak obtížněji uplatní v „normální“ společnosti, mají 

problém sehnat si zaměstnání a je na ně obecně nahlíženo s nedůvěrou. Přitom by řada z nich 

mohla fungovat spolehlivě a mít stejný celospolečenský přínos, jako lidé, kteří do kontaktu 

s drogou nepřišli (nebo jen měli to štěstí, že nebyli přistiženi). Nejhorším důsledkem 

kriminální stigmatizace uživatelů drog jsou pak případy, kdy uživatelé zcela rezignují na svoji 

pozici a například nenastoupí do odvykacího léčení jen proto, aby od svého okolí nedostali 

cejch problémového uživatele a parazita. Takoví lidé pak zpravidla nacházejí uplatnění jen 

v oněch společensky odloučených komunitách a ghettech, o nichž jsem se zmiňoval výše. 

Negativní efekt stigmatizace shrnuje výrok bývalého kalifornského policejního velitele 

Josepha D. McNamary, jenž ho demonstroval na příkladu mládeže: „Dali jsme těmto dětem 

kriminální identitu, zatímco jsme se měli všemi prostředky snažit udržet je ve školách a 

zapojit do pracovního procesu“ (citováno podle Lewis 1995, 3. 11. 1995). 

                                                             
23 I zde je možné hledat paralelu mezi drogami a jinými druhy zboží, na které byla v minulosti prohibice uvalena. 
Studie potvrzují, že například spotřeba cigaret nabrala rostoucí tempo po tom, co byla v několika státech USA 
plošně zakázána na konci 19. století (Filley 1999). 



25 
 

 Prohibice drog dále vytváří ve společnosti dojem, že látky, které nejsou zakázané, jsou 

neškodné. Veřejnost má tak podvědomě zafixovaný pocit, že kdyby tyto látky představovaly 

nějaké nebezpečí, tak by je stát přece také zakázal. Problém se týká především alkoholu a 

tabáku. Nutt et al. (2007) provedli rozsáhlý výzkum, jehož výsledky ukazují, že obě tyto 

látky, přestože jsou pro dospělé zcela běžně dostupné, jsou z hlediska návykovosti i 

zdravotních a sociálních rizik nebezpečnější než některé nelegální drogy (např. marihuana, 

LSD či MDMA). A opět, toto podcenění nebezpečnosti legálních drog je nejmarkantnější u 

těch nejzranitelnějších skupin, tedy u dětí a mladistvých. 

 Na pomezí mezi behaviorálními a zdravotními důsledky pak nalezneme další negativní 

konsekvenci, o níž se zmiňuje Reuter (2009a). Jde o nedostatečnou či zcela neexistující 

osvětu za účelem snížení rizik užívání ilegálních drog. Protože jsou drogy zakázané, je pro 

uživatele obtížné se dozvědět, jak se správně užívají. Nebo přesněji, jak minimalizovat škody 

způsobené užíváním. Uživatelé často nevědí, jak velká je přiměřená dávka drogy, jak zajistit 

dostačující hygienické podmínky, jak se chovat v případě nežádoucích účinků či jaké drogy je 

nebezpečné spolu kombinovat a spoléhají tak na své zkušenější „kolegy“ nebo dealery. Ti 

jsou ovšem motivování více svým ziskem, než touhou poskytnout správnou radu. Uživatelé 

často ani nevědí, jakým způsobem, kde nebo prostřednictvím koho nastoupit léčbu své 

závislosti, přestože by ji sami rádi podstoupili. Jedná se o důsledek, se kterým se snaží 

bojovat společně druhý a čtvrtý pilíř prohibice (tedy prevence a harm reduction), ovšem první 

pilíř tuto snahu poněkud podkopává. 

3.3.3. Důsledky plynoucí z managementu a působení tržních sil 

 Dosud jsem uvedl dvě kategorie důsledků, které mají jeden společný znak. A sice ten, 

že jejich existence působí až na výjimky přímo na jednotlivce, ať už na uživatele, nebo na lidi, 

co s drogami nemají nic společného. Nyní naopak představím dvě kategorie, které působí na 

trh s narkotiky, na společnost a na ekonomiku jako celek, a to prostřednictvím tržních a 

politických sil a dalších vlivů. Do první z nich jsem zahrnul důsledky, jež vyplývají ze 

samotného vykonávání prohibice (jejího managementu) společně s těmi, jež vznikají 

působením přirozených tržních sil. 

Na začátku této kapitoly jsem v rámci pozitivních důsledků prohibice představil 

takzvané geografické vytlačení (geographical displacement). Nyní se tedy zaměřím na jeho 

negativní stránku. Zůstaneme-li u příkladu produkce opia v Afghánistánu, musíme si 

uvědomit, že růst produkce nejenže živí miliony Afghánců, kteří pracují na polích a pěstují 
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opium, ale také přispívá k jeho rostoucí spotřebě mezi afghánským obyvatelstvem. Zároveň s 

produkcí roste význam ilegálních distribučních sítí a černého trhu, což jsou naopak efekty 

nežádoucí. Úspěšná prohibice, či alespoň aktivní represivní přístup a tvrdé postihy v jednom 

státě tedy podle Costy (2008) přesouvají problém za hranice jiného státu.
24

 Costa (2008) to 

dokumentuje právě na příkladu opia, kde je tento fenomén nejlépe vidět. Když se čínským 

úřadům v polovině minulého století podařilo dostat pod kontrolu produkci opia, v Číně velmi 

oblíbeného, přesunula se do jihovýchodní Asie. Díky obrovskému nárůstu produkce vysoce 

kvalitního opia se pak pro oblast na pomezí Laosu, Thajska a Myanmaru vžilo označení Zlatý 

trojúhelník. V druhé polovině 20. století se tak právě odtud vyvážela většina světového opia.
25

 

Pak ovšem úřady zatlačily na trh s narkotiky velmi přísně i tady a produkce se přes Myanmar 

přesunula do Afghánistánu, který je dnes mezi producenty opia jasným hegemonem. Podobný 

scénář mělo vytlačení zpracování koky a produkce kokainu do Kolumbie z ostatních zemí 

Jižní Ameriky (především z Peru a Ekvádoru). Právě v Kolumbii dnes trh s narkotiky 

představuje obrovský ekonomický i bezpečností problém, kdy určité části země jsou pod 

kontrolou drogových kartelů a boj s nimi představuje pro vládu spíše boj s větrnými mlýny. 

Ukazuje se tak temná stránka úspěchu prohibičních opatření v okolních zemích. 

 Nekončící válka s drogami představuje také obrovskou zátěž pro celý státní aparát. Na 

uplatňování každého ze čtyř pilířů prohibice jsou vynakládány nemalé prostředky, ať už ve 

formě financí či lidských zdrojů. Miron a Waldock (2010) uvádí, že například jen ve 

Spojených státech stála válka s drogami v roce 2010 více než 41,3 miliardy dolarů.
26

 Tato 

částka navíc zahrnuje jen přímé výdaje na prohibiční opatření a nereflektuje ztráty (například 

ušlé daňové zisky, které by stát vykazoval, kdyby jejich plátce nezavíral do vězení za drogové 

přečiny). Už vůbec pak nepočítá s potenciálními daňovými výnosy z prodeje drog na 

legalizovaném trhu. Co je však předmětem ostré kritiky nejen z řad tradičních odpůrců 

prohibice, je relativní rozložení zdrojů na jednotlivé pilíře. Největší část prostředků totiž 

připadá na první pilíř - vymáhání.
27

 Podle mnohých je takový podíl na represivní složce 

nepřiměřeně vysoký. Argumentace vychází z faktu, že první pilíř má za cíl potírat primárně 

nabídku drog, nikoliv poptávku, a jeho výsledkem je tak vlastně jen trestání lidí, kteří 

                                                             
24 I proto se v literatuře pro tento Costou popsaný efekt vžil ještě jiný pojem – „ballon effect“ – právě proto, že 
stlačení v jednom místě vede k nárůstu na místě jiném. 
25 Dnes už produkce opia v jihovýchodní Asii co do objemu nemůže Afghánistánu konkurovat, nicméně jeho 
kvalita je právě v zemích Zlatého trojúhelníku stále na nejvyšší úrovni. 
26 Z toho 15,6 mld. pochází z federálního rozpočtu a 25,7 mld. z rozpočtů jednotlivých států. 
27 Z federálního rozpočtu USA připadá na rok 2014 necelých 58% na represivní složku a 42% na prevenci a 
léčbu. 



27 
 

prohibici nerespektují, a ne pokles spotřeby, protože díra, která vznikne na trhu po státním 

zásahu, se vždy rychle zacelí. Podle FBI je v USA každoročně zatčeno ve spojitosti s drogami 

více než 1,5 milionu lidí (U.S. Department of Justice - Federal Bureau of Investigation 2013), 

přičemž přibližně třetina z nich skončí ve vězení (Will 2009). Při průměrných nákladech na 

jednoho vězně, které ve Spojených státech přesahují 31 000 dolarů na rok, představuje 

věznění těchto delikventů pro státní i federální rozpočty nepředstavitelnou zátěž (Henrichson 

and Delaney 2012). Oproti tomu náklady na soudně nařízenou léčbu se pohybují v řádech 

tisíců dolarů za rok (McVay et al. 2004). Srovnáme-li tedy obě alternativy z hlediska nákladů, 

nabízí se otázka, zda by nebylo výhodnější drogově závislé delikventy spíše léčit, než věznit. 

Ze strany kritiků je tak vyvíjen tlak na relokaci zdrojů mezi jednotlivými elementy prohibice 

– ubrat na vymáhání, které se zaměřuje na nabídku, a naopak soustředit větší pozornost na 

redukci poptávky, tedy na prevenci a léčbu. Zastánci úplné legalizace drog pak často 

argumentují ještě potenciálními finančními výnosy z trhu narkotik. Miron a Waldock (2010) 

je odhadují jen ve Spojených státech na 46,7 miliardy dolarů. Tyto prostředky by jak 

napovídají zastánci legalizace, pak spolu s ušetřenými výdaji na prohibici umožňovaly skrze 

druhý, třetí a čtvrtý pilíř mnohem efektivnější protidrogovou politiku než přístup založený na 

represi. 

 Jiný negativní důsledek vychází ze současného působení dvou protichůdných tržních 

sil. Je-li prohibice úspěšná v potírání pašování drog přes hranice, nemusí to nutně znamenat 

pokles poptávky po jejich dovozu na cílovém trhu. Jak pozorovali Reuter et al. (1988) na 

příkladu dovozu kokainu z Kolumbie do USA, výsledný efekt je právě opačný. Vysvětlení je 

nasnadě. Díky úspěchu kontrol na hranicích se zvýší poměr mezi množstvím kokainu 

vyvezeným z Kolumbie a množstvím drogy dovezeným do USA. Poptávka po exportu 

z Kolumbie je tak tlačena nahoru. Zároveň však v reakci na zvýšené riziko a pokrytí 

plánovaných ztrát během převozu přes hranice vzroste cena kokainu na trhu v USA, což 

naopak stlačí poptávku po něm dolů. Jak ovšem Reuter et al. (1988) ve své studii ukázali, 

silnější je efekt první, tedy ten, který tlačí poptávku po kolumbijském kokainu nahoru. Ve 

výsledku tak úspěch pohraničních kontrol ve Spojených státech přinese kromě zvýšení jeho 

dovozní ceny i nárůst poptávky po jeho exportu z Latinské Ameriky. 

3.3.4. Environmentální důsledky 

 Druhou kategorií důsledků, které působí na společnost a ekonomiku jako celek, jsou 

důsledky environmentální. V následujícím oddíle ukážu, že boj proti drogám je často velmi 



28 
 

nešetrný k životnímu prostředí, což se projevuje nejen devastací krajiny a ekonomickými 

ztrátami, ale i zvýšením zdravotních rizik pro obyvatele. 

 Již nejednou jsem zmiňoval, že kvůli vytěsnění narkotik z legálního trhu na trh černý 

je znemožněna účinná regulace produkce drog. Avšak absence takové regulace ve výrobě 

rostlinných drog se podle Reutera (2009a) negativně promítá do životního prostředí, protože 

neexistují žádné závazné a vymahatelné právní normy, které by na hypoteticky legálním trhu 

upravovaly zemědělské postupy při pěstování plodin, z nichž se drogy vyrábí (např. způsob 

použití hnojiv, postřiků apod.). Z důvodu ilegality dochází k přesouvání plantáží a polí do 

míst, kde je menší pravděpodobnost jejich nalezení. Vlivem hnojení a přepravy produktu 

z místa pěstování na místo zpracování a následné distribuce tak dochází k poškozování 

přirozených biotopů. Jak bylo zmíněno na konci minulého oddílu, s úspěchem pohraničních 

kontrol roste množství vypěstované plodiny v poměru k množství drogy dodané na cílový trh. 

Zákonitě pak musí růst také celková rozloha plantáží a polí, na kterých se plodina pěstuje. To 

vede k zabírání další půdy a jejímu poškozování. Tento problém se týká především koky, jejíž 

produkce je ve srovnání s jinými plodinami na životní prostředí extrémně náročná (Léons and 

Sanabria 1997). Chemikálie, které se používají k extrakci psychoaktivního alkaloidu z listů 

koky, jsou po použití vylévány do přírody, kde působí další vážné environmentální škody. 

Jejich bezpečná a šetrná likvidace nepřichází v úvahu kvůli ilegalitě. 

 Vlády se, především v Jižní Americe, často snaží bojovat s nezákonnou produkcí 

kokainu pomocí leteckých posypů polí a plantáží, na kterých se nelegální plodiny pěstují. Jak 

ovšem upozorňuje Jelsma (2001), tento způsob je extrémně nešetrný k životnímu prostředí. 

Letecký posyp, který má za cíl nenávratně zničit úrodu koky, se totiž vlivem povětrnostních 

podmínek a omezených manévrovacích schopností letadel a jejich pilotů jen zřídkakdy strefí 

přesně na svůj cíl. Dochází tak k vážnému poškození okolní krajiny, a to jak té divoké 

v odlehlých oblastech, tak té kultivované v oblastech zemědělských. Mnoho plantáží – a 

zvláště ty, co se posypávají, protože nejsou dostatečně skryté – se totiž nachází v těsné 

blízkosti legální zemědělské produkce. Jejich posyp pak přináší zemědělcům pěstujícím zde 

legální plodiny vážné ekonomické ztráty, které se promítají do celé ekonomiky. Jelsma (2001) 

ovšem varuje před dalším nebezpečím: chemikáliemi poškozené legální i nelegální plodiny 

jsou často nic netušícími farmáři sklizeny a poslány do distribuce, což přináší zdravotní rizika 

pro jejich spotřebitele. Navíc tu funguje i jakási lokální podoba principu geografického 

přesunutí. Ve chvíli, kdy je jedna nelegální plantáž odhalena a zneškodněna, její provozovatel 
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přesune produkci na jiné místo. Jinými slovy, další kus půdy je vydán na pospas ekologicky 

neodpovědné zemědělské produkci. 

Kritici prohibice tak opět namítají, že kdyby produkce drog nebyla postavena mimo 

zákon, mohla by být státem efektivně regulována a úřady by dohlížely na to, aby škody na 

životním prostředí byly minimalizované. V důsledku by se pak téměř eliminovaly 

ekonomické ztráty, plynoucí z nedbalé snahy o zničení nelegální produkce, a snížilo by se i 

riziko zdravotních následků z konzumace poškozených plodin. 

3.3.5. Černý trh 

"Darovali jsme tento trh pašerákům drog a to je ještě ničivější než droga samotná, protože 

rozkládá celou společnost." 

José Mujica, 2013
28

 

 Tuto větu vyslovil v prosinci 2013 uruguayský prezident José Mujica při příležitosti 

schválení zákona, jenž z této jihoamerické země učinil první stát na světě, ve kterém je konopí 

zcela legalizováno. Přestože byla věta vyřčena výhradně v souvislosti s konopím, její 

myšlenka je určitě zajímavá i v souvislosti s jinými drogami. Koneckonců sám Costa (2008) 

uvádí existenci černého trhu s narkotiky hned na prvním místě ve svém výčtu negativních 

konsekvencí drogové prohibice.  

 Existence černého trhu je vskutku velkým problémem. Již v předcházející kapitole 

jsem se o některých jeho atributech zmiňoval v souvislosti s jinými důsledky prohibice. Teď 

je tedy jen připomenu:  

 Absence státní regulace znemožňuje kontrolu kvality, což přináší zdravotní rizika 

pro spotřebitele. 

 Ilegalita znemožňuje použití reklamy k propagaci kvalitních produktů. 

 Panuje obrovská informační asymetrie ve prospěch nabídky. 

 Hrozba vysokých trestů pro účastníky trhu a anonymita jeho subjektů zvyšují 

mezní výnosy a snižují mezní náklady násilí. Tím je ohrožena celá společnost. 

S dalším negativním důsledkem plynoucím z ilegality přichází Miron a Zwiebel 

(1995). Ti připomínají, že na černém trhu neexistuje nezávislá instituce, která by dohlížela na 

regulérnost soutěže a vynucovala dodržování pravidel. Naopak, platí zde právo silnějšího. 

                                                             
28 Citováno z: iDNES.cz a ČTK 2013 
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Účastníci trhu mají nižší morální zábrany. Soutěž neprobíhá pomocí klasických tržních 

mechanismů, nýbrž je vynucována nátlakem a silou. Důvodem k tomu jsou již zmiňované 

pohyby křivek mezních výnosů a mezních nákladů násilí. Výsledkem je pak existence 

vysokých bariér pro vstup na trh, jež zamezuje vzniku přirozené konkurence a napomáhá ke 

kartelizaci odvětví. Náklady, jež z takto fungujícího trhu nesou subjekty uvnitř i mimo něj, 

jsou obrovské. Absence konkurence znemožňuje vytlačení nekvalitní produkce z trhu, což 

přináší zdravotní rizika pro spotřebitele. Používání síly v konkurenčním boji pak ohrožuje na 

zdraví a životech nejen samotné účastníky trhu, ale i širokou veřejnost. 

Barro (1992) popisuje, že v extrémních případech drogové kartely využívají své síly a 

finanční zdroje k podpoře teroristických či guerillových hnutí a vnáší tak do regionů 

politickou nestabilitu. Tou trpí opět celá společnost, pro niž představuje vysoké bezpečností 

riziko a způsobuje ekonomické škody. Jako odstrašující příklad představuje konflikt v Peru, 

kde si boje mezi organizací Světlá stezka a vládními jednotkami vyžádaly od začátku 

osmdesátých let asi 70 000 obětí. Operace Světlé stezky, jež má status teroristické organizace 

jak v USA, tak EU,
29

 jsou přitom z velké části financovány právě z obchodu s narkotiky 

(Gandhi 2011). 

Na závěr uvedu ještě jeden důsledek, o němž se zmiňuje Písař (2006). Jde o zvýšené 

riziko, které vyplývá z protěžování prvního pilíře pro děti a mladistvé. Je-li prohibice státem 

silně vymáhána a rostou tak náklady na utajení pro obyčejné dealery, je pro ně často výhodné 

zneužít právě děti, které jsou pro takovou práci takřka ideální. Bývají totiž naivní, nehrozí 

z jejich strany podvod, a především představují levnou pracovní sílu, která je zatížena jen 

omezenou nebo dokonce žádnou trestní odpovědností. Děti se tak zvláště v ekonomicky 

slabších oblastech dostávají do kontaktu s drogami už v nízkém věku, což jen umocňuje 

riziko, které pro ně drogy už tak představují. 

S tím souvisí i další důsledek, jehož výzkum je samotným jádrem této práce, a který 

tedy blíže popíši v závěru práce v samostatné kapitole (viz kapitola 5). 

3.4. Přehled nezamýšlených důsledků 

 Na závěr uvádím pro rekapitulaci stručný schematický přehled všech nezamýšlených 

konsekvencí, které jsem v této kapitole představil. 

                                                             
29  Zdroj: seznamy teroristických organizací podle USA (Department Of State. The Office of Website 
Management 2009) a Evropské Unie (European Council 2009) 
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3.4.1. Pozitivní nezamýšlené důsledky 

 První tabulka (3.1) shrne pozitivní důsledky prohibice drog. V prvním sloupci 

heslovitě nastíním, o jaký z důsledků se jedná. Ve druhém sloupci uvedu, který ze čtyř pilířů 

protidrogové politiky stojí za jeho působením. Třetí sloupec pak prozradí, v čem spočívá 

hlavní nezamýšlený přínos konkrétního důsledku. 

Tabulka 3.1.: Pozitivní nezamýšlené důsledky 

Charakter Příčina Profit 

Věznění drogových delikventů Vymáhání Redukce poptávky 

Alternativní tresty pro delikventy Vymáhání + Léčba Zapojení do léčby 

Úspěch povinné léčby dealerů Vymáhání + Léčba Redukce nabídky 

Produkce drog v zaostalých regionech Vymáhání Zdroj živobytí 

Existence protidrogových struktur Vymáhání Existence pracovních míst 

 

3.4.2. Negativní nezamýšlené důsledky 

 Druhá tabulka (3.2) zrekapituluje všechny uvedené negativní důsledky. Kvůli jejich 

vysokému počtu přidávám do tabulky druhý sloupec, ve kterém uvedu, do které z pěti 

výše probraných kategorií daný důsledek spadá. Ve třetím sloupci nastíním, co je primárním 

zdrojem způsobených škod, a poslední sloupec odhalí, na koho tyto škody nejvíce dopadají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Tabulka 3.2.: Negativní nezamýšlené důsledky 

Charakter Typ Zdroj Poškozený 

Nedostupnost kvalitního produktu Zdravotní Ilegalita Uživatel 

Přechod na dostupnější látku Zdravotní Vymáhání Uživatel 

Šíření nakažlivých onemocnění Zdravotní Užívání + Ilegalita Uživatel i okolí 

Omezení dostupnosti v lékařství Zdravotní Ilegalita Společnost 

Uplatňování násilí na černém trhu Behaviorální Ilegalita + Vymáhání Společnost 

Migrace a vytváření ghett Behaviorální Ilegalita + Vymáhání Společnost 

Efekt zakázaného ovoce Behaviorální Ilegalita Uživatel 

Stigmatizace uživatelů drog Behaviorální Ilegalita Uživatel 

Mylný dojem o neškodnosti 
nezakázaných látek 

Behaviorální Ilegalita Společnost 

Chybějící osvěta k užívání Behav./Zdrav. Ilegalita Uživatel 

Přesunutí produkce do jiných zemí Management Vymáhání Společnost 

Neefektivní alokace zdrojů Management Vymáhání Společnost 

Růst poptávky po dovozu vyvolaný 
jeho úspěšným potíráním 

Management Vymáhání Společnost 

Devastace krajiny Environmentální Ilegalita Společnost 

Nepřesnost při chem. posypech Environ./Zdrav. Vymáhání Uživatel i Společnost 

Absence spravedlivé soutěže Černý trh Ilegalita Uživatel i Společnost 

Podpora terorismu a guerill Černý trh Ilegalita Společnost 

Zapojení mládeže do obchodu Černý trh Ilegalita + Vymáhání Společnost 
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4. Případové studie 

4.1. Prohibice alkoholu v USA (1920-1933) 

"Vláda slz je pryč. Slumy budou pouze vzpomínkou. Změníme naše věznice v továrny a naše 

žaláře ve sklady a sýpky. Mužové budou chodit vzpřímeni, ženy se budou usmívat a děti se 

budou smát. Peklo navždy odejde do důchodu."
30

 

Billy Sunday, 1920 

Těmito slovy vítal začátek americké prohibice alkoholu (dále jen „prohibice“) v roce 

1920 známý evangelista a bývalý profesionální hráč baseballu Billy Sunday.  

„Nikdy v životě jsem nepil tolik, jako když jsem strávil pět měsíců ve Spojených státech během 

prohibice.“ 

Luis Buñuel, 1982 

 A takto na období bezprostředně následující vzpomíná ve své autobiografii španělský 

filmový tvůrce Luis Buñuel.
31

 

Na první pohled dva nespojité citáty. Jejich kontrast však naprosto dokonale reflektuje 

období alkoholové prohibice v USA, tedy období mezi lety 1920 a 1933.
32

 Jak píší Milton a 

Rose Friedmanovi (1980), prohibice byla produktem poválečné snahy o zmoralizování 

národa. Alkohol byl považován za hlavní důvod vysoké kriminality a panovalo přesvědčení, 

že jeho zákaz s touto kriminalitou skoncuje stejně lehko, jako se zdravotními a sociálními 

důsledky jeho konzumace. Naplnila se však tato představa? Měl Billy Sunday ve své 

předpovědi pravdu? Vedla prohibice skutečně k poklesu spotřeby alkoholu a k poklesu trestné 

činnosti? Na tyto otázky se pokusím odpovědět v následující části, kde prozkoumám její efekt 

právě na tyto dvě veličiny. 

4.1.1. Spotřeba alkoholu 

 Jak jsem zmínil již výše, alkohol byl označován za hlavního viníka vysoké kriminality, 

a omezení jeho spotřeby tak bylo nanejvýš žádoucí. Mělo k němu dojít právě pomocí 

prohibice, která znemožní legální výrobu a prodej alkoholických nápojů, omezí jejich 

                                                             
30 Citováno z: Asbury 1968, s. 145. 
31 Citováno z: Buñuel 1982, s.45. 
32 Právní základ pro Prohibici poskytl Osmnáctý dodatek Ústavy USA (schválen 1919). Definici zakázaných 
nápojů pak upravoval tzv. Volsteadův zákon (1919). Prohibice byla zrušena vydáním Jednadvacátého dodatku 
Ústavy USA, jenž platnost Osmnáctého dodatku zrušil. 
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dostupnost a vyžene ceny nahoru, což vyústí v trvalý pokles spotřeby. Jenže měření spotřeby 

alkoholu v době prohibice naráží na problém, neboť vzhledem k ilegalitě trhu s lihovinami 

neexistují oficiální data. Je však možné ji odhadnout pomocí jiných veličin, jež jsou se 

spotřebou alkoholu silně korelované a jejichž data dostupná jsou. 

 Miron a Zwiebel (1991) používají ve snaze o dosažení relevantního odhadu spotřeby 

alkoholu soubor hned několika ukazatelů, které se zkoumanou veličinou opravdu silně 

korelují.
33

 Jsou jimi míra úmrtí na cirhózu jater, míra úmrtí na otravu alkoholem, relativní 

počet pacientů hospitalizovaných s alkoholovou psychózou a míra zatčení za opilost. Závěr 

jejich výzkumu naznačuje, že k výraznému omezení spotřeby alkoholu na obyvatele skutečně 

došlo ihned po zavedení prohibice. Pak ovšem spotřeba začala prudce narůstat a během 

několika let se dostala až na 70 % úrovně před prohibicí. Ve zbývajících letech nárůst 

zpomalil a ke skokovému nárůstu nedošlo ani po zrušení prohibice roku 1933. Nepotvrzuje se 

tedy domněnka, že prohibice vedla k nárůstu spotřeby alkoholu, ale ani její opak, a sice že 

spotřeba byla výrazně omezena. Data, jež Miron a Zwiebel prezentují, spíše napovídají, že 

samotná prohibice (tedy zákaz alkoholu) výrazný efekt na spotřebu neměla, neboť po jejím 

zrušení nedošlo k žádnému skokovému nárůstu. Spotřeba tak byla ovlivněna především cenou 

alkoholu, která skokově vzrostla roku 1919 a poté se spíše blížila k ostatním rychleji 

rostoucím cenám, a také dostupností, neboť trvalo nějakou dobu, než lidé poptávající alkohol 

nalezli prodejce, a naopak. 

 K podobnému závěru, co se týče objemu spotřeby alkoholu v době prohibice, dochází 

i Warburton (1932).
34

 Navíc přidává strukturální analýzu trhu s alkoholickými nápoji, když 

sledováním prodeje materiálu potřebného k výrobě různých druhů nápojů a míry alkoholem 

způsobených úmrtí odhaduje zvlášť vývoj spotřeby piva, vína a tvrdého alkoholu. Jeho 

výzkum tak poukazuje na substituční efekt, k němuž po zavedení prohibice došlo (viz tabulka 

4.1.). Bezprostředně po vyhlášení prohibice sice spotřeba všech alkoholických nápojů prudce 

spadla, jenže zatímco spotřeba vína i lihovin se během pár let dostala na původní úroveň a 

později i nad ní, u piva byl nárůst daleko pomalejší a ani v roce 1930 ještě jeho spotřeba 

zdaleka nedosahovala úrovně před prohibicí. Došlo tak k rozsáhlé substituci piva vínem a 

lihovinami. Důvodem je především relativní dostupnost materiálu a nižší náročnost domácí 

                                                             
33 Tato korelace je v jejich práci i potvrzena pomocí dat z období před i po Prohibici (Miron and Zwiebel 1991). 
34 Jelikož Warburtonův výzkum pochází z roku 1932, nezahrnuje situaci po zrušení Prohibice. Do roku 1930 jsou 
však odhady spotřeby jeho metodikou velmi podobné těm, co prezentují Miron a Zwiebel (1995). 
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výroby těchto nápojů. Poprvé se tak v praxi ukázal Železný zákon prohibice, který jsem 

zmiňoval v kapitole 3.3.1. 

Tabulka 4.1.: Spotřeba alkoholu v USA (v galonech na osobu): 

Období Pivo Víno Lihoviny Čistý alkohol 

1911-14 20,53 0,59 1,47 1,69 

1918-19 11,44 0,50 0,81 0,97 

1921-22 1,49 0,51 0,92 0,73 

1927-30 6,27 0,98 1,62 1,14 
 

Zdroj: Warburton, 1932 

 S jiným zajímavým zjištěním přichází Pollock (1941), jenž se zaměřil na věk, ve 

kterém se u alkoholiků zformoval návyk. Z jeho výzkumu plyne, že v době prohibice byl 

tento věk u žen i mužů nižší než v období před prohibicí i po ní (viz tabulka 4.2.). 

Tabulka 4.2.: Průměrný věk zformování alkoholového návyku: 

Období Muži Ženy 

1914 21,4 27,9 

1920-23 20,6 25,8 

1936-37 23,9 31,7 
 

Zdroj: Pollock, 1976 

Ani jeden z výše uvedených výzkumů tedy neposkytuje důkaz, že by prohibice 

přispěla k výrazné a trvalé redukci spotřeby alkoholu v USA. Přestože bezprostředně po jejím 

zavedení spotřeba prudce klesla, postupně se vrátila téměř až na svoji původní úroveň a 

k jejímu skokovému nárůstu po zrušení prohibice nedošlo. Navíc se projevil výrazný 

substituční efekt mezi pivem a koncentrovanějšími druhy alkoholických nápojů a došlo ke 

snížení průměrného věku, ve kterém se formuje alkoholový návyk. Na základě těchto dat tedy 

nelze říci, že by prohibice byla v redukci spotřeby efektivní a že by přispěla ke zmírnění 

problému alkoholismu ve Spojených státech. 

4.1.2. Kriminalita 

 Druhým klíčovým cílem prohibice bylo omezení trestné činnosti. Věznice byly 

naplněny, a protože byl alkohol považován za jednu z hlavních příčin nezákonného jednání, 

panovalo v řadách prohibicionistů přesvědčení, že s jeho zákazem velká část trestné činnosti 

vymizí a v přeplněných věznicích se uvolní mnoho míst. V tom se však dle velké většiny 

dostupných výzkumů mýlili. Na rozdíl od těžko měřitelné ilegální spotřeby jsou data o trestné 
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činnosti relativně dobře dostupná a jejich analýza dává docela přesvědčivé argumenty o 

selhání prohibice ve smyslu bezpečnosti a poklesu kriminality. 

 Již v oddíle 3.3.2. o behaviorálních důsledcích prohibice jsem zmiňoval studii, v níž 

Friedman (1991) upozorňoval na strmý nárůst počtu vražd v době prohibice. S podobnými 

výsledky přichází Miron (1999), který zkoumá souvislost mezi mírou vymáhání prohibice a 

relativním počtem vražd v období mezi lety 1900 a 1995. I po zohlednění jiných faktorů 

(věková skladba, nezaměstnanost, příjem, sazby trestů odnětí svobody, možnost trestu smrti 

apod.) z jeho dat vychází jasný pozitivní efekt míry vymáhání prohibice na relativní počet 

vražd.
35

 Důvodem je podle autora právě postavení zboží mimo zákon. Výrobci a prodejci 

nemohou proti represi ze strany státu bojovat legálními prostředky, a proto se uchylují 

k násilí. Miron doslova píše: „…se sílícím vymáháním rostou náklady na použití právníků v 

poměru s náklady na použití násilí“ (Miron 1999, s. 6). Přestože jeho výzkum se týká 

prohibice alkoholu i drog během celého období 1900-1995, je na něm jasně vidět zmíněný 

efekt v době alkoholové prohibice mezi lety 1920 a 1933 (viz graf 4.1).
36

 Se stejnými závěry, 

tedy pozitivní efekt prohibice na míru vražd, přichází celá řada dalších studií, za všechny 

například Jensen (2000) či Asbridge a Weerasinghe (2009). 

Graf 4.1: Míra vražd na 100 000 obyvatel v USA 1900-1995 

 

Zdroj: Miron (1999) 

                                                             
35 Míru vymáhání prohibice určuje autor podle federálních výdajů na první pilíř. 
36 Jak už bylo zmíněno v oddíle 3.3.2, podobný nárůst míry vražd lze pozorovat od poloviny šedesátých let 
minulého století, kdy došlo k přitvrzení americké protidrogové politiky. 
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 Podíváme-li se na počty vězňů v období prohibice a srovnáme-li je s čísly z období 

před prohibicí a po ní, znovu se ukazuje, že se prohibice minula účinkem. Nevedla totiž 

k vyprázdnění věznic, jak předpovídali její protagonisté, nýbrž naopak ke znatelnému nárůstu 

počtu uvězněných a k plnění už tak přeplněných věznic. Z historických statistik trestné 

činnosti, jež zkompletovali Cahalan a Parsons (1986), vyplývá, že zatímco počet vězňů se 

mezi obdobím 1909-14 a 1929-34 zvýšil téměř devítinásobně, jen zhruba trojnásobný nárůst 

připadá na tzv. „staré zločiny“. Lze tak předpokládat, že to byla právě prohibice, jež stála za 

tímto obrovským nárůstem. Napovídá tomu ostatně i fakt, že vězni odsouzení za porušení 

protialkoholních zákonů představovali v období 1929-34 celých 43,4 % vězeňské populace. 

 Thornton (1991) poukazuje ještě na jeden negativní jev, který se objevil s prohibicí. 

Zločinnost nejenže vzrostla, ale stala se i více organizovanou. Objevily se tak rozsáhlé 

zločinecké organizace – mafie – které mnohdy ovládaly celá území a s jejichž 

propracovanými strukturami se bojovalo mnohem obtížněji, než s dosud převládající 

individuální kriminalitou. 

4.1.3. Zhodnocení americké prohibice alkoholu 

Zatímco u spotřeby alkoholu nelze jednoznačně říci, zda byla prohibice ve svém cíli 

snížit spotřebu úspěšná či ne, a musíme si tak vystačit s pouhým konstatováním, že její 

pozitivní efekt nelze potvrdit, pohledem na data týkající se kriminality se dá bezpečně 

potvrdit, že po zavedení prohibice došlo ke znatelnému nárůstu trestné činnosti. Jak uvádí 

Thornton (1991), období prohibice tímto zcela vybočilo ze sestupného trendu vážné trestné 

činnosti, který panoval v USA již od 19. století. Navíc došlo k rozmachu organizovaného 

zločinu a vzniku rozsáhlých mafiánských struktur. 

Velmi podobnou zkušenost s plošnou prohibicí ukazuje Wuorinen (1932). Ve své 

analýze připomíná Finsko, které zavedlo zákaz dovozu, výroby, prodeje a přechovávání 

alkoholických nápojů krátce po vyhlášení nezávislosti roku 1919.
37

 Jenže vysoký nárůst 

kriminality a nepřesvědčivost výsledků prohibice vyústili v prudký obrat veřejného mínění. 

Roku 1931 bylo uspořádáno celostátní referendum, v němž se více než 70 % voličů vyslovilo 

pro zrušení prohibice; k tomu došlo hned o rok později. 

                                                             
37 Ve Finsku dopadla prohibice na všechny nápoje s obsahem více než 2 % alkoholu (Wuorinen 1932). Byla tak o 
něco mírnější než v USA, kde byly zakázány nápoje s obsahem již od 0,5 % (Skilnik 2006). 
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4.2. Částečná dekriminalizace drog v Portugalsku 

 Odhadovat, k čemu by došlo, kdyby byly drogy legalizovány, je velmi obtížné. 

Protože nikde na světě k úplné legalizaci nedošlo, neexistuje žádný vzor, žádný příklad, ze 

kterého by jiné státy mohly vycházet, hodnotit ho, a podle něj takovou reformu v té či oné 

podobě provést. Jako nejlepší dostupný příklad tak lze chápat Portugalsko, které se 1. 7. 2001 

stalo první zemí západního světa, v níž došlo k dekriminalizaci držení a užívání všech drog.
38

 

 Motivem k tomuto kontroverznímu kroku byl narůstající drogový problém v této 

jihoevropské zemi. Jak uvádí Loo et al. (2002), počty úmrtí zapříčiněných užíváním drog 

nezadržitelně rostly a docházelo k nebezpečnému rozšiřování infekčních onemocnění mezi 

uživateli. Portugalské úřady se tak odhodlaly k upuštění od strategie nulové tolerance a 

nastoupily cestu opačnou, jež klade primární důraz na poslední dva pilíře protidrogové 

politiky, tedy na léčbu a harm reduction. Nyní, s odstupem třinácti let, už lze pozorovat i 

některé dlouhodobější efekty této zásadní reformy, a je tak možné ji alespoň částečně 

zhodnotit.  

4.2.1. Důsledky portugalské dekriminalizace 

V sociálně poměrně konzervativním a na evropské poměry značně katolickém 

Portugalsku vzbudila dekriminalizace velký rozruch. Odpůrci se obávali nejen silného nárůstu 

spotřeby drog, počtu úmrtí jimi zapříčiněných a rozšíření nákazy infekčních onemocnění, ale 

také rozmachu tzv. drogové turistiky a celkového nárůstu kriminality. Zatím se však 

nepodařilo prokázat naplnění ani jedné z těchto obav. Naopak, důsledky portugalské 

dekriminalizace jsou dnes chápány vesměs pozitivně. Dokonce i UNODC (2009) v publikaci 

World Drug Report 2009 přiznává, že problémů spojených s drogami v Portugalsku po 

dekriminalizaci spíše ubylo, a domněnku o rozkvětu drogové turistiky neguje. 

Existuje řada empirických studií, které efekty portugalské dekriminalizace studují. 

Greenwald (2009) zjišťoval počty mladistvých, kteří někdy v životě okusili nějakou nelegální 

drogu. Z jeho závěrů vyplývá, že mezi lety 2001 a 2006 klesl podíl respondentů s takovou 

zkušeností takřka ve všech zkoumaných kategoriích (tj. pro různé typy drog a různé věkové 

                                                             
38 Zde je třeba zdůraznit, že jde pouze o dekriminalizaci, nikoliv legalizaci drog. Znamená to, že držení či užívání 
jakékoliv drogy je sice stále považováno za nezákonné jednání, nicméně tyto nejsou kategorizovány jako 
trestné činy a nepodléhají kriminálním sankcím. Místo nich je definováno několik typů alternativních sankcí, jež 
lze za tyto přestupky udělit – např. finanční pokuta, odebrání licence při podezření na ohrožení zdraví či 
majetku (např. taxikářům, lékařům), odebrání práva vlastnit zbraň, zákaz vstupu na určitá místa a podobně. 
Pašování, výroba či prodej drog zůstávají v portugalské legislativě i nadále trestnými činy (Loo et al. 2002). 
Úplná legalizace by ani nebyla možná, jelikož by došlo k porušení mezinárodních smluv. 
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skupiny). Současně s tím představuje statistiky úmrtí spojovaných s drogami a ukazuje, že i 

v této kategorii došlo v období po dekriminalizaci k poklesu. 

Hughes a Stevens (2010) sledují rozšíření různých typů drog v roce 2007 a 

porovnávají ho s daty z roku 2001. V obou případech odpovídá celkový vzorek populace ve 

věku 15-64 let na otázku, zda někdy během posledních dvanácti měsíců užili danou nelegální 

látku. Pro srovnání autoři přidávají podobnou statistiku ze Španělska a Itálie, které považují 

za vhodné země k takovému srovnání, už kvůli geografické blízkosti. Výsledky jsou shrnuty 

v tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3: Rozšíření nelegálních drog mezi lidmi ve věku 15-64 let (změna mezi lety 2001-

2007 v %) 

Látka Portugalsko Španělsko Itálie 

Všechny látky +0,3 --- --- 

Hašiš +0,3 +0,4 +8,4 

Kokain +0,3 +0,5 +1,1 

Extáze 0 -0,7 +0,4 

Amfetaminy +0,1 -0,3 +0,3 

Heroin +0,1 --- --- 
 

Zdroj: Hughes a Stevens 2012 

Přestože Tabulka 4.3 odhaluje jistý nárůst v rozšíření drog, je tento nárůst pouze slabý 

a hlavně nijak nevybočuje z trendu v okolních zemích (s výjimkou poklesu spotřeby 

stimulantů ve Španělsku). V závěru studie autoři i přiznávají, že přestože došlo k slabému 

nárůstu spotřeby mezi dospělými, byl zaznamenán i její pokles mezi mladistvými a 

problémovými uživateli. 

Hughes a Stevens (2010) však nabízí ve své studii i jiný pohled, když porovnávají 

míru nákazy virem HIV mezi uživateli v období před dekriminalizací a po ní. Zjišťují, že 

mezi lety 2000 a 2008 počet takto nakažených osob klesl z 907 na 267. Zároveň pokazují na 

zhruba šedesátiprocentní nárůst do léčebných programů nastoupivších uživatelů mezi lety 

1998 a 2008 a na výrazný pokles podílu uživatelů, jež drogy aplikují nitrožilně (z 3,5/1000 

obyv. na 2/1000 obyv.). Pro tato zjištění však v práci nenabízejí srovnání s jinými zeměmi, a 

tak nelze konstatovat, že změny směřující ke zmírnění negativních následků užívání jsou 

čistým důsledkem dekriminalizace. Podobné mezistátní srovnání nedává k dispozici ani 

Szalavitz (2009), jenž v případě Portugalska poukazuje na nárůst zájemců o substituční léčbu. 

Ten dosahuje mezi lety 1999 a 2003 více než 140 %. 
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Szalavitz (2009) zdůrazňuje také finanční rozměr portugalské dekriminalizace. 

Prostředky ušetřené na vymáhání prohibice jsou přesměrovány na léčbu a další formy 

prevence, především pak na harm reduction programy, kde mohou být využity efektivněji.  

Už kvůli tomu, že Portugalsko vždy patřilo k zemím s relativně nízkou spotřebou 

drog, a hlavním důvodem k dekriminalizaci tak byla spíše snaha o zmírnění následků užívání, 

než redukce spotřeby jako takové
39

, nelze vesměs pozitivní efekty tamní dekriminalizace 

zobecňovat a automaticky předpokládat, že stejné scénáře by nastaly i v ostatních státech 

světa. Nicméně i tak představuje případ této jihoevropské země minimálně nápovědu, že 

nulová tolerance nemusí být vždy tím jediným správným řešením drogového problému. Jak 

také uvádí Szalavitz (2009) ve svém článku pro magazín Time, Portugalsko je i po 

dekriminalizaci drog v celé EU zemí s nejnižším podílem lidí nad 15 let, kteří někdy v životě 

kouřili marihuanu. Ještě pikantnější je potom skutečnost, že v Portugalsku menší procento lidí 

někdy v životě užilo marihuanu než ve Spojených státech kokain. 

  

                                                             
39 Míra spotřeby drog v Portugalsku byla skutečně vždy relativně nízká, na druhou stranu však například míra 
nákazy virem HIV byla v roce 1999 nejvyšší v celé EU. I to přimělo tamní autority k převedení hlavního důrazu 
z vymáhání na všechny tři stupně prevence (Hughes and Stevens 2010). 
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5. Empirická část – výzkum kořenů závislosti v ČR 

Jak bylo zmíněno v oddíle 3.3, jedním z nejvážnějších negativních důsledků prohibice 

drog je existence černého trhu. Že na černém trhu nefunguje regulace, férová soutěž a že jeho 

fungování je historicky spojeno s kriminalitou a násilím, to vše již bylo řečeno v předchozím 

textu. Nyní však zaměřím pozornost na jiný důsledek černého trhu, jehož výzkum představuje 

samotné jádro této práce. Oním důsledkem je způsob, jakým existence ilegálního trhu 

usnadňuje přístup k zakázaným drogám pro děti a mladistvé, tedy pro tu nejzranitelnější 

skupinu, kterou se prohibice paradoxně snaží co nejvíce chránit.  

Vykazuje-li tato skupina pozitivní poptávku po drogách, pak je k jejímu uspokojení 

odkázána právě na černý trh. A na tento černý trh může mít díky absenci regulace lehčí 

přístup, než by měla na trh legální. Na ilegálním trhu se totiž nikdo neptá na věk zákazníka či 

souhlas rodičů, produkt se prostě prodá a tím je transakce hotová. Kdyby byl otevřen trh 

legální, byl by černý trh alespoň do jisté míry vytlačen (ať už cenou, kvalitou nebo jen svým 

legálním statusem). Pokud by se navíc ukázalo, že většina mladistvých se do kontaktu 

s drogami – tedy na černý trh – dostává prostřednictvím svého blízkého okolí (spolužáci, 

přátelé, parta), pak by otevření legálního trhu mohlo paradoxně vést k omezení dostupnosti 

drog pro tuto skupinu. Na regulovaný legální trh by neměli přístup a ten ilegální by byl svým 

rozsahem i významem menší. Snížila-li by se dostupnost pro mladistvé, snížila by se pak 

pravděpodobně i jejich spotřeba, a v konečném důsledku i celkový počet uživatelů drog mezi 

dětmi a mladistvými. 

Celý výše popsaný hypotetický scénář však stojí na předpokladu, že k prvnímu 

kontaktu mezi mladistvými a nelegální drogou dochází prostřednictvím jejich blízkého okolí. 

A právě onen předpoklad představuje hypotézu, jejíž platnost hodlám ověřit v poslední části 

této práce. Ukáže-li se, že předpoklad platí, pak může výsledek výzkumu odhalit jeden z 

negativních nezamýšlených důsledků prohibice a přispět tak do dialogu o možné legalizaci 

trhu s narkotiky. 

Na následujících stránkách tak představuji výsledky dotazníkového průzkumu, v němž 

se pokouším nahlédnout do problematiky kořenů drogové závislosti. Zároveň s tím je však 

nutné zdůraznit, že výzkum není proveden na reprezentativním vzorku populace, a jeho cílem 

vyvozovat obecné závěry a implikace pro celou společnost. Cílem je pouze kvantitativní 

analýza problému drogové závislosti na vzorku, jehož strukturu záhy popíšu. 
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5.1. Charakter výzkumu 

5.1.1. Vzorek populace 

 Pro důslednou analýzu, z níž by bylo možné vyvozovat obecné závěry (např. pro 

Českou republiku) by byl nejvhodnější metodou kvótní výběr – tedy výběr, ve kterém složení 

výběrového souboru odpovídá složení zkoumané populace, např. z hlediska pohlaví, věku, 

vzdělání apod. (Jeřábek 1993). Druhým předpokladem by pak byla dostatečná velikost 

vzorku. 

 Data k výzkumu byla sesbírána formou anonymních dotazníků, a to jen na území 

hlavního města Prahy. Účast na výzkumu byla zcela dobrovolná a respondentům nebyla 

nabízena žádná odměna. Dotazník tak vyplnili jen ti respondenti, kteří sami chtěli. Konečný 

vzorek lze tedy označit za samovýběr respondentů. Do něj byli zařazeni pouze ti, kteří 

přiznali závislost na nelegální droze. Důvodem k tomuto omezení je samotná povaha studie, 

jež je zaměřena převážně na problémové užívání. 

Na začátku výzkumu bylo osloveno 9 různých pražských organizací a institucí, které 

se zabývají léčbou drogově závislých, poskytují poradenství v oboru nebo provozují harm 

reduction programy. Tři z nich – Drop In o.p.s., PROGRESSIVE o.p.s. a o.s. Prev-Centrum – 

následně souhlasili se sběrem dat na jejich pracovištích. Ten probíhal buď prostřednictvím 

nabízení dotazníků ze strany personálu, nebo v rámci pracovní stáže, během níž byli 

potenciální respondenti osobně oslovováni. Je třeba zdůraznit, že sběr dat se potýkal s celkově 

nízkou návratností a naopak vysokým počtem neodpovědí a nezpracovatelných výsledků. 

Tyto míry byly pro jednotlivá místa sběru velmi odlišné. Někde návratnost dosahovala 

pouhých 27 %. Jinde, kde byli uživatelé osobně oslovováni, a vyplňování dotazníku probíhalo 

s osobní asistencí, byla návratnost téměř stoprocentní. Celkově bylo při výzkumu 

zpracováváno 74 z celkem 109 fyzicky distribuovaných dotazníků, což znamená celkovou 

návratnost cca 67,89 %. Třináct (17,57 %) z nich muselo být z výzkumu vyřazeno. 

Nejčastějšími důvody k vyřazení byly: 

 absence odpovědí na klíčové otázky 

 odpovědi zcela nesouvisející s danými otázkami 

 zaškrtnutí více nebo všech možností u otázek, jež vyžadovaly odpověď 

jedinou 
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Nakonec byl touto cestou sebrán vzorek o velikosti 61 respondentů. Dalších 32 

respondentů bylo získáno uveřejněním dotazníku na internetových fórech, která se zabývají 

tematikou drogové závislosti (23), a dále prostřednictvím osobních kontaktů (9). Celkem tak 

vznikl vzorek čítající 93 respondentů, z toho 25 žen a 68 mužů. Základy statistické údaje o 

konečném vzorku shrnuje Tabulka 5.1 a Graf 5.1. 

Tabulka 5.1: Základní statistické charakteristiky konečného vzorku 

 
Počet Průměrný věk Medián věku Min (věk) Max (věk) 

Muži 68 33,16 31 18 60 

Ženy 25 30,92 29 21 48 

Celkem 93 32,56 31 18 60 

 

 

Vzhledem k tomu, že sběr dat probíhal jen výše uvedeným způsobem, a ne takříkajíc 

„na ulici“, byla by chyba jeho závěry příliš zobecňovat. Nelze totiž spoléhat na to, že 

odpovědi uživatelů „z ulice“ by byly stejné jako odpovědi, které uvádí respondenti výzkumu, 

tedy lidé, kteří si svoji závislost uvědomují a nějakým způsobem ji řeší (ať už léčbou nebo 

zapojením do harm reduction programů). Na druhou stranu i tato skupina uživatelů tvoří 

poměrně významnou část populace drogově závislých na území Prahy. Například jen počet 

aktivních klientů všech pražských programů na výměnu jehel za jeden rok odhaduji na zhruba 

6750.
40

 

                                                             
40 Tento odhad byl stanoven podle počtu aktivních klientů střediska na výměnu jehel organizace Drop In (900) a 
počtu vydaných jehel v tomto středisku (200 000/rok) v poměru k počtu vydaných jehel ve všech podobných 
střediscích na území Prahy (1 500 000/rok). Uvedená čísla byla získána v rámci rozhovorů se zástupnci střediska 
Drop In během pracovní stáže. 
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5.1.2. Struktura dotazníku 

Dotazník je sestaven ze třinácti numerických či uzavřených otázek s možností výběru, 

jež jsou rozloženy do čtyř částí.
41

 Při jeho sestavování bylo třeba brát ohled na to, že značná 

část respondentů ho bude vyplňovat v silně intoxikovaném stavu (což se během samotného 

sběru potvrdilo). Otázky jsou tak jednoduché, nevyžadují žádné hlubší zamyšlení a celý 

dotazník je koncipován tak, aby jeho vyplnění zabralo cca 3-5 minut. 

První část si klade za cíl zkoumat samotný vznik návyku. Otázky se týkají věku 

prvních zkušeností s drogou, prostředí, v jakém k těmto zkušenostem došlo, a o jakou látku se 

jednalo. Zároveň se snaží vystopovat, jaký motiv respondenta k prvnímu užití drogy vedl. 

Ve druhé části je pouze uveden výčet různých typů drog, z nichž respondent vybírá, na 

jaké z nich má vybudovaný návyk. 

Třetí část se zabývá léčbou závislosti. Cílem je zjistit, zda respondent někdy v životě 

nastoupil do procesu léčby závislosti na nelegální droze, podstoupil-li takových procesů více 

než jeden a proč tak učinil.  

V poslední části respondent vyplňuje základní osobní údaje týkající se pohlaví, věku a 

vzdělání, které je rozděleno zvlášť na nejvyšší započaté a nejvyšší dokončené. 

5.2. Empirické výsledky 

V následujících tabulkách a grafech jsou představeny výsledky výzkumu. První dva 

oddíly čtenáře seznámí s výsledky šetření hlavní výzkumné otázky – týkají se tedy prvních 

zkušeností s nelegální drogou. Ve zbylých dvou oddílech jsou prezentovány další zajímavé 

skutečnosti, které dotazníkový průzkum odhalil. Jelikož některá zjištění vykazují zajímavé 

odlišnosti mezi muži a ženami, jsou výsledky uvedeny vždy zvlášť pro obě pohlaví, a až poté 

celkově. U otázek, ve kterých respondenti vybírali z nabízených možností, bylo vždy 

k dispozici i pole pro „jinou odpověď“ a její specifikaci. 

 

 

 

 

                                                             
41 Přesná podoba dotazníku je k dispozici v Příloze 2. 
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Poznámka 5.1: Jak číst tabulky? 

V názvu tabulky je vždy uvedena otázka, jež se k ní vztahuje.
42

 V prvním sloupci tabulky, jež 

shrnuje odpovědi na výběrové otázky, jsou vždy seřazeny všechny nabízené možnosti (včetně 

možnosti pro jinou odpověď). V dalších sloupcích jsou pak uvedeny počty odpovědí, a to jak 

absolutním číslem, tak podílem na vybrané kategorii (podle pohlaví apod.). Procentní podíly jsou vždy 

zaokrouhleny na dvě desetinná místa; pouze u žen tomu tak není, neboť jejich podíly jsou díky 

velikosti vzorku žen (n=25) vždy celočíselné. 

5.2.1. První kontakt s nelegální drogou 

Cílem této části dotazníku bylo vysledovat, jakým způsobem, rozuměj prostřednictvím 

koho, se respondent dostal do prvního kontaktu s nelegální drogou (nejde tedy nutně o její 

užití, ale spíše o první příležitost osobní zkušenosti). Respondenti vybírali z šesti možností, 

přičemž současně uváděli věk, ve kterém k této zkušenosti došlo. Výsledky shrnuje Tabulka 

5.2, ve které jsou uvedeny absolutní i relativní počty pro každou možnost. 

Tabulka 5.2: Prostřednictvím koho jste se poprvé dostal/a do kontaktu s nelegální drogou? 

PROSTŘEDNÍK Muži Ženy Celkem 

Přátelé 41 60,29% 9 36% 50 53,76% 

Školní kolektiv 14 20,59% 3 12% 17 18,28% 

Partner/ka 5 7,35% 3 12% 8 8,60% 

Zájmový kroužek, sportovní klub 0 0,00% 1 4% 1 1,08% 

Rodina 1 1,47% 5 20% 6 6,45% 

Cizí člověk 4 5,88% 4 16% 8 8,60% 

Někdo jiný 3 4,41% 0 0% 3 3,23% 

Celkem 68 100,00% 25 100% 93 100,00% 

 

Odpovědi uvedené v poli někdo jiný: squatteři; nemocnice; v práci 

 

Poznámka 5.2: Jak číst tabulku 5.2? 

Po vzoru Poznámky 5.1 lze na Tabulce 5.2 předvést, jak číst údaje uvedené v ní i v dalších 

tabulkách této kapitoly. Vezmeme-li např. šestý řádek (Rodina), lze údaje přečíst následovně: Jeden 

muž (tj. 1,47 % ze všech mužů) vybral rodinu jako odpověď na uvedenou otázku. Tuto odpověď dále 

vybralo 5 žen (tj. 20 % ze všech žen). Celkem byla odpověď rodina vybrána šesti lidmi (tj. 6,45 % ze 

všech respondentů uvedlo rodinu jako prostředníka svého prvního kontaktu s nelegální drogou). 

                                                             
42 Otázka uvedená v názvu tabulky může být pro potřeby demonstrace výsledků lehce pozměněna. Celý 
dotazník včetně původních znění všech otázek je k dispozici v příloze. 
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Zajímavý je pohled na údaje o průměrném věku prvního kontaktu s drogou. Z Tabulky 

5.3 je patrné, že u žen je tento věk téměř o 1,3 roku nižší. Vysvětlením může být skutečnost, 

že ženy (v tomto případě spíše dívky) se stýkají spíše se staršími muži (chlapci), a tudíž pokud 

v nějakém kolektivu dojde ke kontaktu s drogou, jeho ženská část je v tu chvíli v průměru 

mladší než jeho mužská část. Vzhledem k relativně malému vzorku ženské populace je však 

možné, že výsledek je právě vlivem malého počtu respondentů zkreslen. Tabulka také 

ukazuje, že ve velké většině dochází k prvnímu kontaktu s drogou ještě před dovršením 

osmnácti let. Celkem tomu tak bylo u 82,80 % respondentů. 

Tabulka 5.3: V jakém věku jste se poprvé dostal/a do kontaktu s nelegální drogou? 

 

 

 

 

Signifikanci rozdílu ve věku prvního kontaktu s nelegální drogou mezi muži a ženami 

lze ověřit pomocí Studentova t-testu pro rozdíl v průměrech (Student’s t-test for difference of 

means). To by však musel být splněn předpoklad o rovnosti rozptylů obou vzorků. Z Tabulky 

5.3 však plyne, že rozptyly vzorku mužů a žen se značně liší. Jako vhodnější se tak jeví 

Welchův t-test, jenž je upraven právě pro porovnání průměrů dvou nezávislých vzorků 

s různým rozptylem. Jsou-li vzorky navzájem nezávislé (což klasifikace podle pohlaví 

splňuje), zbývá ověřit, zda distribuce jejich průměrů se alespoň blíží normálnímu rozdělení. 

Vzhledem k  velikosti vzorku (N=93, n1=68, n2=25) a díky centrální limitní větě (Central limit 

theorem) by tento předpoklad měl být splněn (viz také grafy v Příloze 3 a Lumley et al. 2002). 

Nic tedy nebrání provedení Welchova t-testu, jehož hypotézy jsou: 

H0:           

H1:           

Hodnota Welchova t testu je přibližně 1,874, což pro jednostrannou variantu testu a 51 

stupňů volnosti dává p-value 0,067. To sice není dostatečné nízká pravděpodobnost 

k zamítnutí nulové hypotézy na pětiprocentní hladině významnosti, ale poskytuje dostatečnou 

evidenci k zamítnutí na desetiprocentní hladině. Lze tedy konstatovat, že rozdíl ve věku 

 
Muži Ženy Celkem 

Průměr 14,93 13,64 14,59 

Medián 14,5 14,0 14,0 

Rozptyl 7,75 11,34 10,70 

Před 18. rokem 80,88 % 88 % 82,80 % 
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prvního kontaktu s nelegální drogou mezí muži a ženami je signifikantní na desetiprocentní 

hladině významnosti. 

5.2.2. První užití nelegální drogy 

Stěžejní částí dotazníku je část následující, ve které respondenti odpovídali na otázku, 

v kolika letech a prostřednictvím koho poprvé užili nějakou nelegální drogu. Jedná se tedy o 

zásadní informaci k ověření výzkumné hypotézy. Výčet možností je stejný jako v předchozím 

oddíle. Navíc jsou pak zařazeny dvě další výběrové otázky. První z nich se táže na látku, 

kterou respondent v rámci této zkušenosti užil; druhá se pak snaží pátrat po motivech, které 

ho k tomu vedly. Závěry jsou shrnuty v  tabulkách 5.4 až 5.8. 

V Tabulce 5.4 (a Grafu 5.2) je vidět zajímavý rozdíl mezi prostředníkem prvního užití 

u mužů a žen. Na prvních místech jsou u obou pohlaví s velkým odstupem přátelé, nicméně 

pořadí dalších možností se už velmi liší (a s ním i jejich relativní počty). Zatímco u mužů jsou 

dalšími významnými kategoriemi školní kolektiv a případně partner/ka, u žen hraje druhou 

roli po přátelích se stejným počtem odpovědí partner/ka, rodina a trochu překvapivě i cizí 

člověk. 

Tabulka 5.4: Prostřednictvím koho jste poprvé užil/a nějakou nelegální drogu? 

PROSTŘEDNÍK Muži Ženy Celkem 

Přátelé 46 67,65% 11 44% 57 61,29% 

Školní kolektiv 14 20,59% 2 8% 16 17,20% 

Partner/ka 6 8,82% 4 16% 10 10,75% 

Zájmový kroužek / sportovní klub 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 

Rodina 1 1,47% 4 16% 5 5,38% 

Cizí člověk 1 1,47% 4 16% 5 5,38% 

Někdo jiný 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 

Celkem 68 100,00% 25 100% 93 100,00% 
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Pro ověření, zda tento rozdíl je jen dílem náhody, nebo zda opravdu existuje vztah 

mezi pohlavím a prostředím, ve kterém člověk poprvé užije drogu, jsem zvolil χ
2
 test 

nezávislosti. Hypotézy tohoto testu budou: 

H0: Prostředí prvního užití nelegální drogy nesouvisí s pohlavím. 

H1: Prostředí prvního užití nelegální drogy souvisí s pohlavím. 

χ
2 

statistika testu vychází přibližně 18,582, což při čtyřech stupních volnosti dává p-

value <0,001 (kritická hodnota pro α=0,01 je rovna 13,28).
43

 Na základě těchto zjištění lze na 

jednoprocentní hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných. 

Pohlaví tak skutečně ovlivňuje prostředí, ve kterém člověk poprvé vyzkouší nelegální drogu. 

Co se týče věku prvního užití drogy, ten je pro obě pohlaví prakticky stejný. Pohybuje 

se kolem 15,5 roku (viz Tabulka 5.5). Stejně tak je prakticky totožný i podíl těch, kteří poprvé 

užili drogu před dovršením plnoletosti. Ten představuje u obou pohlaví zhruba 76 %. 

Zajímavé je však zjištění, které plyne ze současného pohledu na tabulky 5.3 a 5.5. Je jím 

značný rozdíl v době, jež uplyne od prvního kontaktu s drogou do jejího prvního užití. Tato 

doba je v průměru třikrát delší u žen než u mužů. 

 

 

 

                                                             
43 Jelikož nikdo z respondentů nevybral možnost zájmový kroužek / sportovní klub ani možnost někdo jiný, jsou 
tyto dvě proměnné z testu vynechány. Proto df=4. 

0.00% 

20.00% 

40.00% 

60.00% 

80.00% 

Graf 5.2: Prostředník prvního užití drogy (v %) 

muži 

ženy 



49 
 

Tabulka 5.5: V jakém věku jste poprvé užil/a nějakou nelegální drogu? 

 
Muži Ženy Celkem 

Průměr 15,52 15,40 15,49 

Medián 15 14,0 15,0 

Užití - Kontakt 0,59 1,76 0,90 

Před 18. rokem 76,47 % 76 % 76,34 % 

 

 

Rozdělí-li se doba, jež uplyne mezi prvním kontaktem a užitím, do intervalů po vzoru 

Grafu 5.3, je opět možné ověřit souvislost mezi pohlavím a touto dobou pomocí χ
2
 testu 

nezávislosti: 

H0: Délka doby mezi prvním kontaktem a užitím nelegální drogy nesouvisí s pohlavím. 

H1: Délka doby mezi prvním kontaktem a užitím nelegální drogy souvisí s pohlavím. 

Výše uvedená doba byla rozdělena do tří intervalů (0, 1-2 roky a 3 a více let), což dává 

celkem 2 stupně volnosti. Hodnota χ
2
 testu je potom rovna 6,970, což pro df=2 dává p-value 

0,031. Nulová hypotéza je tak zamítnuta na pětiprocentní hladině významnosti, což implikuje, 

že existuje souvislost mezi pohlavím a délkou doby, jež uplyne mezi prvním kontaktem 

s nelegální drogou a jejím užitím. Důvodem může být například vyšší opatrnost na straně žen 

a empirickými studiemi dokázaný vyšší sklon k riziku na straně mužů (viz např. Bernasek and 

Shwiff 2001). 

Tabulka 5.6 prozrazuje, kterou z nelegálních drog respondenti výzkumu užili jako 

první (dále jen „první droga“). První místo kanabinoidů je očekávatelné. Na druhou stranu je 
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třeba si všimnout rozdílu mezi relativní četností této skupiny drog u žen a u mužů. Data 

naznačují, že ženy mají větší sklon k nekonopným drogám než muži. Opět je však třeba mít 

na paměti, že výsledek může být vlivem malého vzorku ženské populace zkreslený. 

Tabulka 5.6: Kterou látku jste ve svém životě užili/a jako první? 

LÁTKA Muži Ženy Celkem 

Kanabinoidy 45 66,18% 12 48% 57 61,29% 

Halucinogeny 1 1,47% 2 8% 3 3,23% 

Pervitin 15 22,06% 6 24% 21 22,58% 

Kokain nebo crack 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 

Jiné stimulanty 1 1,47% 2 8% 3 3,23% 

Heroin 1 1,47% 0 0% 1 1,08% 

Jiné opiáty 5 7,35% 3 12% 8 8,60% 

Jiné 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 

Celkem 68 100,00% 25 100% 93 100,00% 

 

Zatímco ve dvou předchozích tématech dovoloval charakter otázky k výběru jen jednu 

možnost, při pátrání po motivech k prvnímu užití tomu tak není. Uživatel sice může mít jen 

jeden důvod, proč drogu vyzkouší, nicméně často je důvodu hned několik. Respondenti tak 

měli za úkol zaškrtnout nejvýše tři možnosti z devíti nabízených (nebo desátou možnost pro 

„jinou odpověď“). Každý respondent označil v průměru 1,81 odpovědi (ženy 1,52 a muži 

1,91). Cílem tedy bylo zjistit, které důvody sehrály při prvním osobní zkušenosti s drogou 

největší roli. Výsledky shrnuje Tabulka 5.7, jež prozrazuje, jaká část zkoumané populace 

uvedla který důvod prvního užití a Graf 5.4. 

Tabulka 5.7: Jaká byla příčina prvního užití nelegální drogy? 

DŮVOD Muži Ženy Celkem 

Zvědavost 51 75,00% 12 48% 63 67,74% 

Snaha zapadnout 13 19,12% 4 16% 17 18,28% 

Snaha vymanit se z nudy 10 14,71% 2 8% 12 12,90% 

Snaha uvolnit se, relaxovat 7 10,29% 5 20% 12 12,90% 

Rebelie, touha jednat proti pravidlům 14 20,59% 7 28% 21 22,58%44 

Snaha o napodobení "vzoru" 5 7,35% 1 4% 6 6,45% 

Pocit dospělosti při užití 4 5,88% 0 0% 4 4,30% 

Potřeba ulevit si (od stresu, deprese) 16 23,53% 3 12% 19 20,43% 

Vysoká dostupnost drogy 3 4,41% 2 8% 5 5,38% 

Jiný důvod 6 8,82% 2 8% 8 8,60% 

 

                                                             
44 V této souvislosti se nabízí připomenout efekt zakázaného ovoce jakožto jeden z nezamýšlených důsledků 
prohibice (viz oddíl 3.3.2). Dle výzkumu je rebelie dokonce druhým nejčastějším motivem k užití drogy. 
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Odpovědi uvedené v poli jiný důvod: bolest zubů; zvládnout hodně práce; jen tak (2x); 

muzika; snaha být více komunikativní; „podle doktora 

jsem byla moc v pořádku, musela jsem s tím něco 

udělat“; jedna odpověď nečitelná 

 

 

 

Pohled na Graf 5.4 ukazuje, že až na menší odchylky (muži jsou zvědavější a častěji 

pomocí drog řeší těžké životní situace, zatímco ženy raději hledají uvolnění a relaxaci a jdou 

proti pravidlům) jsou důvody mužů a žen relativně podobné. Nezávislost mezi motivem a 

pohlavím potvrzuje i χ
2
 test: χ

2 
statistika o velikosti 7,228 je nižší než kritická hodnota na 

pětiprocentní hladině významnosti (16,92). P-value testu o velikosti 0,613 tak nedovoluje 

zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných. 

O něco zajímavější je pohled na odpovědi na stejnou otázku, ale rozdělené nikoliv 

podle pohlaví, ale podle typu první drogy. Rozdělení je s ohledem na velikost vzorku 

provedeno jen do dvou kategorií – kanabinoidy (61,29 % vzorku) a ostatní látky (38,71 %). 

Výsledky jsou zobrazeny v Grafu 5.5. 
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Tady už jsou vidět výraznější rozdíly mezi oběma kategoriemi. Zatímco důvodem 

k užití kanabinoidů je v drtivé většině obyčejná zvědavost, případně pak rebelie proti 

pravidlům či uvolnění a relaxace, u ostatních drog po zvědavosti následuje výrazný faktor 

zapadnutí do kolektivu a až po něm úleva, nuda a jiné důvody. Provázanost mezi motivem a 

látkou lze opět ověřit pomocí χ
2
 testu: 

H0: Motiv k prvnímu užití nelegální drogy nesouvisí s jejím typem. 

H1: Motiv k prvnímu užití nelegální drogy souvisí s jejím typem. 

χ
2
 statistika vychází přibližně 22,701, což při devíti stupních volnosti znamená 

hodnotu p-value <0,001 (kritická hodnota pro α=0,01 je rovna 13,28). Na jednoprocentní 

hladině významnosti tedy lze nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných zamítnout. Motiv 

k prvnímu užití tedy skutečně souvisí s typem první drogy. 

V souladu s očekáváním se pak jeví další výsledky plynoucí z rozdělení populace 

podle první drogy. Mezi nimi především průměrný věk, ve kterém k této „premiéře“ došlo. 

Ten je o více než dva roky nižší u lidí, kteří jako první drogu vyzkoušeli kanabinoid, než u 

těch, co mají první zkušenost s jinou látkou. To může být zapříčiněno například tím, že 

kanabinoidy (např. marihuana) jsou obecně považovány za drogy méně rizikové a jejich 

nebezpečnost není artikulována v takové míře, jako je tomu u jiných drog (např. u opiátů či 

pervitinu). Také věk respondentů vykazuje značný rozdíl mezi oběma skupinami (více než 8 

let). Pro možné vysvětlení je třeba zapátrat v době, kdy k těmto zkušenostem došlo. V době, 

kdy první zkušenosti s drogami sbírali lidé vyššího věku, byly konopné drogy ve srovnání 
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s ostatními (především pervitinem) méně dostupné. Člověk tak měl vyšší šanci začít 

s nekonopnou drogou, než tomu bylo o několik let později, kdy se zvláště marihuana stala 

dostupnější. 

Tabulka 5.8: Populace podle první užité drogy 

 Kanabinoidy Ostatní látky Celkem 

Věk 29,44 37,50 32,56 

Věk prvního užití 14,63 16,85 15,49 

Muži 45 23 68 

Ženy 12 13 25 

Celkem 57 36 93 

 

5.2.3. Návyk podle látky 

Následující část prezentuje, jak respondenti výzkumu odpovídali na otázku, na jakých 

látkách mají nebo naposledy měli vybudovaný návyk. Odpovědi jsou znázorněny v Tabulce 

5.9 a v přiložených grafech (5.6 a 5.7). Respondenti jsou již rozděleni jak podle pohlaví, tak 

podle první drogy. 

Tabulka 5.9: Na jaké z těchto látek máte nebo jste naposledy měl/a vybudovaný návyk? 

LÁTKA Muži Ženy Kanabinoidy Ostatní Celkem 

Kanabinoidy 28 41,18% 8 32% 29 50,88% 7 19,44% 36 38,71% 

Halucinogeny 9 13,24% 5 20% 9 15,79% 5 13,89% 14 15,05% 

Pervitin 37 54,41% 16 64% 34 59,65% 19 52,78% 53 56,99% 

Kokain nebo crack 5 7,35% 2 8% 5 8,77% 2 5,56% 7 7,53% 

Jiné stimulanty 7 10,29% 3 12% 6 10,53% 4 11,11% 10 10,75% 

Heroin 18 26,47% 7 28% 10 17,54% 15 41,67% 25 26,88% 

Jiné opiáty 21 30,88% 7 28% 10 17,54% 18 50,00% 28 30,11% 

Jiné látky 4 5,88% 1 4% 2 3,51% 3 8,33% 5 5,38% 

 

Odpovědi uvedené v poli jiné látky:  ketamin (2x); nevyplněno (3x) 
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Z hlediska pohlaví je distribuce látek, na které respondenti přiznali návyk, prakticky 

totožná. Odchylky v podobě vyššího sklonu ke kanabinoidům u mužů a k pervitinu a 

halucinogenům u žen lze brát spíše za zanedbatelné. Potvrzuje to koneckonců i χ
2
 test, jehož 

p-value o velikosti 0.984 nedovoluje zamítnutí nulové hypotézy o nezávislosti zmíněných 

proměnných (χ
2
 stat.=1.435, kritická hodnota pro α=0.05 a 7 df je rovna 14.07). 

 

 

Rozdělí-li se však vzorek respondentů podle první drogy, jsou výsledky zcela opačné. 

Graf 5.7 naznačuje souvislost mezi touto látkou a typem drogy, na kterou je později 

vybudován návyk. Většina respondentů přiznává závislost na pervitinu, a to bez ohledu na 

svoji první drogu (v obou případech přes 50 %). Pak se ovšem obě skupiny jasně rozdělují. Ti, 

co mají za první drogu kanabinoid, vykazují značnou míru závislosti právě na tomto typu drog 
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(51 %), přičemž ostatní látky jsou zastoupeny ve výrazně nižší míře. Naopak ti, co uvedli jako 

první drogu jinou látku, mají mnohem vyšší sklon k závislostem na tvrdších drogách, 

především pak na heroinu a jiných opiátech (42, resp. 50 %). Současně však vykazují nižší 

riziko propadnutí do závislosti na kanabinoidech (pod 20 %). 

Pro potvrzení této souvislosti lze opět provést χ
2
 test: 

H0:  Typ látky, na kterou má člověk vybudovanou závislost, nesouvisí s typem látky, 

kterou užil v životě jako první. 

H1:  Typ látky, na kterou má člověk vybudovanou závislost, souvisí s typem látky, 

kterou užil v životě jako první. 

Hodnota χ
2
 testu v tomto případě je rovna 18.861, což je číslo vyšší, než je kritická 

hodnota χ
2
 testu při pěti- i jednoprocentní hladině významnosti a sedmi stupních volnosti (tj. 

18.48). Je tedy možné zamítnou nulovou hypotézu a konstatovat, že existuje spojitost mezi 

typem první drogy a typem drogy, na které je později závislý. 

5.2.4. Léčba závislosti 

Další část výzkumu se týká léčby závislosti. Má za cíl zjistit, jaká část respondentů 

někdy v životě nastoupila do léčebného procesu, ať už v komunitě, psychiatrické léčebně či 

formou terapie. Výsledky uvedené v Grafu 5.8 napovídají, že většina respondentů se alespoň 

jednoho takového procesu účastnila. Zároveň je vidět, že muži nastupují do léčby o něco 

častěji než ženy (63,24 %  mužů oproti 56 % žen). 
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Jedním ze způsobů, jak lze měřit efektivitu léčby závislosti, je měření drogové 

recidivy. Následující Graf 5.9 ukazuje, kolika různých odvykacích procesů se zúčastnili ti, 

kteří v předchozí otázce zaškrtli odpověď „ano“. Ukazuje se na něm poměrně vysoký podíl 

drogové recidivy u obou pohlaví. Zároveň je třeba mít na paměti skutečnost, že účastnil-li se 

respondent jen jednoho léčebného procesu, neznamená to, že byl tento proces úspěšný. Mnozí 

uživatelé proces ani nedokončili anebo po jeho ukončení opět propadli závislosti. O tom 

svědčí i poměrně vysoký počet respondentů získaných v zařízeních programů harm reduction, 

kteří tedy jsou aktuálními uživateli a kteří přiznali, že někdy v životě do léčby nastoupili (cca 

59 %). 

 

 

 

5.3. Závěr výzkumu 

 Jak dokládají výsledky uvedené v oddílech 5.2.1. a 5.2.2., hypotéza o prostředí, ve 

kterém probíhá první zkušenost s ilegální drogou, se potvrdila. Velká většina respondentů 

výzkumu (80,65 %) skutečně přišla do prvního kontaktu s drogou prostřednictvím přátel, 

školního kolektivu a partnera, příp. partnerky. Zajímavé je zjištění, že vliv těchto nejbližších 

skupin je mnohem silnější u mužů (88,24 %) než u žen (60 %). Výzkum také prokazuje, že 

k prvnímu kontaktu dochází ve velké většině před osmnáctým rokem, konkrétně v 82,80 % 

případů ze zkoumaného vzorku. 

 Podobné výsledky vykazuje výzkum prvního užití nelegální drogy, kde jednu ze tří 

výše zmíněných kategorií uvedlo jako zprostředkovatele této zkušenosti dokonce 89,25 % ze 
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všech respondentů. Opět se ukázal silnější vliv nejbližšího okolí na muže (97,06 %) než na 

ženy (68 %), a stejně jako u předchozího zjištění i tady se potvrzuje, že většina (76,34 %) 

budoucích závislých užije poprvé drogu ještě před dovršením plnoletosti. 

 Výzkum tak, alespoň na tomto zkoumaném vzorku, potvrdil, že kořeny závislosti 

současných uživatelů nelegálních drog nesahají daleko od samotných uživatelů. Naopak, 

většina z nich získává své první zkušenosti s drogami prostřednictvím svého blízkého okolí 

v mladistvém věku. Za těmito zkušenostmi evidentně stojí buď černý trh, anebo kontakt se 

samotným výrobcem (především u  marihuany či pervitinu). Jinou možnost, jak zakázané 

látky sehnat, poptávající nemá.
45

 Je tak oprávněné se domnívat, že kdyby došlo k legalizaci 

drog a uvalení striktní a účinné regulace na nově vzniklý trh, role černého trhu by oslabila a 

pro skupinu mladistvých by bylo obtížnější uspokojit svoji poptávku po drogách. Na legální 

trh by tato skupina neměla přístup a trh nelegální by byl rozsahem i významem menší. 

Zde uvádím některá další zajímavá zjištění, jež nebyla jádrem výzkumu, ale stojí za 

pozornost. 

 Byl zjištěn značný rozdíl v délce doby, jež uběhne mezi prvním kontaktem a užitím 

nelegální drogy u mužů a žen. U žen je tato doba v průměru třikrát delší než u mužů. 

 Ženy mají v rámci své první osobní zkušenosti vyšší sklon k nekonopným drogám, 

než mají muži. 

 Nejčastějším důvodem pro první užití nelegální drogy je zvědavost. Následuje rebelie 

a touha jednat proti pravidlům a potřeba ulevit si od stresu či deprese. 

 Motiv k prvnímu užití drogy nesouvisí s pohlavím, ale vykazuje značnou souvislost 

s typem látky, kterou člověk vyzkouší jako první. 

 Druh látky, na kterou si člověk vybuduje návyk, nesouvisí s pohlavím. 

 Populace, jež jako první drogu užila kanabinoid, je v průměru o 8 let mladší, než 

populace, jež má první zkušenost s jinou látkou. 

 Lidé, kteří jako první drogu užili kanabinoid, vykazují výrazně nižší riziko závislosti 

na tvrdých drogách, než lidé, co jako první užili jinou látku. 

Závěrem je třeba ještě jednou připomenout, že výzkum nemá za cíl vyvozovat obecné 

závěry a implikace pro společnost, jelikož je proveden na vzorku do jisté míry omezeném. 

Větší zobecnitelnosti závěrů by bylo možno docílit jednak zvětšením vzorku, ale hlavně 

                                                             
45 Lze předpokládat, že k první zkušenosti s drogou nedochází prostřednictvím vlastní samovýroby. 
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výběrem vzorku reprezentativního. Takový výběr je však nejen značně nákladný, ale je 

otázkou, zda je vůbec proveditelný. Jak se totiž ukázalo během sběru a zpracování dat, 

populace drogově závislých je populací velmi specifickou, a s tímto vědomím je třeba k ní 

přistupovat. Kromě neochoty některých potenciálních respondentů jsem se při dotazníkovém 

šetření potýkal s nízkou návratností, velkým počtem neodpovědí a velkým počtem 

nezpracovatelných dat – ať už z důvodu nečitelnosti, zmatečnosti či naprostého nepochopení 

otázek ze strany respondentů. 

Poslední poznámkou je krátké zamyšlení, jak by výzkum klíčové otázky mohl 

dopadnout mimo Prahu. Je totiž pravděpodobné, že vzhledem k většímu rozsahu černého trhu 

v Praze než kdekoliv jinde v republice, je pro pražské mladistvé tento trh relativně 

dostupnější, než je tomu v jiných krajích, především na venkově. Zároveň právě venkov 

poskytuje ve srovnání s Prahou lepší podmínky pro samovýrobu, hlavně pak pro pěstování 

konopí. Lze tedy předpokládat, že zatímco role černého trhu jako takového je mimo Prahu 

slabší, je zde vyšší podíl těch, kteří se do kontaktu s nelegální drogou dostávají 

prostřednictvím nejbližších známých. Potvrdila-li by se tato myšlenka, znamenalo by to ještě 

silnější evidenci pro důsledek, jenž byl předmětem šetření této práce. 
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6. Závěr 

Tato práce měla za cíl přiblížit čtenáři problematiku prohibice drog. Na jejích 

stránkách byla prohibice představena z mnoha různých úhlů pohledu. Byly uvedeny hlavní 

argumenty jejích zastánců i kritiků a nastíněna základní východiska jejího vzniku a vývoje. 

Došlo i na popsání čtyř navzájem se doplňujících pilířů, na nichž současná protidrogová 

politika stojí.  

Zvláštní pozornost autor věnoval konceptu nezamýšlených důsledků. Vycházel z prací 

autorů, jež se na studium tohoto fenoménu specializují, a na základě jejich prací vytvořil 

komplexní přehled nezamýšlených důsledků v kontextu prohibice drog. V zájmu přehlednosti 

byly tyto důsledky rozděleny do několika kategorií. Následně autor představil dvě případové 

studie, na nichž se pokusil demonstrovat možné dopady dvou rozdílných přístupů k problému 

návykových látek. 

Stěžejní částí práce pak byla vlastní výzkumná část, jejímž cílem bylo odhalení 

jednoho z důsledků existence černého trhu s narkotiky. Bylo tak nutné vysledovat, v jakém 

prostředí dochází k prvnímu kontaktu mezi pozdějším závislým uživatelem a nelegální 

drogou. K výzkumu byla použita data sesbíraná pomocí dotazníkového šetření mezi uživateli 

nelegálních drog na území Prahy. Přestože se nejednalo o reprezentativní vzorek populace, 

který by bral ohled na všechny důležité demografické, sociální a další charakteristiky, 

výsledky jasně naznačují, že k první zkušenosti s drogou dochází ve velké většině případů v 

rámci blízkého okolí, tedy v okruhu přátel, školního kolektivu či mezi partnery. Zároveň bylo 

potvrzeno, že k těmto zkušenostem dochází zpravidla před dovršením plnoletosti. 

Data tedy naznačují, že na černém trhu, který je přímým důsledkem prohibice, je 

dostupnost drog pro děti a mladistvé vyšší, než by byla na trhu legálním, byl-li by tento 

legální trh s narkotiky přísně regulován a přístup mladistvým by na něj nebyl umožněn. 

Paradoxně tak prohibice prostřednictvím černého trhu přispívá ke zvýšení dostupnosti 

nelegálních drog pro skupinu obyvatel, kterou se snaží chránit ze všech nejvíce. 
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Přílohy 

Příloha 1: E-mailová komunikace s tiskovou mluvčí NPC SKPV PČR 

 
 
Dobrý den,  

  

 zasílám Vám odpověď na Váš dotaz. 

  

Drogová problematika je v rámci Policie ČR řešena na několika úrovních. Postihováním 
držení drog ve veřejném prostoru, vymáháním přestupků a řešením drog v dopravě se 
zabývá pořádková a dopravní policie. Již kvalifikovanou, ale stále lokálně omezenou 
trestnou činností, jako je např. výroba metamfetaminu a pěstování konopí, klubová a 
pouliční distribuce, výskyt drog ve školním prostředí či ve věznicích a šířením 
toxikomanie, se již zabývají specialisté po linii toxi, zařazení na územních odborech 
Policie ČR. Závažnou organizovanou drogovou trestnou činností, která má teritoriální 
přesah či objem převyšující kapacity daného územního odboru Policie ČR, se zabývají 
specialisté zařazení přímo na krajských ředitelstvích Policie ČR. Nejzávažnější, 
organizovanou, mezinárodní a skutkově složitou drogovou trestnou činností, často 
spojenou s etnicky podmíněnými zločineckými uskupeními, se pak zabývají detektivové 
Národní protidrogové centrály a příslušníci Celní protidrogové jednotky Generálního 
ředitelství cel. Celkem je v současné době v rámci celé České republiky cca 460 
specialistů zabývajících se drogovou trestnou činností. Všichni jsou zařazeni ve služebním 
(ne zaměstnaneckém) poměru.  

 
--  
S pozdravem 
Barbora Kudláčková  

tisková mluvčí 
Národní protidrogová centrála SKPV 

  
   

 

  

= 
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Příloha 2: Dotazník 

DOTAZNÍK 

 Dobrý den. Jmenuji se Daniel Džmuráň a jsem studentem ekonomie na FSV Univerzity Karlovy 

v Praze. V rámci své bakalářské práce na téma protidrogové politiky jsem vytvořil dotazník, o jehož 

vyplnění Vás tímto žádám. Dotazník je zcela anonymní a data v něm získaná budou využita výhradně ke 

kvantitativní analýze problému počátku drogové závislosti v České republice. Jeho vyplnění Vám zabere 

cca 5 minut. Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. 

I. Vznik návyku: 

1. V jakém věku jste se poprvé dostal/a do kontaktu s nějakou nelegální drogou? (tj. ne nutně 

užili, ale měli příležitost užít nelegální drogu)      _____let 

  Prostřednictvím koho k tomuto kontaktu došlo? 

přátelé
 

školní kolektiv
 

partner/partnerka
 

zájmový kroužek, sportovní klub,...

rodina
 

cizí člověk
 

někdo jiný, uveďte: _______________________________
 

 

2. V jakém věku jste poprvé užil/a nějakou nelegální drogu?  _____let 

  Prostřednictvím koho k tomu došlo?   

přátelé
 

školní kolektiv
 

partner/partnerka
 

zájmový kroužek, sportovní klub,...

rodina
 

cizí člověk

někdo jiný, uveďte: _______________________________
 

 
 

  Která látka to byla? 

marihuana, hašiš a jiné kanabinoidy

LSD, psilocybin a jiné halucinogeny

pervitin
 

kokain (nebo crack)
 

jiné stimulanty (např. MDMA)

heroin
 

jiné opiáty (např. kodein, braun)

jiné látky, prosím uveďte: ______________________________________________________
 

3. Jaká byla příčina prvního užití nelegální drogy? (zaškrtněte nejvýš tři možnosti) 

zvědavost
 

snaha zapadnout

snaha vymanit se z nudy

snaha uvolnit se, relaxovat

rebelie, touha jednat proti pravidlům

snaha o napodobení "vzoru" (např. umělce)

zesílený pocit dospělosti při užití

potřeba ulevit si (např. od stresu, deprese)

vysoká dostupnost drogy (např. nižší cena 
než za alkohol)

Jiný důvod, prosím uveďte: _______________________________________________________
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II. Na jaké z těchto látek máte nebo jste naposledy měl/a vybudovaný návyk? (zaškrtněte jedno 

nebo více polí)

marihuana, hašiš a jiné kanabinoidy

LSD, psilocybin a jiné halucinogeny

pervitin
 

kokain (nebo crack)
 

jiné stimulanty (např. MDMA)

heroin
 

jiné opiáty (např. kodein, braun)

jiné látky, prosím uveďte: ______________________________________________________
 

 

III. Léčba závislosti: 

1. Nastoupil/a jste někdy v životě do procesu léčby závislosti na nelegální droze? Pokud odpovíte 

„Ne“, přejděte rovnou k oddílu IV. 

 

 

2. Hlavní důvod nástupu do léčebného procesu (je-li to možné, zaškrtněte jen jedno pole): 

Vlastní motivace
 

Tlak rodiny
 

Tlak okolí (kromě rodiny)

 

Doporučení lékaře, psychiatra
 

Byla mi nařízena (např. soudem)

Jiný důvod: ___________________
 

3. Podstoupil/a jste více než jeden odvykací léčebný proces? 

Ano, uveďte prosím kolik: ___________
          

Ne
 

IV. Osobní údaje: 

1. Pohlaví:   

2. Věk:    ____ let 

3. Nejvyšší započaté/dosažené vzdělání (zaškrtněte jednu možnost v každém sloupci): 

 

a) Započaté 

základní
 

středoškolské
 

středoškolské s výučním listem

středoškolské s maturitou

vysokoškolské
 

b) Dosažené 

základní
 

středoškolské
 

středoškolské s výučním listem

středoškolské s maturitou

vysokoškolské
 

 

 

Na závěr mi dovolte poděkovat za Vaši ochotu a čas. 

mužžena

Ano Ne
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Příloha 3: Povaha distribuce (grafy) 

  
Zde je uvedena evidence rozdělení blížícího se k normálnímu u průměrných hodnot věku 

prvního kontaktu s nelegální drogou pro kategorie mužů       a žen      . 

Graf A.1: Histogram rozdělení     

 

Graf A.2: Q-Q plot rozdělení     
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Graf A.3: Histogram rozdělení     

 

Graf A.4: Q-Q plot rozdělení     
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