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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje počátky harm reduction (HR) v české protidrogové politice. 

Zaměřuje se na postavení HR v národních strategiích a na rozvoj výměny injekčních 

stříkaček a jehel a substituční léčby. Cílem práce je popsat a vysvětlit, jak se v českém 

prostředí rozvíjel HR přístup. Pomocí rámce difuze politik vysvětluje autorka 

mechanismy, kterými se harm reduction přístup do Čech přenášel ze zahraničí. Prostor 

je věnován historii protidrogové politiky a vývoji přístupu harm reduction ve světě. 

Tyto informace tvoří kontext, do kterého autorka zasazuje rozvoj HR v protidrogové 

politice ČR po roce 1989. Pomocí analýzy odborných textů a expertních rozhovorů 

vysvětluje, jak se tvořily první národní strategie, ve kterých má HR přístup od roku 

1993 své místo. Obdobně se věnuje i počátkům výměny injekčních stříkaček, která 

funguje od roku 1986, a substituční léčbě, která byla poprvé použita v roce 1992 a 

oficiálně funguje od roku 1997. Definovány jsou mechanismy difuze HR přístupu ze 

zahraničí do ČR. U všech tří sledovaných oblastí je určen mechanismus učení, u 

substituční léčby a národních strategií také mechanismus emulace, v menší míře se dá u 

substituční léčby určit i mechanismus nátlaku.  

  

Abstract 

This diploma thesis describes the origins of harm reduction (HR) in the Czech drug 

policy. It focuses on the role of HR in national strategies and the development of 

syringe and needle program and substitution treatment. The aim of the thesis is to 

describe and explain how the HR approach was developed in the Czech environment. 



 

 

Using the framework of policy diffusion, the author explains the mechanisms by which 

harm reduction was transferred from abroad. Thesis describes the history of drug policy 

and the development of the harm reduction approach in the world. This information 

forms the context in which the author advocates HR development in the Czech 

Republic's drug policy after 1989. By analysing expert texts and expert interviews she 

explains how the first national strategies were formed in which HR has been included 

since 1993. Similarly, it deals with the beginnings of syringe exchange, which has been 

in operation since 1986, and substitution treatment that was first used in 1992 and has 

been officially operational since 1997. The mechanisms of diffusion of HR from abroad 

to the Czech Republic are defined. In all three areas, the mechanism of learning is 

defined. Substitution treatment and national strategies are also defined by the 

mechanism of emulation. To a lesser extent, a mechanism of coercion can be identified 

for substitution treatment. 
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A. vymezení výzkumného problému,  

Globální drogová politika zažívá v posledních letech určitý přerod. K původnímu 

paradigmatu snižování nabídky (represe), reprezentovanému např. „Válkou proti 

drogám“ v USA se v průběhu 90. let postupně vytvořil protipól založený na principu 

redukce rizik spojených s užíváním či distribucí drog. Oba tyto přístupy mají své 

silné zastánce i odpůrce a v globálním měřítku neexistuje všeobecná shoda 

v budoucím směřování drogové politiky. Existuje řada odborných prací 

podporujících obě paradigmata, z těchto zdrojů budu čerpat i při tvorbě diplomové 

práce.  

V mé diplomové práci budu porovnávat oba přístupy, definovat jejich silné a slabé 

stránky a zároveň jejich nejsilnější zastánce. Budu se věnovat proměnám v podpoře 

jednotlivých přístupů, tedy tomu, jaké podpoře se prohibiční systém a systém 

redukce rizik těší v průběhu posledních desetiletí. Výzkumným problémem je, jaká 

je proporce v podpoře obou definovaných paradigmat drogové politiky.  

 

B. Cíle diplomové práce (jejich přímá souvislost s formulovaným výzkumným 

problémem) 

 Popsání obou definovaných proudů drogové politiky a zhodnocení jejich obecné 

podpory a zástupců těchto paradigmat v globální perspektivě. Zároveň hodnocení 
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a sledování faktorů, které ovlivňují šíření těchto paradigmat ve světě a to na 

základě teorie policy diffusion a policy transfer.  

C. Výzkumné otázky 

Které země jsou zástupci jednotlivých přístupů? 

Jak se proměňuje složení koalic aktérů podporujících na globální úrovni obě 

paradigmata? 

Jaké faktory ovlivňují šíření/změny paradigmat v drogové politice na globální úrovni? 

 

D. Teoretická východiska 
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přispěje k lepšímu pochopení faktorů předpokládaného přechodu od 

represivního přístupu k harm reduction na globální úrovni.  
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VPD – veřejně politické dokumenty 
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Úvod 

Česká protidrogová politika se začala významně přetvářet po roce 1989. Přiznání 

existence problému užívání drog politickou reprezentací přispělo k otevření otázky 

nastavení protidrogové politiky. Rozvoj neziskového sektoru podpořil řešení drogového 

problému na praktické úrovni. Česká republika se přidala k progresivnímu proudu zemí, 

které podporují přístup harm reduction (HR) (snižování rizik užívání drog) a tvoří z něj 

součást svých protidrogových politik. Výběr tohoto směru byl ovlivněn jak vnějšími 

vlivy, tak místní odbornou veřejností.  

Tato diplomová práce má za cíl popsat a vysvětlit rozvoj harm reducion v České 

republice z pohledu rámce difuze politik. Vývoj HR přístupu v protidrogové politice 

sleduji v kontextu vývoje okolních států a dalších zemí Evropy potažmo západního 

světa. V období, kdy se u nás promítal HR do národních strategií a rozvíjely se služby 

jako výměna injekčních stříkaček či substituční léčba opiátové závislosti (jinými slovy 

opatření snížení rizik), popisuji tyto služby v Evropě a definuji mechanismy, které 

akcentovaly difuzi těchto opatření z okolních zemí do České republiky, dle rámce 

difuze politik. 

Difuzi politik uvádím shrnutím dosavadní literatury na toto téma. Zmiňuji se o 

historii celého rámce a předkládám možnosti jeho použití. Určuji přístup, kterým chci 

difuzi sledovat, a toto rozhodnutí argumentuji.   

Poté se věnuji historii protidrogové politiky a harm reduction, jako jednoho 

z přístupů v protidrogové politice zacíleného na snižování rizik spojených s užíváním 

drog. Touto úvodní částí chci definovat kontext, ve kterém se protidrogová politika 

České republiky vyvíjela, ale také historii této politiky v ostatních zemích, abych 

ukázala vývoj, který u nás, vzhledem k politické situaci a přístupu k protidrogové 

politice, neproběhl. To vše tak, abych mohla co nejlépe popsat mechanismy difuze 

politik z okolních států do ČR.  

Dále popisuji českou protidrogovou politiku od roku 1989, kdy došlo v důsledku 

změny politického nastavení země i k rozvoji zákonných opatření spojených s užíváním 

návykových látek. Zabývám se třemi oblastmi: národními strategiemi, výměnou 

injekčních stříkaček a jehel a substituční léčbou. Určuji, v jakém období se k nám 

opatření dostala, jak se zde prosazovala, odkud se tehdejší aktéři při implementaci 

inspirovali či proč se pro daná řešení rozhodli. Tato zjištění rámuji analýzou 

mechanismů difuze politik. 
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1. Cíle a výzkumná otázka 
 Cílem práce je popsat a vysvětlit zavedení přístupu harm reduction do České 

republiky (resp. tehdejšího Československa) za použití rámce difuze politik. Tento 

rámec je vhodný pro deskripci toho, z jakých států se přístup přebíral či odkud proudila 

inspirace k přiklonění se k tomuto proudu protidrogové politiky.  

Hlavní výzkumnou otázkou práce je: 

Jak a proč se harm reduction jako přístup v protidrogové politice dostal do 

České republiky.  

Těmto pojmům se více věnuji a v dalších kapitolách práce popisuji historii jak 

protidrogové politiky, tak i přístupu harm reduction. HR je v této práci definováno jako 

jeden z přístupů v protidrogové politice, který je primárně zaměřen na snižování rizik 

užívání drog. HR je hodnoceno v rámci národních strategií a koncepčních materiálů, ale 

také jako rozvoj opatření, která mají za cíl snižovat rizika užívání drog, tedy především 

výměna injekčních stříkaček a jehel a také substituční léčba. 

 Zavedení HR do české protidrogové politiky byl postupný proces, který 

probíhal v jednotlivých oblastech odlišně. Definuji tedy i podotázky, které se zaměřují 

zvlášť na vývoj koncepcí a opatření.  

1. Jak a proč se HR přístup implementoval do národních strategií české 

protidrogové politiky. 

2. Jak a proč se v ČR rozvíjelo opatření výměny injekčních stříkaček a jehel.  

3. Jak a proč se v ČR rozvíjela substituční léčba. 

V práci se spíše okrajově zabývám aplikačními místnostmi, což je další HR 

opatření, které však v České republice nebylo zavedeno.  

 Na základě analýzy dokumentů a rozhovorů s vybranými odborníky a aktéry, 

kteří v té době přispěli k rozvoji HR na území ČR, vysvětluji, pomocí jakých 

mechanismů probíhalo rozšíření těchto opatření z okolních zemí, ze kterých zemí byla 

difuze nejvíc znatelná, a jak konkrétně probíhala. Výstupy z rozhovorů konfrontuji s 

historickými informacemi o jednotlivých národních protidrogových politikách a 

zpřesňuji tak pomocí triangulace popis a vysvětlení difuze přístupu harm reduction do 

ČR.  
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2. Teoretická východiska 

2.1 Difuze politik 

V této diplomové práci užívám jako teoretický rámec tzv. Policy Diffusion 

Framework, tedy rámec difuze politik. Ten vychází z předpokladu, že jednotlivá 

opatření či celé oblasti politik přecházejí mezi státy, regiony či městy.  

Tomu, že politiky opravdu jsou přebírány z jednoho státu do druhého, se 

nevěnuje pouze rámec difuze politik, ale například také teorie přenosu politik. Oba tyto 

koncepty se snaží co nejlépe popsat, proč k těmto přenosům dochází. Ačkoliv každý 

k tomu využívá jiných prostředků.  

Difuze politik je definována jako „proces, ve kterém politická rozhodnutí 

v jednom celku ovlivňují politická rozhodnutí v jiném celku“, tyto celky mohou být 

národní, mezinárodní či lokální a také od států, měst až po firmy (Magetti, Giraldi, 

2013, s.3). Přístup hodnotí zejména, proč přenos vznikal, a důvody difuze nedefinují 

všichni teoretici stejně.  

Difuze politik jako taková je spíše rámcem než pevně danou teorií, která by měla 

specifikovaný soubor úkonů k určení toho, jak se politika rozptyluje mezi státy (Braun a 

Gilardi, 2006; 300). Odborníci hovoří o tom, že ačkoliv studium difuze se rozvíjí již 

několik desítek let, nemáme systematickou a základní představu o tom, jak vlastně 

funguje (Grahamová, Shipan, Volden, 2008, s.2).  V praxi pak dochází k tomu, že autoři 

sice používají určitý rámec této teorie, založený na předpokladu, že politiky se mezi 

státy přenáší, avšak k analýze těchto jevů nepoužívají jednotnou formu hodnocení. 

S tímto faktem pracuji tak, že analyzuji dostupné texty, a z nich vybírám nejvhodnější 

formu hodnocení difuze politik. 

Tento způsob práce aplikuji z několika důvodů. Difuze politik je přístup 

rozvíjený mimo jiné ve studiu mezinárodních vztahů (Marsh a Sharman, 2009, s.270), 

také má velkou tradici v USA, kde analytici sledují, jak zákony přebírají jednotlivé státy 

(Shipan a Volden 2008; Berry a Berry, 1990; Grossback et al., 2004). Řada těchto prací 

je do českého, potažmo evropského kontextu nepřevoditelná, ať už z důvodů 

kapacitních (analyzuje všechny státy USA) či z důvodu nejednotnosti politických 

systémů v Evropě.  

Jednotliví teoretici pochází z různých oblastí vědy, a právě proto se pohled na 

difuzi zásadně liší. Z analýzy nejvýznamnějších politicko-vědních časopisů vychází, že 

články vychází hlavně z oblastí americké politiky, komparativní politiky a 
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mezinárodních vztahů. Autoři z těchto tří proudů pak vlastně vytváří různé přístupy 

k difuzi politik, jelikož vychází zpravidla pouze ze své vědní oblasti (Grahamová, 

Shipan, Volden, 2008).  

I přes to se odboníci (Dobbin et al., 2007; Shipan, Volden, 2008; Bender et al., 

2014) shodují na čtyřech základních mechanismech difuze politik. Zřejmě nejčastějším 

způsobem je proces učení. Jinými slovy, jednotlivé státy sledují tu nejlepší praxi a tou 

se pak řídí. Odlišný pohled nabízí mechanismus nátlaku, dle něj silné státy a nadnárodní 

organizace nutí menší státy přijímat opatření, která pro ně nemusí být vždy nejlepší 

(Dobbin et al, 2007, s.462-463). 

Dalším často definovaným mechanismem je soutěživost. Dle něj se státy skrze 

difuzi politik snaží vyrovnat jeden druhému, a proto jsou ochotné přijmout i pro ně 

nevýhodné opatření, jen aby tzv. nezůstaly pozadu. 

Poslední mechanismus se v teoretických pracích pojmenovává různě. U Dobbina 

(2007) je to ideologie. Země mezi sebou přejímají politiky, jelikož jsou v jedné 

historické či demografické skupině států a předpokládají, že to, co funguje u okolních 

zemí, bude fungovat i u nich. Benderová a kolektiv tento čtvrtý mechanismus definují 

jako emulaci (napodobování), tvůrci politik nedbají příliš na efektivitu dané politiky, ale 

na symbolickou a sociální konstrukci, kterou politika nese. To může vést k přijetí 

politik, které jsou obecně podporovány a k odmítnutí takových, které nejsou obecně 

přijaty, ale mohou přinášet pozitivní změnu. Autorky však podobně jako u Dobbina 

hovoří o přejímání politik z blízkých států (Bender et al, 2014, s.16).  

Shipan a Volden (2008) definují čtvrtý mechanismus jako imitaci. Zájem je 

v tomto případě zejména o to, co jiná vláda udělala, a jak při tom vypadala, méně pak o 

samotné opatření a jeho dopady. U tohoto mechanismu můžeme definovat určité lídry 

mezi státy, jejichž politiky jsou často přejímány místně či kulturně blízkými zeměmi 

(Shipan, Volden, 2008, s.843).  

Všechny tři tyto definice (ideologie, emulaci a imitace) popisují v zásadě stejnou 

situaci. Je to stav, ve kterém se při difuzi politik neklade důraz na politiku samotnou, ale 

na stát, od kterého ji můžeme převzít.  

Difuze může být dle teoretiků vynucená či dobrovolná. Problémem hodnocení 

důvodů pro přenesení politik je fakt, že v případě vynuceného převzetí politiky se velmi 

těžko hledá hranice mezi stavem, kdy státníci zároveň politiku přijmout musí, ale i 

chtějí (Bender et al, 2014, s.17). 
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U dobrovolných mechanismů rozlišují autoři a autorky učení, emulaci a 

soutěživost jako tři základní motivy difuze. Učení dále dělí na racionální či omezené, 

rozhodování je zde ovlivněno tím, jaké mají aktéři informace. Emulace znamená hlavně 

napodobování blízkých zemí, a to jak místně, tak politicky. Nápodoba probíhá 

z různých důvodů, země může být populární, opatření může být zrovna z určitého 

pohledu moderní atp. Důležité je také, že přílišná konkretizace důvodů pro přijetí 

opatření není vždy na místě a je důležité sledovat problém komplexně (Bender et al, 

2014, s.15-16).  

Teorie se pak také výrazně liší jejich zaměřením. Pokud jsou sledovány státy 

USA, budou se analytici více věnovat uchopení difuze politik v rámci místní či 

názorové blízkosti. Existují tedy práce, které se přímo věnují blízkosti států a propojení 

politické či geografické blízkosti s difuzí politik. Takovou prací je například Ideology 

and Learning in Policy Diffusion (Grossback et al., 2004). Zde se autoři snaží dokázat, 

že zásadní vliv na difuzi opatření má ideologie jednotlivých států.   

Dle výsledků analýzy se více šíří opatření, která přináší finanční úsporu. 

Zároveň ale do rozhodnutí o převzetí dané politiky vstupuje i politické nastavení státu 

v tomto případě tzv. liberalita státu. Pokud totiž jiná země přijme nějaké výhodné 

opatření a současně je nám blízká, co se liberality týče, je šance, že tuto politiku také 

přijmeme, násobně vyšší (Grossback et al., 2004, s.532). 

Zajímavou prací jsou Mechanismy difuze politik od Charlese Shipana a Craiga 

Voldena z universit v Ohiu a Michiganu. Ti sledovali více témat najednou a porovnávali 

na jejich příkladech jednotlivé mechanismy difuze, a to konkrétně učení, ekonomickou 

soutěživost, imitaci a nátlak. Porovnání mechanismů spočívalo ve vytvoření hypotéz pro 

každý z nich, na jejichž základě pak byli schopni určit, proč byla daná politika přijata. 

Podle jejich názoru jsou nejčastějším vysvětlením difuze právě první dva jmenované 

mechanismy (Shipan, Volden, 2008, s.3). Bohužel je z mého pohledu tato práce 

limitována konkretizací na USA a tamní podmínky difuze.  

2.1.1. Shrnutí 

V zásadě se v jednotlivých pracích dají najít určité sjednocující prvky. Autoři 

hovoří častěji o rozdělení mechanismů na učení, nátlak, soutěživost a ideologii (Dobbin 

et al.) učení, nátlak, soutěživost a emulaci (napodobování) (Bender et al.) resp. učení, 

nátlak, ekonomickou soutěživost a imitaci (Shipan, Volden). Při čemž mechanismy 

ideologie, emulace a imitace jsou v zásadě podobné. Ve všech jde o inspiraci v cizí 
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zemi nezaloženou na hledání dobré praxe, ale na snaze o napodobení země, která je pro 

nás z nějakého důvodu vzorem (je nám například ideologicky blízká) bez ohledu na 

důsledky přijetí daného opatření.  

 

 

 

Definice mechanismů difuze politik dle jednotlivých autorů 

Dobbin et al. Bender et al. Shipan, Volden 

Mechanismus učení Mechanismus učení Mechanismus učení 

Mechanismus nátlaku Mechanismus nátlaku Mechanismus nátlaku 

Mechanismus soutěživosti Mechanismus soutěživosti Ekonomická soutěživost 

Mechanismus ideologie Mechanismus emulace  Mechanismus imitace 

 

Někteří se snaží rozlišit i dobrovolnost a vynucenost difuze, avšak to je dle 

Bender a kolektivu velmi složitý krok. Vzhledem k cílům této diplomové práce není 

hodnocení dobrovolnosti příliš zásadní, proto se o něj nesnažím. 

V samotné analýze pak jednotliví autoři využívají různorodých přístupů, difuze 

může být jak nezávislou, tak závislou proměnnou a vše se odvozuje od tématu a 

problematiky, kterou chtějí sledovat. Pro nastavení metody zkoumání mám tedy velmi 

široké možnosti inspirace, jejichž výsledek popisuji v následující části práce.  

Tématu přenosu politik se věnuje také teorie europeizace, která by se dala 

v rámci difuze politik připodobnit k mechanismu nátlaku. Její definice nejsou jednotné, 

avšak v zásadě se snaží určit procesy tvorby politik na úrovni EU a jejich následného 

přenosu do národních politik států (Zemanová, 2007). Pro protidrogovou politiku a její 

analýzu není však europeizace zcela vhodným konceptem, jelikož EU jako nadnárodní 

aktér problematiku protidrogové politiky dlouho neřešil a ani dnes není v přístupu 

k harm reduction jasně vyhraněn (viz kapitola 5.1.2), navíc v období počátku HR 

přístupu nebyla Česká republika součástí EU, proto nedocházelo k přenosu politik ve 

smyslu implementace nadnárodních rozhodnutí do českých koncepcí. 

2.2. Konceptualizace mechanismů difuze 

 Ačkoliv difuze politik se většinou sleduje na větším počtu států, jsou i práce, kde 

se analyzují pouze difuze z jednoho státu do druhého (například ze Švédska do Finska – 
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Karvonen, 1981), v případě mé diplomové práce propojuji obě možnosti, jelikož sleduji 

difuzi přístupu harm reduction ze zemí západního světa do České republiky.  

Rámec difuze politik využívám při analýze počátků přístupu harm reduction 

v české protidrogové politice. Ty sleduji na úrovni národních strategií a koncepcí, a pak 

také na úrovni dvou opatření, která do kategorie harm reduction patří (výměna 

injekčních stříkaček a jehel a substituční léčba).  

 V každé z těchto tří sledovaných oblastí (národní strategie, výměna stříkaček a 

jehel, substituční léčba) hodnotím difuzi na základě dostupných dokumentů a také 

rozhovorů s odborníky a tehdejšími aktéry.  

 Analyzuji přítomnost čtyř základních mechanismů difuze, tedy učení, nátlak, 

soutěživost a emulaci (dle rámce nastaveného Benderovou). K definování těchto 

mechanismů využívám jak dostupné dokumenty, tak zejména informace z rozhovorů 

s tehdejšími aktéry.  

 Výběr typologie mechanismů od Benderové byl ovlivněn mimo jiné evropským 

původem této práce. Z mého pohledu více reflektuje specifika difuze politik v místních 

poměrech. Důležitou poznámkou také je, že první tři mechanismy (učení, nátlak a 

soutěživost) se objevují u všech výše zmíněných teoretiků, pouze emulace dostává jinde 

název imitace či mechanismus ideologie, v zásadě však vychází z obdobných 

předpokladů.   

 Princip difuze nehodnotí mechanismy ve smyslu „buď, anebo“. Je tedy velmi 

pravděpodobné, že u jednotlivých oblastí bude současně odhaleno několik mechanismů, 

které měly v jednom období vliv na rozvoj harm reduction u nás. Mechanismy budu 

v analytické části hodnotit u tří oblastí protidrogové politiky ČR. První budou národní 

strategie a vliv harm reduction v nich. Druhou bude rozvoj opatření výměny injekčních 

stříkaček a jehel a třetí oblastí bude rozvoj opatření substituční léčby. 

2.2.1. Národní strategie 

V případě národní strategie je cílem popsat, kdy se do české protidrogové 

politiky přístup harm reduction promítl, jaká byla v té době situace v zemích, které naši 

politiku mohly ovlivnit, jinými slovy, které státy už tehdy přístup harm reduction 

podporovaly a jaký byl jejich vývoj do té doby.  

Mechanismus učení se odkazuje k hledání dobré praxe, k přijetí opatření, 

protože je úspěšné a efektivní. Příklon k přístupu harm reduction v národní strategii 

protidrogové politiky ČR byl ovlivněn mechanismem učení, pokud aktéři zohledňovali 
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odborné analýzy, či se jiným způsobem (návštěvami zahraničních institucí, 

zahraničními stážemi) zajímali o různé možnosti pojetí protidrogové politiky, ze kterých 

si následně vybrali přístup harm reduction. Konkrétními příklady mohou být 

projednávání jednotlivých možností v rámci Rady vlády, či tehdejších institucí. K učení 

docházelo také, pokud aktéři sledovali více proudů protidrogové politiky, a z nich si 

následně vybírali dle jejich úspěšnosti v daných zemích.   

 Mechanismus nátlaku je většinou definován tlakem větších států či nadnárodních 

organizací na státy menší. Vzhledem k situaci České republiky po roce 1989 by se tento 

typ difuze mohl objevit v případě, že by se v nově vznikajícím systému začal určitý 

vnější aktér angažovat a protidrogovou politiku formovat, a to například zakládáním 

služeb podporujících snižování rizik či tlakem na státní instituce k nastavení systému 

s důrazem na HR. V případě nadnárodních organizací by mohl takový tlak vzniknout 

v případě, že by se Česko stalo členem společenství, které harm reduction přístup 

otevřeně prosazuje.  

 Soutěživost se projevuje přijímáním politik či opatření pouze s cílem vyrovnat se 

zemím, které jsou v určitém smyslu úspěšné (například ekonomicky či v určité 

konkrétní politice). Nejde zde o hledání dobré praxe, která bude vhodná pro prostředí 

konkrétní země, ale o snahu vyrovnat se okolním či kulturně blízkým zemím. U 

protidrogové politiky by se mechanismus soutěživosti dal určit, pokud by se aktéři 

v počátcích protidrogové politiky snažili, co nejrychleji dostihnout či předehnat některé 

z kulturně či místně blízkých zemí. V případě příklonu národních strategií k harm 

reduction se soutěživost může určit, pokud se z dobových materiálů a rozhovorů 

s tehdejšími aktéry odhalí, že zavedení snižování rizik do koncepcí bylo zdůvodněno 

pouze snahou dostat se na úroveň okolních zemí či dokonce vytvořit systém 

protidrogové politiky založený primárně na harm reduction (na rozdíl od tehdejšího 

v Evropě podporovaného „vyváženého systému“).  

 Emulace by měla vliv na protidrogovou politiku v případě, že by hlavním cílem 

v 90. letech vznikajících opatření bylo převzít beze zbytku politiku některého z kulturně 

blízkých států. Rozhodování tehdejších aktérů by dle mechanismu emulace bylo 

ovlivněno předpokladem, že to, co funguje v zemi nám kulturně blízké, bude fungovat i 

v České republice. Emulace proběhla také pokud bylo zavedení HR pouze snahou 

zařadit se mezi „pokrokové“ státy v kontextu protidrogové politiky. U národních 

strategií by k tomuto mechanismu difuze došlo, za předpokladu, že by přijetí harm 
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reduction do koncepčních dokumentů bylo argumentováno skutečností, že HR je 

základem pro protidrogovou politiku v zemích, kterým jsme kulturně blízcí.  

 V případě Československa v 90. letech (kdy se první strategie protidrogové 

politiky tvořila) je zajímavé analyzovat, které země pro nás splňovaly definici kulturní 

blízkosti. Zda to jsou země tzv. Visegrádské čtyřky, které prošly podobným vývojem 

konce 80. let a které se po roce 1989 staly postkomunistickými demokraciemi. Anebo 

země Západní Evropy, se kterými jsme po odklonu od politického navázání na Sovětský 

svaz postupně více spolupracovali a stali se nejen politickými (vstup do EU) ale i 

ekonomickými partnery.  

2.2.2. Výměna injekčních stříkaček a jehel 

 U výměny injekčních stříkaček a jehel se po určení období, ve kterém toto 

opatření do Čech přišlo, zaměřuji na tehdejší situaci v Evropě a na základě rozhovorů 

s důležitými aktéry popisuji nejen mechanismus difuze, ale i stav, ve kterém se HR 

opatření výměny injekčních stříkaček a jehel k nám dostalo.  

 Mechanismus učení je u tohoto opatření definován, pokud se v rámci studia 

dobových dokumentů a rozhovorů ukáže, že tehdejší aktéři hledali různé možnosti 

přístupu k nitrožilním uživatelům drog, a z nich zhodnotili jako nejefektivnější výměnu 

injekčních stříkaček a jehel. V případě výměny injekčních stříkaček a jehel existuje 

mnoho odborných prací, diskutujících efektivitu a naplnění cílů, které jsou zastánci 

tohoto opatření definovány. Jestli tedy došlo i k zhodnocení těchto dokumentů českými 

odborníky, je mechanismus učení jedním z nástrojů difuze.  

 Mechanismus nátlaku se u výměny jehel projevuje, pokud se při zavádění tohoto 

opatření stal součástí nějaký vnější mezinárodní či nadnárodní aktér. V případě, že se 

v průběhu analýzy ukáže vnější vliv na zavedení výměny jehel, tedy například ze strany 

OSN, EU, WHO či jiných organizací, je za difuzí mechanismus nátlaku.  

 K soutěživosti jako způsobu difuze opatření výměny jehel se přikloním, jestliže 

se v dokumentech či rozhovorech ukáže, že toto opatření se do České republiky 

převzalo jako snaha o vyrovnání se okolním státům. Jinými slovy, pokud respondent 

uvede či odborné texty prokážou, že zavedení výměny jehel se v Čechách prosadilo jako 

snaha o vyrovnání se zemím Západní Evropy (odkud opatření pochází), proběhla difuze 

mechanismem soutěživosti.  

 Emulace přispěla k zavedení výměny jehel v případě, že příčinou byla mimo jiné 

snaha přijímat obdobná opatření jako kulturně blízké země. Pokud tedy tehdejším 
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argumentem pro spuštění prvních výměn jehel byl i fakt, že taková opatření jsou v nám 

kulturně blízkých zemích, byl využit mechanismus emulace. Obdobně jako u národních 

strategií bude v analýze nutné definovat, jaké země jsou České republice v 90. letech 

kulturně blízké.  

2.2.3. Substituční léčba 

 Substituční léčbu sleduji obdobně jako výměnu jehel. Určím, v jakém období se 

první léčba tohoto druhu v České republice objevila, a jakou měla podobu (která z látek 

ve světě využívaných se u nás začala distribuovat). To porovnávám s tehdejší situací 

v evropských zemích a na základě rozhovorů a dat popisuji mechanismus difuze a zemi, 

ze které k nám opatření přicházelo.  

 Mechanismus učení se projevil v případě, že se při zavádění substituční léčby do 

České republiky hodnotila úspěšnost této služby v zemích, kde již existovala. Pokud se 

v rozhovorech či textech ukáže, že docházelo ke zhodnocování možností či argumentace 

úspěšností substituční léčby v zahraničí, bude to důkazem, že difuze probíhala 

mechanismem učení.  

 Nátlak byl mechanismem difuze substituční léčby do České republiky v případě, 

že spouštění první distribuce substitučních látek bylo ovlivněno vnějším národním, 

nadnárodním či mezinárodním aktérem. Ten mohl rozvoj tohoto opatření u nás 

podporovat, vyžadovat či mít jeho zavedení ve svých protidrogových strategiích. V 90. 

letech se v případě ČR jedná například o OSN, jehož jsme byli členem. 

 Soutěživost byla mechanismem difuze substituční léčby obdobně jako v případě 

výměny jehel, pokud bylo při zavedení tohoto opatření argumentováno snahou vyrovnat 

se státům, které již substituci využívají. Skupina těchto zemí bude odlišná od té u 

výměny jehel (opatření zaváděly jiné státy), princip je však podobný.  

 Mechanismus emulace se prokáže, pokud v počátcích substituční léčby existoval 

příklon k určitým, nám ideologicky či kulturně blízkým zemím, nebo se při 

implementaci opatření dbalo zejména na dopady tohoto rozhodnutí na český 

mezinárodní obraz. I zde vše závisí na definici kulturně blízké země České republiky 

v 90. letech, tomu se věnuji při analýze.  
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3. Historický kontext 
V těchto kapitolách popíšu vývoj protidrogové politiky ve světě, resp. v zemích, 

které mohly ovlivnit českou protidrogovou politiku v jejích počátcích. Tím uvedu 

problematiku české protidrogové politiky po roce 1989 v kontextu světa, který na 

užívání drog v populaci reagoval v průběhu 20. století různými způsoby.  

Země, které Českou republiku v jejích porevolučních letech ovlivňovaly, jsou 

především ze Západní Evropy či Severní Ameriky, tedy demokratické státy západního 

světa. Především jim se budu v této kapitole věnovat a popisovat vývoj drogové situace 

a protidrogové politiky v nich.  

Tento vývoj byl v České republice pozdržen, 60. a 70. léta, která byla pro 

svět s nadsázkou řečeno epidemií užívání drog, se u nás neprojevila a totalitní režim 

zabránil jak šíření drog, tak i rozvoji služeb pro drogové uživatele (Bém, Kalina, 

Radimecký, 2003, 33).  

Pro potřeby této práce je důležité se na vývoj protidrogové politiky ve světě 

zaměřit. Tyto politiky v Evropě totiž během 20. století prošly vývojem, který Česko 

minul. Pokud jsme přebírali opatření či metody ze zahraničí, byly tyto výsledkem 

dlouholetého vývoje, ověřování a změn. Výhodou Česka bylo, že reagovalo na 

opožděnou epidemii užívání drog, a mohlo se inspirovat v zemích, které tyto situace 

zažily mnohem dříve.  

Z pohledu rámce difuze politik tedy mohlo docházet k difuzi mechanismem 

učení, kdy se vybírá nejlepší a nejefektivnější řešení z jiných zemí, jinak řečeno tzv. 

dobrá praxe. V analytické části práce budu tento předpoklad zkoumat.  

3.1. Vývoj protidrogové politiky 

Protidrogová politika je dle Radimeckého „forma sociální kontroly chování 

jednotlivců nebo určitých skupin společnosti“ (Radimecký, 2006). V této práci je 

protidrogová politika definována jako jedna z veřejných politik ve smyslu soustavy 

opatření a přístupů zaměřených na problematiku drog a jejich užívání. Ta se rozvíjí 

hlavně od 20. století. V jeho průběhu narůstá počet opatření zabývajících se regulací 

užívání návykových látek.  

Důležité je také doplnit, že název „protidrogová politika“ nevychází 

z doslovného překladu z angličtiny, kde se používají výrazy jako „drug policy“ či „drug 

strategy“. Zavedená terminologie v češtině hovoří o protidrogové politice a v této práci 

ji budeme také používat.  
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Jak je z této kapitoly zřejmé, státy na drogovou situaci reagují různě a 

protidrogové politiky jednotlivých států se odlišují, vznikají rozdílné přístupy k práci 

s drogově závislými, z nichž některé cílí více na drogovou prevenci a jiné na represi.  

Jedním takovým je i přístup harm reduction (HR), jehož rozšiřování v této práci 

sleduji. Cílem práce je popsat toto paradigma a určit pomocí rámce difuze politik, jak se 

rozvíjelo v České republice. Abych uvedla HR v kontextu, popíši vývoj světové 

protidrogové politiky před nástupem HR paradigmatu, ale i v době kdy již HR bylo 

součástí některých státních protidrogových politik.  

3.2. Historie protidrogové politiky od počátku 20. století 

Protidrogová politika prošla v průběhu 20. století velkými změnami, které ji 

dovedly až k modelu platnému v dnešní době. Na příkladech z jednotlivých zemí 

Evropy a Severní Ameriky popíši dynamiku těchto proměn a představím tak stav, do 

kterého se začala prosazovat opatření HR paradigmatu. Tato část práce bude základem 

pro rámec difuze politik, podle kterého pak rozeberu přenos opatření HR mezi 

jednotlivými zeměmi.  

3.2.1. Počátek století 

V prvních letech dvacátého století platilo na světě jen několik zákonů týkajících 

se drog a jejich užívání. Nejvíce z nich se zabývalo opiáty, které v té době užívaly 

miliony lidí po celém světě.  V roce 1909 byl schválen první federální prohibiční zákon 

v USA, The Opium Exclusion Act, ten se vztahoval zejména na kouření opia 

(Gieringer,2009).  

3.2.1.1. Šanghajská konference 

Ve stejném roce (1909) se v Šanghaji uskutečnila první mezinárodní konference 

o návykových drogách. Ta reagovala na rozvoj užívání opia po celém světě, na 

předchozí bilaterální úmluvy mezi jednotlivými státy a také na opiovou epidemii, která 

Čínu zasáhla. Opium se v této době šířilo po celém světě a v Číně na něm bylo 

závislých desítky milionů lidí (Pietschmann et al., 2008, s.9), dle odhadů na počátku 20. 

století 85 % až 95 % celosvětové nabídky opia bylo užíváno v Číně, závislých bylo asi 6 

% čínské populace (Pietschmann et al., 2008, s.27).  

V únoru 1909 se v Šanghaji sešly všechny země, které byly producenty, 

zpracovateli či konsumenty opia. Jelikož byl problém nejpalčivější hlavně v asijské 

oblasti, řada zúčastněných byla koloniálními velmocemi. Mezi účastníky byly zástupci 
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Velké Británie, USA, Francie, Nizozemí, Portugalska, Německa, Rakouska-Uherska, 

Itálie, Ruska, Japonska, Číny, Persie a Siamu (dnešního Thajska). Jediná země, která 

nepřijala pozvání, bylo Turecko (Pietschmann et al., 2008, s.35).   

Největším producentem opia byla dle předložených výzkumů Čína, ta vyráběla 

asi 35 tisíc tun (85 % celkové produkce) (Pietschmann et al., 2008, s.36). Druhým 

největším výrobcem byla Indie (5 100 tun) a dalšími pak Persie (dnešní Írán). Turecko, 

které se konference neúčastnilo, dle dat USA vyprodukovalo 150 tun opia, v jiných 

letech však dle USA produkovalo Turecko tisíce tun velmi kvalitního opia s vysokým 

podílem morfinu, které využívalo na export do Evropy a Ameriky (Pietschmann et al., 

2008, s.36). V dalších zemích pak byly reportovány různé menší objemy produkce. Ve 

většině evropských zemí však produkce nebyla žádná.  

Největšími exportéry byla Indie a dále také Hongkong a Singapur. Většina 

exportovaného opia se přesunovala dále v asijské oblasti, avšak nezanedbatelná část se 

dostávala do Evropy. Největším příjemcem opia v Evropě byla Velká Británie (386 

tun), Francie (100-200 tun) či Německo (50-100 tun) (Pietschmann et al., 2008, s.37).  

Jednotlivé země pak v rámci konference debatovaly užívání opia a odhady počtů 

uživatelů v různých oblastech. Věnovaly se také příjmům z prodeje opia, pro představu 

Singapur získával z prodeje opia 53 % státních příjmů, Hongkong pak 29 % 

(Pietschmann et al., 2008, s.45). 

Výsledkem této konference nebyla jen hloubková analýza vývozu a dovozu opia 

v jednotlivých zemích, ale i soustava rezolucí, které schválily všechny zúčastněné 

delegace. Ty se týkaly především dalšího zpřísňování zákonů týkajících se kouření opia, 

avšak s „ohledem na různorodé podmínky v jednotlivých zemích“ (Pietschmann et al., 

2008, s.47).  

Rezoluce také preferuje přístup „prohibice či opatrné regulace“ jako způsobu, 

jak snižovat užívání opia pro jiné než medicínské potřeby.  Mezinárodní opiová komise 

uznává odlišnost podmínek v jednotlivých zemích, přesto však v rezoluci nabádá 

delegace, aby u svých vlád volaly po „znovu zhodnocení jejich systémů regulace“ 

(Pietschmann et al., 2008, s.47). 

Země by také měly více dbát na prevenci převážení opia a jeho derivátů přes své 

hranice. Více se také měly zaměřit na výrobu, prodej a distribuci těchto látek.    

Šanghajská konference kromě sdílení dat a sepsání rezoluce přinesla také debatu o 

budoucnosti protidrogové politiky jako takové. Mezi zeměmi se nenašla shoda 

v přístupu k drogám. Delegace USA byla silným zastáncem prohibičního režimu, jiné 
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země se pak snažily nastavit více pragmatický pohled a regulovat experimentování 

s drogami rapidním zvýšením jejich ceny (Pietschmann et al., 2008, s.50). Tato otázka 

však nebyla v Šanghaji vyřešena.  

Tato konference Opiové komise je považována za počátek mezinárodního 

systému kontroly drog. Cíle a principy, které nastolila, jsou už více než sto let brány 

jako platné (Pietschmann et al., 2008, s.15). Zároveň byla předzvěstí dalších 

mezinárodních smluv, které v následujících letech vznikly. 

3.2.1.2. Mezinárodní opiová úmluva (Haagská úmluva) 

Další úmluva byla podepsána v lednu 1912 v Haagu. Samotnému podpisu však 

předcházely skoro dva měsíce jednání. Hlavními tématy bylo nejenom opium a morfin, 

jako v Šanghaji, ale i kokain a heroin, jako další stále častěji zneužívané návykové látky 

(Pietschmann et al., 2008, s.52).  

Obě tyto nově diskutované látky se na počátku 20. století dostaly mezi 

zneužívané drogy. Kokain i heroin hlavně v USA a Evropě, heroin byl však 

problematičtější, jelikož byl původně v roce 1895 vyvinut jako lék na zklidnění kašle 

(Pietschmann et al., 2008, s.51), který si rychle našel místo na trhu a stal se velmi 

nebezpečnou návykovou látkou.  

Účastníky konference v Haagu byli zástupci Nizozemí, Číny, Francie, Německa, 

Itálie, Japonska, Persie, Portugalska, Ruska, Siamu (Thajsko), Británie (a Britské Indie), 

a USA. Ti se nakonec shodli na šesti kapitolách obsahujících 25 článků. Kapitoly se 

týkaly syrového opia, upravovaného opia, medicínského opia, morfinu, kokainu a 

heroinu, situace v Číně, národních legislativ jednotlivých států a také postupů podepsání 

a ratifikace této úmluvy (Pietschmann et al., 2008, s.52). 

Články definovaly především zákazy exportu a importu opia a dalších látek, 

nutnost registrace obchodníků s těmito látkami a závazek dohledu nad nakládáním 

s návykovými látkami. Detailněji řešily i situaci v Číně, která stále bojovala s opiovou 

epidemií a musela například začít redukovat počty prodejců této substance. Státy se také 

zavázaly ke sdílení informací o protidrogových zákonech mezi sebou (Pietschmann et 

al., 2008, s.52). 

Samotná ratifikace si vyžádala velmi dlouhé vyjednávání. Problematickou se 

stala představa, že všechny zúčastněné země podepíší úmluvu co nejdříve a budou se 

podle schválených zásad řídit. Pro zástupce Německa a následně i dalších zemí, nebyla 

přípustná představa, že oni budou potlačovat výrobu opia, heroinu a dalších látek, a ta 
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se následně pouze přesune do nejbližších zemí, které úmluvu neschválily. Smlouva byla 

tedy nastavena tak, že dokud ji všechny země, které jsou na trhu s opiem (kromě 

zúčastněných tedy také Peru, Turecko, Srbsko a další) neschválí, nebudou ji ostatní 

země ratifikovat, a tedy se podle ní řídit (Pietschmann et al., 2008, s.52).  

Samotná ratifikace se tedy pochopitelně odkládala. Země neměly daný časový 

plán, a proto podepsání úmluvy nebylo prioritou. Situace se změnila s příchodem první 

světové války, během které například Británie musela reagovat na nárůst užívání drog a 

rozhodla se na podepsání úmluvy více tlačit. Při podepisování mírových dohod na konci 

první světové války tak některé země podepisovaly zároveň i ratifikaci Haagské úmluvy 

a také schvalovaly časový limit, během kterého změní zákony, tak jak úmluva 

stanovuje. To bylo součástí například mírové dohody ve Versailles jako článek 295, či 

mírové dohody s Rakouskem v roce 1919 (Pietschmann et al., 2008, s.53).  

3.2.1.3. Změny po Haagské úmluvě 

Mezinárodní opiová úmluva měla vliv i na protidrogové zákony v USA. Do té 

doby neexistoval zákon proti opiu na federální úrovni. Až kritika, která zasáhla USA při 

jednáních v Haagu, dodala tlakům na jeho vznik dostatečnou sílu, a tak byl roku 1914 

schválen tzv. Harrison Act.  

Ten byl cílen zejména na regulaci příjmů z prodeje, tedy například na lékárníky, 

kteří mohli opium prodávat (Lee et al., 2010, s.100). Nejen oni, ale i ostatní distributoři 

opia a kokainu si museli každý obchod zapisovat a danit. Předepisování bylo sice 

v zákonu definováno, avšak bylo otázkou interpretace, komu může ještě lékárník látku 

prodat a komu již ne. To vedlo k řadě soudních procesů s lékárníky a postupně se 

všichni rozhodli opium a kokain neprodávat, což přinutilo závislé získávat drogy na 

černém trhu (Sacco, 2014, s.417).  

3.2.2. Od 20. let 20. století 

Mezinárodní protidrogová politika byla významně ovlivněna vznikem 

Společnosti národů v roce 1920. V rámci tohoto poválečného spolku byla ustavena 

Opiová poradní komise (Opium Advisory Commitee), která v dalších letech stála za 

několika úmluvami podepsanými a ratifikovanými více než 50 státy (Pietschmann et al., 

2008, s.54).  

Mezi členské státy ve 20. letech patřily západní evropské státy (Británie, Belgie, 

Nizozemí, Dánsko, Francie a další) i státy východní a jižní Evropy (Polsko, 

Československo, Rakousko, Albánie, Rumunsko či Řecko), ale například i Kanada, 
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státy Jižní Ameriky, nebo Japonsko a Čína. Naopak mezi členy chybělo USA i Sovětský 

svaz, a do roku 1926 také Německo (League of nations, c2001-). 

Jedním z důležitých strategických dokumentů byla Mezinárodní úmluva o opiu 

z roku 1925, která vešla v platnost v roce 1928. Ta nastavila budoucí principy kontroly 

mezinárodního trhu, v podstatě zpřesnila směr nastavený Haagskou úmluvou. V čele 

vyjednávání byla Velká Británie zastoupena Sirem Delevingnem (Pietschmann et al., 

2008, s.54).  

Ten měl už o pět let dříve (1920) velký vliv na schválení Zákona o 

nebezpečných drogách (Dangerous Drugs Act) ve Velké Británii. Ten byl tamním 

prvním formálním protidrogovým zákonem a dle jeho znění se drogy jako opium a 

kokain nesměly prodávat jedincům, kteří je z medicínského hlediska nepotřebovali (The 

Dangerous Drugs…, c2017).  

V praxi se užívání drog v průběhu 20. století propojovalo s různými sociálními 

skupinami. Na počátku století byly v USA častými uživateli opiátů a kokainu bílé ženy 

ze střední třídy (Lee et al., 2010, s.100), řada závislých získávala opiáty na předpis a 

tento stav přetrvával například v Dánsku až do 40. let (Houborg, 2010, s.785). V Anglii 

byla distribuce opiátů také spojena s lékaři, kteří v první polovině 20. století stále mohli 

předepisovat tyto drogy uživatelům, u kterých nebyl předpoklad úplného vyléčení ze 

závislosti (Shiner, 2013, s.628).  

3.2.3. Druhá světová válka 

Ještě před vypuknutím války jednaly státy Společnosti národů o další úmluvě, 

tentokrát o potlačování nelegálního pašování nebezpečných drog. V ní byla poprvé 

výroba, prodej či pašování mezinárodně uznanými nelegálními činy. Tato úmluva však 

vzhledem k vypuknutí války nevešla v platnost, státy musely čelit odlišným výzvám. 

V roce 1940 se nejdůležitější orgány mezinárodní protidrogové politiky přesunuly 

z Ženevy do USA (Pietschmann et al., 2008, s.60).  

Po válce převzaly tuto agendu Spojené národy, ty musely reagovat například na 

rozšíření Metadonu a Demerolu, které byly vyvinuty v nacistickém Německu. V roce 

1953 započal proces schvalování Opium Protocol, který ale nikdy nedošel k ratifikaci. 

Další dohoda byla sepsána až v roce 1961 (Pietschmann et al., 2008, s.61).  

Po druhé světové válce se měnily nejen národní uspořádání, ale také definice 

obvyklého uživatele drog. V USA se drogy rozšířily mezi afroamerické obyvatelstvo, 

zvyšoval se počet uživatelů metamfetaminů a barbiturátů. Rasové rozdíly se objevovaly 
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i v prevalenci užívání drog a mladí Afroameričané se stali typickými uživateli heroinu 

(Lee et al., 2010, s.103). Reakcí vlády bylo postupné zavedení a zvyšování minimální 

hranice trestu pro drogové delikty (1951 Boggs Act a 1956 první zvýšení hranice trestu) 

(Lee et al., 2010, s.103). 

Obdobně i v Dánsku začali odborníci po druhé světové válce sledovat skupinu 

obyvatel, která se vyznačovala častějším užíváním drog. Tito lidé, v té době nazývaní 

eufomaniaci, byli od roku 1947 kontaktováni policií a ta společně s psychology odhalila 

způsoby šíření tohoto sociálního fenoménu. Společenské dopady sledovaného chování 

přispěly ke změně přístupu k uživatelům drog v následujících letech (Houborg, 2010, 

s.786).  

Jiná byla poválečná drogová situace v Anglii, kde se užívání drog jako 

společenský fenomén příliš nerozšiřovalo a nemuselo být ani řešeno zákonnými 

opatřeními. Drogová komunita byla malá, poměrně stará a vymírající (Shiner, 2013, 

s.628).  

3.2.4. Změna 60. let 

Zásadní zlom v protidrogové politice přišel v USA, Anglii, Dánsku, Švýcarsku 

či dalších zemích v 60. letech, které jsou dodnes proslaveny hippie kulturou úzce 

spojenou s drogami. Podobně jako v zámoří i v Evropě mladí lidé častěji s drogami 

experimentovali, na což reagovali zákonodárci různými způsoby.  

Způsob řešení nové drogové situace v 60. letech byl na jedné straně založený na 

represivních postupech, na straně druhé se objevovaly i přístupy více zaměřené na 

výzkum, léčbu či prevenci. Zemí s tradičně represivním přístupem vůči drogám bylo 

například USA, naopak v Dánsku byla změna chování vůči drogám brána spíše jako 

nástup nové generace, která má odlišný přístup k životu a k návykovým látkám obecně 

(Houborg, 2010, s.789). 

Na počátku 60. let byla po dlouhém období vyjednávání pod patronátem OSN 

schválena nová „Jednotná“ úmluva. Ta shrnovala dosavadní smlouvy podepsané 

různými skupinami států a také se snažila zjednodušit a zefektivnit systém kontroly. 

K tomu vznikl Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik. Dalším cílem úmluvy bylo 

zpřísnit pravidla pro pěstování rostlin, ze kterých jsou drogy vyráběny (mák, koka, 

konopí). Přes tlak některých států tato smlouva nezahrnovala plošný zákaz výroby drog. 

Užívání „pro zdravotní účely“ byl termín, který si země interpretovaly různě, proto se 

některé vydaly směrem prohibice drog a jiné směrem zprostředkování drog závislým 
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uživatelům. Úmluva zakazovala rekreační užívání drog, avšak v článku věnovaném 

trestům se tomu nevěnovala. Článek 38 pak udával státům povinnost pomoci závislým 

s jejich léčbou (Pietschmann et al., 2008, s.62-64).  

Období 60. let se v USA vyznačuje velkým tlakem na represi a vymýcení drog. 

S tímto přístupem se často spojuje tzv. Válka proti drogám, ta společně s heslem „Prostě 

řekni ne“ („Just say no“) byla na následující desetiletí hlavním proudem americké 

protidrogové politiky. Postupně se zpřísňovaly tresty za výrobu, prodej, ale i užívání 

drog, což společně se zvyšováním prevalence drog mezi mladými Američany způsobilo 

postupný nárůst počtu odsouzených v amerických věznicích. Užívání drog však 

významný pokles do 90. let v USA nezaznamenalo (Mc Bride et al., 2009, s.74). 

Podobně se k nové drogové situaci v zemi postavila i Velká Británie, ta však 

spíše pozvolně a až v 70. letech tento směr potvrdila zákonem Drug Misuse Act (1971) 

(Shiner, 2013, s.630). Již v 60. letech se ale drogová situace začala měnit, snižoval se 

počet doktorů, kteří mohli předepisovat heroin pro léčebné účely, zároveň se tvořila 

skupina závislých, kteří se podle všeho nechtěli léčit. Původně zdravotnický základ 

v definici užívání drog se musel změnit a tehdejší politici v čele s Margaret 

Thatcherovou se přiklonili k represivnímu přístupu při snaze o snížení užívání drog 

v populaci (Shiner, 2013, s.631).  

Počet uživatelů drog se v 60. letech zvýšil i ve Švýcarsku. Nový přístup mladých 

k drogám se projevil v roce 1967, kdy diváci při koncertu Jimmyho Hendrixe veřejně 

konzumovali drogy. O rok později situace vyvrcholila ve třídenní konflikt mezi policií a 

mladými Švýcary, kteří požadovali otevření nezávislých center pro mladé. Některé 

z nich otevřeny byly, avšak po několika letech se ukázalo, že návštěvníci těchto center 

užívají drogy, a tak byla všechna znovu uzavřena. Represivní postup se pak na další 

roky stal hlavním paradigmatem švýcarské protidrogové politiky (Somaini, Grob, 2012, 

s.317).  

Do 60. let byla protidrogová politika spíše okrajovou oblastí i ve Švédsku. 

Nárůst uživatelů drog byl následován společenskou debatou, ve které ze tří proudů 

(kontrola a sankce, péče a reforma, legalizace) nakonec v 70. letech „zvítězil“ ten 

represivní (kontrola a sankce) (Goldberg, 2004, s.554). Příklon k tomuto proudu 

vysvětlují odborníci snahou o eliminaci možného včlenění drog do švédské kultury. 

Jinými slovy, odborná veřejnost si uvědomovala dopady alkoholu na celou společnost, 

ten je ale velmi těžké zcela vymýtit, proto se pro problematiku alkoholu užívaly 

opatření snižování rizik. Ta samá opatření se však nehodila pro tzv. tvrdé drogy, které 
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ještě ve společnosti nebyly tak zakořeněny, a proto se k nim přistoupilo represivním 

způsobem (Goldberg, 2004, s.554).  

Další severská země, Dánsko, reagovala na nárůst uživatelů odlišně. Ačkoliv už 

v roce 1966 byl v parlamentu návrh na celkové zpřísnění trestů za užívání drog, 

neprosadil se a místo toho vznikla komise, která problém monitorovala. Komise tvořila 

analýzy, které se zabývaly charakteristikou uživatelů, jejich sociálním kontextem atp.  

Výzkum z roku 1968 dokládá, že každému pátému respondentovi byla droga 

nabídnuta, každý desátý ji zkusil, avšak jen jeden ze sta se stal uživatelem. O dva roky 

později již bylo uživatelů 4 %. Kouření marihuany se mezi mladými stávalo normou a 

klesalo procento lidí, kteří by se přikláněli k prohibici marihuany (Houborg, 2010, 

s.768).  

Dánská vláda přišla se zákony, které cílily na snižování nabídky, tedy 

zpřísňování trestů za distribuci (v roce 1969 to bylo 2-6 let odnětí svobody). Represivní 

postup proti samotnému užívání však nebyl podporován, držení drog pro vlastní potřebu 

bylo řešeno spíše domluvou, při opakovaném odhalení pokutou (Houborg, 2010, s.769-

770).  

3.2.5. Diferenciace po 60. letech 

V průběhu následujících desetiletí se protidrogové politiky, ale i celková 

drogová situace v jednotlivých zemích, znovu diferenciovaly. Některé země zůstaly 

přikloněny převážně k represivním postupům, jiné začaly rozšiřovat způsoby práce 

s uživateli od léčby, přes opatření snižování rizik až po dekriminalizaci drog jako 

takových.  

Organizace spojených národů, která do jisté míry směruje protidrogové politiky 

členských států, schválila v 70. letech další úmluvu. Ta reagovala na výše popsaný 

nárůst počtu uživatelů drog. Zaměřena byla tedy převážně na opatření snižování 

nabídky a poptávky.  

Mezi země, prosazující spíše represivní prvky, patří v průběhu celého století 

USA. Tento směr si udržovala i po bouřlivých 60. letech, kdy se společně se 

zpřísňováním zákonů o prodeji a držení drog zvyšovaly i finance vynaložené na 

vymáhání práva. V návaznosti na tato opatření však prevalence drog příliš neklesala a 

věznice se plnily mladými Američany odsouzenými za drogové delikty (McBride et al., 

2009, s.74).  
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Podobným směrem protidrogové politiky se vydala i Anglie, která na nárůst 

počtu uživatelů drog reagovala zákonem Drug Misuse Act, který mimo jiné zvyšoval 

tresty za držení a nabídku drog (Misuse of Drugs…, c2001-), premiérka Thatcherová 

vytvořila z drog politické téma a spojila se s americkým prezidentem Reaganem v tzv. 

Válce proti drogám (Shiner, 2013, s.630). Protidrogovou politiku následně formovala 

epidemie nemoci AIDS v 80. letech, v reakci na ni se opatření znovu zaměřila na 

léčebný přístup. V Liverpoolu tzv. Merseyside Project propojil kliniky, lékaře a policii a 

zpřístupnil výměnu injekčních stříkaček a jehel a zaměřil se více na práci s uživateli než 

na jejich trestání (Hilton et al., 2001, s.359). Předepisování drog závislým mělo 

přitáhnout uživatele ke službám, jejichž cílem byla abstinence celé populace (Shiner, 

2013, s.631-632).  

V 70. letech bylo držení a užívání drog i ve Švýcarsku nelegální, represe byla 

vládou považována za nejlepší prostředek ke snížení prevalence užívání drog. Tomu 

však neodpovídaly počty nitrožilních uživatelů, které narostly z 2–4 tisíc v roce 1972 na 

15–20 tisíc v roce 1985. Mezi touto sociální skupinou se šířila žloutenka typu B, v roce 

1982 bylo nasazeno povinné očkování asi pro 10 tisíc lidí. Od poloviny 80. let se pak 

začal mezi švýcarskými narkomany šířit také HIV virus (Somaini, Grob, s.317).  

Tato situace se nejdříve řešila na lokální úrovni. V největším švýcarském městě 

Curychu byl s uživateli drog největší problém, to také byla první oblast, ve které se 

spustil projekt výměny injekčních jehel, což bylo v roce 1985 jedno z prvních světových 

opatření snižování rizik (harm reduction). Ostatní kantony země však k takovým 

opatřením nepřešly, federální protidrogová politika tedy zůstala represivní.  

Dánsko se od 60. let drželo přístupu založeného na odlišování užívání a 

nadužívání, velký důraz byl kladen na kulturní kontext. Drogy byly brány jako součást 

specifických sociálních problémů a jejich uživatelé nebyli primárně považováni za 

kriminálníky (Houborg, 2010, s.791). Tento přístup se změnil až v novém miléniu, kdy 

se zhoršil přístup mladých k drogám a užívání se v podstatě normalizovalo. Dánská 

vláda následně přešla k penalizaci drog.  

 Změny v pohledu na drogy a jejich uživatele byly po událostech 60. let patrné i 

v Nizozemí. Gordon Roe z kanadské Simon Frazer University určil prapočátky přístupu 

snižování rizik v 70. letech právě v Nizozemí, kde vláda ustavila několik komisí, které 

doporučily policii a soudům, aby se chovali pragmatičtěji při drobných přestupcích 
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spojených s drogami. Tento přístup se nazýval „balancování poškození (rizik)“ 1 (Roe, 

2005, s.244). V 80. letech pak proběhla celková reinterpretace protidrogové politiky, 

která vycházela z nově přijatých předpokladů, že drogové problémy vychází 

z nerovnoměrného rozdělení statků ve společnosti. Degradace uživatelů drog byla 

reinterpretována jako důsledek společenské volby zakázat určité psychoaktivní látky. 

Součástí této změny přístupu bylo i zprostředkování služeb výměny injekčních 

stříkaček, nízkoprahové metadonové léčby či sociální a zdravotnické pomoci pro 

uživatele, a to zhruba od roku 1984 (Hilton et al., 2001, s.359).  

 V roce 1988 vznikla poslední velká úmluva OSN o zákazu ilegálního obchodu 

s omamnými a psychotropními látkami, ta reagovala na nárůst produkce, pašování a 

užívání opiátů a kokainu v průběhu 80. let. Do roku 2008 podepsaly tuto úmluvu státy 

zahrnující 99 % světové populace. V článku tři je definováno, že držení drogy pro 

vlastní potřebu má být hodnoceno jako trestný čin, to je však pro národní protidrogové 

politiky některých států kontroverzní. Ve čtvrtém článku je pak definováno, že trestem v 

případě drobných překročení zákona může být odsouzení, ale i vzdělávání, rehabilitace, 

sociální reintegrace či léčba. Tato Úmluva byla zacílena více na boj proti pašování drog, 

tedy ne na samotné uživatele, ale na skupiny, které drogy převáží mezi zeměmi. 

Zároveň se Úmluva připojuje k vyváženému přístupu (balanced approach), a to pomocí 

prevence, léčby a rehabilitace (Pietschmann et al., 2008, s.68-70).    

3.2.6. Závěr – shrnutí historie DP 

Ačkoliv protidrogová politika je v celosvětovém měřítku velmi roztříštěná, dají 

se v průběhu 20. století najít období, ve kterých většina zemí v Evropě a Severní 

Americe čelila podobným trendům. Ať už je to užívání opiátů v poměrně úzké vrstvě 

obyvatel, jejichž přístup k drogám byl hlavně skrze lékaře, či nová generace mladých 

v 60. letech, která měla k drogám v řadě zemí na obou stranách Atlantiku pozitivní 

vztah.  

Za povšimnutí stojí, že nehledě na předchozí opatření v protidrogové politice 

jednotlivých zemí, všechny došly do 60. let a musely čelit stejné generaci mladých lidí, 

mezi kterými se prevalence užívání drog prudce zvýšila.  

Ačkoliv protidrogová politika zemí v Severní Americe a Evropě vycházela 

z úmluv nejdříve Společnosti národů a následně Organizace spojených národů, vidíme, 

                                                 
1 Balance of harms approach  
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že výklad těchto strategických dokumentů umožňoval různé přístupy k protidrogové 

politice.  

Na celosvětovém poli nikdy nebyla shoda v konkrétním přístupu v protidrogové 

politice a existují různé způsoby, jak se k pravidlům daným v úmluvách postavit. 

Jedním z nich je například podání výhrady k určité části Úmluvy. Případů, kdy byla tato 

možnost využita je řada, k Úmluvě z roku 1988 podali k článku 3 a §2 o kriminalizaci 

držení, nákupu a pěstování výhrady Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Bolívie 

a Kolumbie. Tyto země tedy Úmluvu přijaly s výhradou. Taková praxe je možná a 

zatím není jisté, jak nadále s těmito výhradami pracovat (Room, 2012). Situace je však 

dokladem faktu, že nastavit protidrogovou politiku jednotně na celém světě je vzhledem 

ke kulturním rozdílům složité.  

Státy reagovaly v historii na drogovou situaci odlišně, přesto je možné definovat 

trendy či příklon k jednomu směru protidrogové politiky. Případně odlišit země, které 

založily svou protidrogovou politiku převážně na represi proti prodejcům, výrobcům i 

uživatelům drog, a země, které mezi prosazená opatření zařadily ve větší míře i ta 

zaměřena na snižování rizik či primární prevenci.  

Tato část práce představila protidrogovou politiku v dynamice 20. století a 

popsala stav, do kterého začala vznikat a rozšiřovat se opatření snižování rizik v České 

republice. Představeným vhledem do protidrogových politik jednotlivých zemí 

pomáhám v následujících částech práce vysvětlit, jaké vlivy na českou protidrogovou 

politiku působily, a kdo ji mohl ovlivnit.  
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4. Definice paradigmatu snižování rizik a jednotlivých 
opatření 

V této kapitole nejdříve popisuji paradigma snižování rizik a jeho hlavní zásady. 

Věnuji se jednotlivým opatřením, která jsou v tomto přístupu užívána a cílům, které HR 

vytyčuje. Shrnuji historii nejčastějších harm reduction opatření v jednotlivých zemích 

tak, jak se postupně v čase rozšiřovala a vyvíjela.  

4.1. Definice harm reduction 

Přístup snižování rizik je dle Evropského monitorovacího centra pro drogy a 

drogovou závislost (EMCDDA) zaměřen na „intervence, programy a politiky, které 

mají za cíl snížit zdravotní, sociální a ekonomické újmy (rizika), které užívání drog 

způsobuje jednotlivcům, komunitám a společnosti“ (Rhodes, 2010, s.19). Podobnou 

definici předkládá i Britská aliance snižování rizik (UK Harm Reduction Alliance), 

když HR definuje jako „politiky, programy, služby a akce, které pracují na snižování 

zdravotních, sociálních a ekonomických rizik vůči jednotlivcům, komunitám a 

společnosti“ (Harm reduction defined, [b.r.]). Rozšířenou podobu této definice používá 

Mezinárodní asociace pro harm reduction, která k výše řečenému dodává, že „harm 

reduction (HR) se označují koncepty, programy a činnosti směřující primárně 

k minimalizaci nepříznivých (…) dopadů užívání legálních a nelegálních látek, aniž by 

nutně docházelo k snižování jejich spotřeby. HR je prospěšná pro uživatele drog, pro 

jejich rodiny a pro celou společnost“ (Co je „harm reduction“?, 2010, s.1).  

Dle Kanceláře pro drogy a kriminální činy Organizace spojených národů 

(UNODC) je HR praktickým přístupem, který nabízí mnoho strategií cílících především 

na minimalizaci rizik infekčních nemocí, předávkování a další důsledky spojené 

s užíváním nezákonných návykových látek (UNODC, b.r., s.2). Nejedná se pouze o 

dopady na zdraví, ale také na kvalitu života jedince. Jednotlivé strategie se různí dle 

typu drog, ale i s ohledem na jednotlivé uživatele (UNODC, b.r., s.2).  

HR necílí primárně na snížení úrovně užívání drog v populaci, ale na zdravotní 

rizika spojená s konzumací drog. Tím se odlišuje od represivních přístupů regulací a 

zvyšování trestů za držení nezákonných látek, používaných v průběhu 20. století ve 

většině zemí, které nastavovaly protidrogovou politiku.  

 Paradigma snižování rizik cílí zejména na redukci rizik spojených s užíváním 

drog. Nejvíce se v současné době zaměřuje na injekční konzumaci nezákonných látek, 

která je častou příčinou přenosu neléčitelných chorob AIDS (resp. viru HIV) či 
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žloutenky typu C. Jinými slovy vzhledem k výrazně vyšším rizikům spojeným 

s nitrožilním užíváním drog (v porovnání s jinými způsoby konzumace) se HR přístup 

zaměřuje převážně na nitrožilní uživatele.  

 Tento fakt vychází z historie rozvoje harm reduction paradigmatu, ten se 

objevuje ve větší míře v 80. letech, kdy svět reaguje na nově rozšířenou neléčitelnou 

chorobu AIDS. Ta se přenáší mimo jiné také mezi nitrožilními uživateli drog. 

Zdravotničtí pracovníci distribuují v té době čisté injekční stříkačky a jehly mezi 

uživatele heroinu (Harm reduction, c1986-2016).  

 V dnešní době je dle odhadů Mezinárodní asociace harm reduction na světě mezi 

8,9 a 22,4 miliony injekčních uživatelů, z nichž 0,9 až 4,8 milionů je nakaženo virem 

HIV (Stone, 2014, s.10). Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje na světě asi 

13 milionů injekčních uživatelů drog. Z nich asi 1,7 milionu žije s virem HIV.               

V globálním měřítku je injekční užívání drog spojeno asi s 10 % nakažených HIV, 

v Africe je to pak až 30 %. Horší je situace se žloutenkou typu C, tou trpí dle WHO asi 

67 % nitrožilních uživatelů drog. Na světě je také více než 2 miliony lidí, kteří mají 

virus HIV a současně žloutenku typu C, z nichž polovina jsou uživatelé drog 

(HIV/AIDS, c2017).  

4.1.1. Historie HR přístupu 

Na počátku stály za paradigmatem harm reduction hlavně aktivisté, doktoři, 

pracovníci ve službách a programy, které měly být opozicí pro tehdejší politiku 

zaměřenou na represi vůči uživatelům drog. V 80. letech se tento směr začal souhrnně 

nazývat „snižování rizik“ či „minimalizace rizik“ a zaměřil se na řešení problému 

rozvoje viru HIV mezi nitrožilními uživateli drog (Roe, 2005, s.1).  

 Paradigma snižování rizik bylo pojímáno jako reforma dosavadních politik, které 

byly nepopulární, drahé nebo náročné. V počátcích však mělo dva proudy, z nichž jeden 

se zaměřoval na podporu zdraví čili měl optiku zdravotnického přístupu, a druhý, který 

vyžadoval větší strukturální sociální změnu a jeho členové byli spíše aktivisty. Toto 

rozdělení můžeme vnímat dodnes (Roe, 2005, s.2). 

 Počátek HR měli v rukou spíše zástupci druhé skupiny, což se odvíjelo od 

způsobu vzniku prvních opatření, kdy nitrožilním uživatelům distribuovali čisté 

injekčních stříkačky hlavně aktivisté. Celkově byl prvotní tlak na rozvoj HR opatření 

veden zespoda, z komunit, neziskových organizací atp. Zároveň se tyto skupiny zdály 
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jako špatně organizované opozice proti represivním přístupům protidrogové politiky 

(Roe, 2005, s.3). 

 Ve druhé vlně se pak ustavilo označení přístupu jako „snižování rizik“ a jeho 

zastánci se stali zástupci ze zdravotnické oblasti. Tento proud HR přestal tolik 

vystupovat proti prohibici drog, ztratil určitý aktivistický podtón a stalo se z něj 

paradigma prosazované seshora do lokálních úrovní (Roe, 2005, s.3).  

 Globální podporu získal přístup harm reduction v 80. letech, kdy se jeho opatření 

osvědčila jako úspěšná v boji proti šíření viru HIV v drogové komunitě. Souhlasné 

stanovisko vyjádřila Mezinárodní zdravotnická organizace, která viděla v šíření HIV 

větší hrozbu než v užívání drog. V roce 1987 například Kanada oficiálně přijala HR do 

své národní protidrogové politiky (Hilton et al., 2001, s.359).  

 Ve střední a východní Evropě se přístup redukce rizik rozvíjel více až v 90. 

letech. Země původního východního bloku reagovaly na šíření viru HIV mezi 

nitrožilními uživateli později než západní Evropa a první opatření byla spíše regionální 

a izolovaná. V roce 1997 vznikla Síť harm reduction pro střední a východní Evropu 

(CEE-HRN) (Crofts, Deany, s.224) (dnes s názvem Euroasijská harm reduction síť 

(EHRN Timeline, c2017)), jejím cílem byla podpora organizací, které pracují na poli 

redukce rizik spojených s užíváním návykových látek, evaluace úspěšnosti těchto 

opatření, ale i podpora lidského přístupu společnosti vůči uživatelům drog a nakaženým 

HIV (Crofts, Deany, s.225).  

4.1.2. Podpora HR přístupu v Evropě  

 Otevřená podpora opatřením redukce rizik vychází od Evropského 

monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), Kanceláře pro 

drogy a kriminalitu Organizace spojených národů (UNODC) i Světové zdravotnické 

organizace (WHO). Všechny tyto instituce v různé míře monitorují jednotlivá opatření 

HR, jejich rozšíření či úspěšnost sledují společně například s Harm Reduction 

International, která každé dva roky vydává shrnutí stavu a dopadů HR opatření 

v jednotlivých regionech světa (Cook, Kanaef, 2008; Stone, 2014; Cook et al., 2016).  

 Tyto nadnárodní instituce (EMCDDA, UNODC či WHO) však HR opatření 

spíše doporučují. Silnější tlak na prosazování přístupu snižování rizik zatím shora 

směrem k jednotlivým státům neprobíhá. To je způsobeno zejména tím, že na půdě 

OSN nebo EU nepanuje ohledně HR přístupu shoda. Důkazem může být například i 

fakt, že až v současné Drogové strategii Evropské Unie pro roky 2013-2020 se poprvé 
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hovoří o zapojení redukce sociálních a zdravotních dopadů a rizik způsobených 

užíváním drog jako jednoho z politických cílů do národních protidrogových politik 

(EMCDDA, 2015, s.2).  

 Protidrogová strategie EU (2013-2020) si dává za úkol mimo jiné přispět 

k měřitelnému snížení zdravotních a sociálních rizik a škod spojených s užíváním drog 

(Protidrogová strategie, 2012, s.2). Tato strategie však spočívá ve dvou politických 

oblastech, a to snižování poptávky po drogách a snižování nabídky drog (Protidrogová 

strategie, 2012, s.3). Snižování rizik není zmiňováno na stejné úrovni jako principy 

snižování poptávky a nabídky drog, avšak je součástí oblasti snižování poptávky. Zde je 

jednou z priorit investice do výzkumu „týkajícího se účinných opatření ke zmírňování 

rizik a nepříznivých důsledků, která jsou zaměřena na podstatné snížení počtu úmrtí 

přímo a nepřímo souvisejících s drogami a výskytu infekčních nemocí přenášených 

krví“ (Protidrogová strategie, 2012, s.4).  

 V Protidrogovém akčním plánu EU na roky 2013-2016 je jedním z opatření 

v oblasti snížení poptávky po drogách „Zajistit, aby léčebné a terénní služby 

umožňovaly větší přístup k opatřením na snižování rizik a nepříznivých důsledků užívání 

drog za účelem zmírnění negativního dopadu tohoto užívání a podstatného snížení počtu 

úmrtí přímo a nepřímo souvisejících s drogami a výskytu infekčních nemocí 

přenášených krví, které jsou spojeny s užíváním drog a mezi něž patří mimo jiné HIV a 

virová hepatitida, jakož i pohlavně přenosných nemocí a tuberkulózy“ (Protidrogový 

akční plán, 2013, s.5). Ukazateli úspěšnosti tohoto opatření jsou trendy v prevalenci 

problémového a injekčního užívání, úmrtnost uživatelů drog, prevalence a incidence 

infekčních nemocí způsobených užíváním drog a vyhodnocení dostupnosti služeb pro 

prevenci a redukci nepříznivých důsledků (Protidrogový akční plán, 2013, s.21).  

4.2. Nejčastější opatření v HR přístupu 

 Vzhledem k popsaným východiskům a principům, na kterých je přístup 

snižování rizik stavěn, se nejčastěji užívaná opatření koncentrují především na 

snižování rizik při nitrožilním užívání drog. Rozšíření viru HIV a žloutenky typu C 

v populaci je z tohoto důvodu často hodnotící proměnnou při evaluaci úspěšnosti HR 

opatření.  

 Mezi tato opatření patří zejména výměna injekčních stříkaček a jehel, substituční 

léčba či aplikační místnosti. Specifickými službami jsou pak výměna injekčních 

stříkaček a jehel ve věznicích a také substituční léčba ve věznicích.  
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Podpora opatření snižování rizik se různí. Výměna injekčních jehel či substituční 

léčba mají jiný historický vývoj, stejně jako aplikační místnosti, které se jako opatření 

rozšiřují nejkratší dobu. Podpora paradigmatu harm reduction má také svou vlastní 

minulost, v řadě zemí se samotné paradigma vyvíjelo paralelně s jednotlivými 

opatřeními. Rozvíjelo se různými směry a ovlivňovaly ho různé proudy definic HR.  

V této kapitole se zaměřuji na jednotlivá základní a dnes nejčastější opatření HR 

a jejich vstup na pole protidrogové politiky. Výměna injekčních stříkaček i substituční 

léčba mají také své přidružené opatření poskytované ve věznicích, i těm se věnuji. 

4.2.1. Výměna injekčních stříkaček a jehel 

Toto opatření se historicky rozvíjí jako reakce na rozšíření nemoci AIDS mezi 

konzumenty drog. Nitrožilní aplikace zejména opiátů je specifický a oproti jiným 

možnostem (kouření, šňupání) rizikový způsob konzumace návykových látek, který byl 

do 70. let 20. století častý převážně v Severní Americe a Evropě (Cook, Kanaef, 2008, 

s.11).  

Hlavními cíli tohoto opatření je dle Úřadu pro drogy a kriminalitu OSN redukce 

sdílení injekčních stříkaček a jehel nitrožilními uživateli drog, zajištění dostupnosti 

dalšího pro aplikaci důležitého náčiní jako je destilovaná voda či alkoholové tampony, 

zvýšení počtu navrácených použitích stříkaček, a tím pádem snížení jejich náhodného 

odhazování na veřejných místech. Navazujícími cíli je podpora bezpečného sexu mezi 

nitrožilními uživateli, rozšíření informací o možnostech léčby a zdravotních služeb a 

zvýšení povědomí uživatelů o možnostech redukce přenosu HIV mezi nimi a jejich 

partnery (Thangsing, 2012, s.3).  

Tyto cíle souhrnně reagují na šíření virů přenosných krví, tento přenos je možný 

nitrožilní aplikací drog s použitím injekční stříkačky, kterou již předtím použil nositel 

viru HIV. Distribuce čistých injekčních stříkaček redukuje případy sdílení aplikačních 

nástrojů a zároveň udržuje uživatele v kontaktu s pracovníky sociálních služeb, kteří 

stříkačky rozdávají. Zvyšuje se tak šance, že v případě potřeby budou klienti mít přístup 

k léčbě či pomoci (Hilton et al., 2001, s.363).  

Již na počátku 90. let vznikly první výzkumy, které prokázaly pozitivní vliv 

opatření výměny jehel na sdílení jehel mezi uživateli a úroveň rozšíření viru HIV. 

V Anglii behaviorální studie klientů služby výměny jehel prokázaly snížení frekvence 

aplikace a sdílení injekčních stříkaček. Na území USA vznikl v roce 1992 například 
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výzkum ve městě New Haven, který dokazoval snížení prevalence HIV o třetinu a 

celkovou výhodnost projektu výměny jehel (Vlahov et al., 2001, s.71).  

Opatření zaměřené na výměnu čistých injekčních stříkaček za ty použité je 

nejčastěji užívanou službou v rámci HR přístupu. Dle analýz Mezinárodní asociace 

harm reduction funguje v dnešní době výměna jehel a stříkaček v 90 zemích ze 158 

sledovaných. Způsoby této výměny se liší od specializovaných výměnných míst přes 

výměnu v komunitě, výměnu v lékárnách až po automaty (Stone, 2014, s.16). 

4.2.1.1. Historie opatření výměny injekčních stříkaček a jehel  

Šíření opatření výměny injekčních stříkaček se stejně jako šíření viru HIV datuje 

od 80. let 20. století. Dle dat EMCDDA se první opatření výměny jehel objevuje v roce 

1984 a počet zemí EU, ve kterých je opatření dostupné a financované z veřejných 

zdrojů, rychle narůstal. Do počátku 90. let bylo těchto zemí více než 10 a na přelomu 

tisíciletí už přes 20 (Rhodes, 2010, s.39).  

Mezi prvními městy, které výměnu stříkaček a jehel zavedly, je 

anglický Liverpool. Opatření zde zpočátku nebylo oficiálně schváleno zákonem. 

Výměnu jehel tam spojili také s pomocí uživatelům a společným postupem lékařů a 

policie. K rozvoji výměny stříkaček a jehel došlo také v Nizozemí, kde národní 

protidrogovou politiku reinterpretovali z původního zaměření zejména na represivní 

přístup k příklonu na opatření harm reduction a v roce 1984 poprvé na světě oficiálně 

schválili výměnu jehel jako protidrogové opatření v Amsterodamu (Hilton et al., 2001, 

s.359), zavedení bylo argumentováno hlavně schopností redukovat šíření žloutenky typu 

B (Thangsing, 2012, s.1), jako reakce na epidemii HIV se ale výměna jehel začala 

využívat velmi rychle.  

Podobně ve Švýcarsku se v druhé polovině 80. let ustavily první programy 

výměny jehel, bylo to hlavně v Curychu, který měl jako největší město také nejvíce 

uživatelů drog. V tamním parku byli uživatelé tolerováni a od roku 1985 se jim zde 

denně vyměnilo až několik tisíc injekčních stříkaček, oficiálně však toto opatření nebylo 

povoleno (Somaini, Grob, 2012, s.319-320).  

Ve druhé polovině 80. let začal sílit tlak na rozšíření opatření výměny jehel jako 

efektivní služby proti epidemii viru HIV. V roce 1988 amsterdamská zdravotnická 

služba poprvé analýzou prokázala vliv opatření výměny jehel na sdílení jehel mezi 

nitrožilními uživateli potažmo na rozvoj HIV v této komunitě. Anglie a Austrálie také 

zavedly výměnu jehel do svých národních strategií v boji s AIDS (Thangsing, 2012, 
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s.1). V roce 1987 implementovala HR opatření do své protidrogové politiky i Kanada 

(Hilton et al., 2001, s.359) a následně otevřela programy ve Vancouveru, Montrealu a 

Torontu (Thangsing, 2012, s.1). Programy výměny jehel byly s podporou veřejnosti 

otevřeny i v americké Tacomě a Washingtonu v roce 1988 a o rok později také v New 

Yorku, Portlandu a San Franciscu (Thangsing, 2012, s.1). Do konce 80. let se injekční 

stříkačky začaly vyměňovat i v Dánsku, Španělsku, Maltě či Švédsku (Rhodes, 2010, 

s.38-39).  

Nejspíše díky své efektivitě v boji s nemocí AIDS se opatření šířilo i mimo 

západní svět. V Asii se výměna jehel rozvíjela na počátku 90. let. Podobně jako jinde 

byla reakcí na sdílení stříkaček mezi nitrožilními uživateli drog. Poprvé na asijském 

kontinentu se toto opatření objevilo v nepálském Káthmándú v roce 1991. 

V následujícím roce se v severním Thajsku otevřela tři místa na výměnu injekčního 

náčiní. V roce 1995 se služba spustila také na Filipínách (Thomson, 2013, s.2).  

4.2.1.2. Výměna jehel ve věznicích 

Ještě na počátku 21. století byl postoj k výměně jehel ve věznicích v některých 

zemích skeptický. V Kanadě vznikla proti tomuto opatření silná opozice, která zastávala 

názor, že distribuce jehel nebo také kondomů do věznic je podporou užívání drog a 

sexuální aktivity v těchto zařízeních. Jehly byly také brány jako možné ohrožení 

tamních pracovníků.  

Na druhou stranu, že se drogy injekčně ve věznicích užívají, byl nepopiratelný 

fakt, v první polovině 90. let se 2-13 % uživatelů návykových látek v kanadských 

věznicích nakazilo virem HIV (Hilton et al., 2001, s.364).  

Dobrou praxí nastavilo Švýcarsko, kde v druhé polovině 90. let zavedli automat 

na injekční stříkačky v ženských věznicích. To mělo dle následného výzkumu zásadní 

vliv na omezení šíření viru HIV mezi odsouzenými (Nelles et al., 1998).  

Výměna injekčních stříkaček a jehel ve věznicích byla dle dat z roku 2014 

zprostředkována v 8 zemích světa. V Evropě to je Španělsko, Švýcarsko, Německo či 

Lucembursko. Naopak Arménie, Bělorusko a Rumunsko své programy výměny tohoto 

náčiní ve věznicích mezi lety 2012 a 2014 ukončily (Stone, 2014, s.17).  

Ve své nejnovější protidrogové strategii se Evropská unie zavázala zvýšit svůj 

zájem o řešení drogové situace ve věznicích, a to tím, že vyrovná nabídku služeb pro 

drogově závislé v těchto institucích té, která jim je k dispozici na svobodě (EMCDDA, 

2015, s.3).  
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4.2.2. Substituční léčba 

 Další ze základních opatření snižování rizik je substituční či udržovací léčba, ta 

funguje v 80 zemích světa. Ke zmírnění rizik spojených s nitrožilním užíváním drog se 

využívá nejčastěji náhražek heroinu, které se neaplikují nitrožilně. Jedná se zejména o 

metadon a buprenorfin, méně často pak pomalu se uvolňující morfin či kodein. 

V některých zemích se v rámci substituční léčby používá také heroinová asistovaná 

léčba (Stone, 2014, s.16).  

 Substituce dle analýz EMCDDA a dalších organizací snižuje riziko infekce 

virem HIV či žloutenkou typu C, uživatelé konzumují méně psychoaktivních látek, čelí 

nižšímu riziku předávkování, kupují méně heroinu na ulici a potřebují méně peněz, což 

snižuje jejich kriminalitu (Jegu et al., 2011).  

Metadon se využívá nejen pro substituční léčbu, ale i při detoxifikaci uživatelů, 

kteří nastoupí do služeb léčby závislosti na opiátech. Mezi jeho účinky patří zmírnění 

fyzických potíží spojených s bažením po droze, je tedy vhodný jak pro první dny 

abstinence, tak i pro služby snižování rizik, kde může uživateli heroinu odlehčit 

v období, kdy nemá dostatečné množství návykové látky (Langendam et al., 2001, s.1).  

Programy metadonové substituční léčby fungují v různých režimech, některé 

(například v USA) vyžadují po klientech dodržování speciálních podmínek a cílí na 

snížení úrovně užívání drog, důsledkem je často zatajování informací klienty a menší 

úspěšnost léčby. Naopak nízkoprahové režimy bez zvláštních podmínek pro účast 

(takové jsou například v Nizozemí) fungují dle výzkumů s větší efektivitou (Hilton et 

al., 2001, s.362).  

 Buprenorfin se také využívá pro detoxifikaci i substituci. Užívá se například 

v podobě tablet rozpuštěných v ústech. Jeho účinky připomínají účinky heroinu, avšak 

jsou mírnější a závislost na buprenorfinu vzniká pomaleji. Problematickým se jeví 

zneužívání této látky a prodej na černém trhu (Subutex, c2009). Další možností je 

pomalu se uvolňující morfin, ten je v některých zemích používán v případech, kdy selže 

léčba metadonem a buprenorfinem (Jegu et al., 2011).  

4.2.2.1. Historie opatření substituční léčby 

Historickým předchůdcem substituční léčby bylo jedno z prvních opatření 

patřících do přístupu snižování rizik. Objevilo se už ve 20. letech 20. století, kdy lékaři 

v Anglii zjistili, že v některých případech je pro udržení produktivního života jedince 

nutné nechat ho užívat látku, na které je závislý (Hilton et al., 2001, s.359). V té době se 
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jednalo nejčastěji o opium, předepisováno však bylo poměrně malému počtu uživatelů. 

Na počátku dvacátých let substituční léčba existovala i v USA, kde fungovaly do roku 

1923 tzv. morfinové kliniky (Einstein, 2009, s.260). 

První případy substituční léčby heroinové závislosti metadonem se datují do 50. 

let, kdy se toto opatření prosadilo v Kanadě.  V Britské Kanadě mohlo metadon, látku 

nahrazující heroin, předepisovat 250 lékařů. Velká část z nich však nebyla ve 

Vancouveru, kde byl s uživateli drog největší problém, toto opatření proto zpočátku 

nebylo příliš úspěšné. Postupně se k substituční léčbě v různé míře přidaly další 

provincie Kanady a státy Spojených států amerických (Hilton et al., 2001, s.359,362). 

 V 70. letech se na krátkou dobu substituční léčba objevila i v Německu, mezi 

lety 1973 a 1975 se v Hannoveru jako reakce na zvýšení počtu nitrožilních uživatelů 

zavedla léčba metadonem. O úspěšnosti tohoto opatření se následně vedly spory, jelikož 

vysoký počet relapsů u klientů byl hodnocen jako neúspěch a zároveň se stal 

argumentem pro podporu terapeutických komunit (Gerlach, 2002, s.503).  

 Ačkoliv už od 70. let byl tento typ služby poskytován ve více než 4 zemích, více 

rozšiřovat se substituční léčba začala na počátku devadesátých let. Ze sedmi na dvacet 

šest se mezi lety 1985 a 2000 zvýšil počet zemí, které toto opatření využívaly (Rhodes, 

2010, s.39). V Dánsku se substituční léčba metadonem využívala od počátku 70. let 

(Drug treatment overview…, 2015). Německo zlegalizovalo substituční léčbu v roce 

1992, do té doby byl přístup k metadonu velmi omezen a lékaři předepisovali například 

kodein (Gerlach, 2002, s.506). I v následujících letech byl však v Německu přístup 

k substituční léčbě značně omezen, a to povinnou registrací léčených, či povinným 

využíváním psychologické pomoci při substituční léčbě (Gerlach, 2002, s.509-510).  

 Odlišný přístup k dostupnosti této služby byl v Nizozemí. V Amsterdamu je od 

poloviny 80. let dostupná metadonová léčba bez čekacího listu, nízkoprahové programy 

tolerují i současné užívání drog při léčbě. Klienti musí být obyvateli hlavního města a 

přesun mezi různými typy programů (nízkoprahové či kliniky pro detoxifikaci) je 

podporován, avšak není vynucován (Langendam et al., 2001, s.1).  

 Ve Švýcarsku se v 90. letech předepisoval nejenom metadon, léčba probíhala i 

asistovaným podáváním heroinu, v roce 1994 takto fungovala v osmi městech. I tento 

způsob léčby závislosti snižoval počet drogových deliktů i úroveň HIV v cílové 

populaci (Hilton et al., 2001, s.362).  
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Další substituční látkou je pomalu se uvolňující morfin. V Evropě se tato látka 

používala od roku 1998 v Rakousku, 2005 na Slovensku a Slovinsku a 2006 

v Bulharsku (Jegu et al., 2011).  

4.2.2.2. Substituční léčba ve věznicích 

Substituční léčba ve věznicích je nabízena ve 43 zemích světa (Stone, 2014, 

s.17). Její zavedení podporují Světová zdravotnická organizace i Úřad OSN pro drogy a 

kriminalitu ve svém pozičním dokumentu a argumentují například významem 

dodržování rovných podmínek v nabídce služeb ve věznicích a mimo ně. Substituční 

léčba ve věznicích může mít vliv také na zvýšení kázně, kdy reaguje na časté pašování 

drog do věznic závislými uživateli. Autoři zmiňují výzkum provedený ve věznici 

v Austrálii, podle kterého distribuce metadonu snižuje incidenci žloutenky typu C a 

užívání heroinu (Petroš, 2006, s. 25).  

4.2.3. Aplikační místnosti 

 Toto opatření HR není tak obvyklé jako dvě předchozí. Na světě bylo v roce 

2014 celkem 88 místností, ve kterých si uživatel může za dohledu zdravotnických 

pracovníků aplikovat drogu. Většina jich je na území Evropy, jedna je v Kanadě a jedna 

v Austrálii (Stone, 2014, s.16).  

Hlavním cílem aplikačních místností je snižování rizik spojených s užíváním 

drog, jako předchozí opatření se tedy zaměřuje zejména na nitrožilní uživatele, kteří si 

aplikují nelegální látky na veřejných místech, schodech domů, okolí nádraží atp., 

v těchto oblastech také nejčastěji aplikační místnosti vznikají (Rhodes, 2010, s.306).   

Tyto místnosti nemají jen preventivní účinek vůči přenosu neléčitelných chorob, 

ale také mohou zabránit úmrtí uživatele. Efektivita aplikačních místností je hodnocena 

například i počtem tísňových hovorů z důvodu předávkování v oblasti, kde tato služba 

funguje (Stone, 2014, s.16). Samotné místnosti tedy nefungují jen jako místo, kde se dá 

droga užívat, ale také místo, kde je uživateli k dispozici čisté nádobí potřebné při 

aplikaci a také vyškolený personál, který nepomáhá se samotným užitím drogy, ale je 

připraven pomoci v případě zdravotních potíží, předávkování apod. (Rhodes, 2010, 

s.306). 

 EMCDDA si u aplikačních místností vytyčila několik cílů, mezi ně patří přijetí 

cílovou skupinou, nastavení prostředí pro co nejbezpečnější aplikaci drog, na to 

navazuje zlepšení zdravotního stavu uživatelů, tedy snížení úmrtnosti, zdravotních 
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problémů, zlepšení dostupnosti služeb. Dalším cílem je také celkové snížení dopadů 

užívání drog na veřejnost (kriminalita atp.) (Rhodes, 2010, s.308).   

 Aplikační místnosti (AM) mají vliv na rizikové chování jejich klientů. Mezi těmi 

se snížila úroveň sdílení injekčních stříkaček ve Švýcarsku, Německu, Nizozemí i 

Sydney. Klienti této služby ve Vancouveru trpí méně infekcemi a jsou proškoleni od 

zdravotních sester v co nejbezpečnějším způsobu nitrožilní aplikace. Uživatelé, kteří 

AM nevyužívají, nevykazují takto méně rizikové chování (Rhodes, 2010, s-313-314). 

Aplikační místnosti také podporují propojení uživatelů s dalšími službami, ve 

Vancouveru klienti AM častěji míří na detoxifikaci (Rhodes, 2010, s.316).  

Zprovoznění aplikační místnosti musí být doprovázeno shodou aktérů v oblasti, 

tedy komunity, uživatelů, dalších organizací, policie a politiků. Debaty se točí kolem 

samotné ideje tohoto opatření v kontrastu k pojetí Mezinárodní drogové úmluvy 

(International Drug Convention), která hovoří o redukci drog pouze pro zdravotnické a 

vědecké účely (Rhodes, 2010, s.307).  

Dle výzkumů se k aplikačním místnostem staví komunity převážně pozitivně, 

více skeptická je policie, vše však závisí na jednotlivých zemích a tamních poměrech. 

Služba si získává přijetí i u uživatelů, a to například dle výzkumů ve Vancouveru. 

Hlavními důvody pro využívání těchto zařízení jsou hygiena a bezpečí. Za 20 let 

fungování nedošlo v žádné AM k úmrtí způsobenému předávkováním uživatele 

(Rhodes, 2010, s.311).  

Jedním z argumentů proti aplikačním místnostem je podpora užívání drog v 

populaci. Efekt na prevalenci užívání drog je ale dle výzkumů neutrální. Data z Kanady, 

Austrálie i Evropy neukazují zvýšení ani snížení úrovně užívání, ani počty relapsů u 

léčených uživatelů návykových látek (Rhodes, 2010, s.312).  

 Další neshody pak panují kolem dopadů aplikačních místností na drogovou 

situaci a kriminalitu v jejich okolí. Dle analýz ve Vancouveru a Sydney, kde fungují 

AM jako pilotní projekty a jsou tedy podrobeny větší kontrole, nebyl prokázán 

negativní efekt na kriminalitu v okolí tohoto zařízení (Rhodes, 2010, s.319).  

 Aplikační místnosti nemají prokazatelný dopad na snížení úrovně nemoci AIDS 

a žloutenky typu C mezi nitrožilními uživateli drog, pozitivně však přispívají 

k bezpečnějšímu způsobu aplikace, který snižuje rizika infekce těmito nemocemi, a to i 

pro veřejnost. Klienti sami, dle výzkumů v zemích Evropy, méně často konzumují 

drogu ve veřejných prostorech.  
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 Problematickým je zjištění, že řada klientů AM využívá současně i substituční 

léčbu v jiném zařízení. Takových bylo dle výzkumu v Sydney 13 %, v roce 2002 

v Ženevě dokonce 61 % uživatelů využívalo současně substituční léčby a aplikační 

místnosti. V Německu a Lucembursku jsou klienti SL vyloučeni z možnosti využití 

AM, jiné země však k tomuto opatření zatím nepřistoupily (Rhodes, 2010, s.316).  

4.2.3.1. Historie aplikačních místností 

 Aplikační místnosti fungují ze tří definovaných HR opatření nejkratší dobu a 

jsou nejvíce kontroverzní.  První místnost byla zprovozněna ve švýcarském Bernu 

v roce 1986. V 90. letech pak přibývaly další ve Švýcarsku a Nizozemí. V novém 

tisíciletí se aplikační místnosti objevily také ve Španělsku, Norsku či Lucembursku. 

Mimo evropský kontinent pak vznikly dvě, jedna v australském Sydney a jedna ve 

Vancouveru v Kanadě, a to jako pilotní projekty s výjimkou z tamních zákonů, podobně 

funguje i aplikační místnost v Norsku (Rhodes, 2010, s.307).  

 Dopady aplikačních místností jsou vzhledem ke své kontroverznosti 

podrobovány řadě analýz. V roce 2007 využilo toto zařízení v německém Frankfurtu 

více než 4 500 uživatelů. V Sydney jich bylo za sedm let fungování více než 10 000 

(Rhodes, 2010, s.310-311).  

 

4.2.4. Současný stav HR přístupu 

 V březnu 2016 vydala mezinárodní nezisková organizace Harm Reduction 

International zprávu, ve které se podrobně věnuje stavu přístupu snižování rizik ve 

světě. Tento dokument vznikl za podpory nejen OSN, ale i dalších organizací 

zabývajících se HR v jednotlivých státech, jakožto také organizace UNAIDS, Open 

Society Foundation a dalších (Cook et al., 2016, s.2). Celý dokument se snaží shrnout 

argumenty pro zavedení HR opatření do mezinárodních úmluv o drogách, přináší 

scénáře možného vývoje a navrhuje příchod tzv. desetiletí harm reduction, ve kterém se 

tento přístup stane základním pro protidrogové politiky po celém světě (Cook et al., 

2016, s.21-22).  

 V současné době se injekční užívání drog dokumentuje ve 158 zemích světa. 

Z nich 91 podporuje opatření HR v rámci svých národních strategických dokumentů, 90 

zemí má alespoň jeden program na výměnu injekčních stříkaček a 80 zprostředkovává 

substituční léčbu závislosti na opiátech. Pouze 8 zemí na světě poskytuje nové stříkačky 

i uživatelům ve věznicích (Stone, 2014, s.10).  
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 Ačkoliv je tedy HR přístupu dán zeměmi určitý kredit, v řadě případů jsou 

opatření snižování rizik vedeny pouze v malém měřítku, a hlavně neziskovým sektorem, 

který trpí podfinancováním a nedostatkem politické podpory (Cook et al., 2016, s.4).   

4.2.4.1. Výměna jehel a injekčních stříkaček 

 Toto opatření v různých formách zavedlo v roce 2014 už 90 zemí. Posledními 

zapojenými byli v roce 2012 Dominikánská republika, Jordánsko, Kolumbie, Senegal a 

Keňa. Největší rozvoj služeb výměny injekčních stříkaček zažívá nyní Malajsie, Írán či 

Austrálie, kde se mezi lety 2012 a 2014 zdvojnásobil počet míst, kde je tato služba 

poskytována (nyní více než 3 000 (Stone, 2014, s.100)) a naopak ve 13 zemích se 

rozšíření těchto služeb redukovalo (Pákistán z 81 míst na 34, v Omanu se zcela zrušilo) 

(Stone, 2014, s.16).  

 Zemím, které začaly s výměnou injekčních stříkaček nitrožilním uživatelům 

drog záhy, se podařilo snížit počty HIV pozitivních v této sociální skupině v podstatě na 

nulu. Mezi takové patří Švýcarsko, Velká Británie či Austrálie (Harm reduction, c1986-

2016).  

4.2.4.2. Substituční léčba 

 V dnešní době je toto opatření harm reduction dostupné v 80 zemích. Nejčastěji 

se používá pro uživatele heroinu, kterým je nahrazován metadonem či buprenorfinem. 

Méně často se užívá pomalu se uvolňující morfin, kodein nebo heroinová asistovaná 

léčba, v současné době jsou tyto méně užívané metody funkční v Evropě například ve 

Slovinsku, Rakousku, Kypru, ale také v Indii či Portoriku (Stone, 2014).  

 Ačkoliv určitou úroveň substituční léčby poskytuje poměrně velké množství 

států, v řadě z nich není rozšíření této služby dostačující a nemá na celkovou prevalenci 

HIV mezi uživateli větší vliv (Stone, 2014, s.16).  
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5. Počátky harm reduction v České republice 
V této části práce spojím výše popsanou historii vývoje protidrogových politik 

v Evropě a USA a také přístupu harm reduction samotného s informacemi získanými 

z dokumentů a v rámci rozhovorů s důležitými aktéry při počátcích HR přístupu 

v České republice. Tím objasním počátky harm reduction v ČR skrze rámec difuze 

politik ze zahraničí, tedy které země svým přístupem k protidrogové politice ovlivnily 

vývoj této politiky v Česku.  

5.1. Metodologie 

K získání dat pro popis a vysvětlení počátku HR v České republice používám 

dvě metody sběru dat, a to analýzu dokumentů a expertní rozhovory. Takto získaná data 

v práci prolínám, jelikož společně přináší celistvý vhled do tématu. V některých 

případech jsou autoři dokumentů zároveň respondenty v rozhovorech, dochází tak 

k rozvinutí a doplnění informací získaných z dokumentů.  

5.1.1. Analýza dokumentů 

V rámci analýzy dokumentů pracuji jak s veřejně politickými dokumenty (VPD), 

tak s odbornými texty. V případě VPD se jedná zejména o strategické VPD (strategie a 

koncepce protidrogové politiky) a také legislativní VPD (zákony a sdělení). U 

strategických dokumentů kladu největší důraz na první koncepci národní protidrogové 

politiky, ale věnuji se i všem následujícím.  

Počátky protidrogové politiky v ČR byly popsány v několika odborných textech. 

Věnuje se jim například vydání periodika Zaostřeno na drogy z dubna 2009, některé 

texty v souboru Drogy a drogové závislosti (Kalina a kol., 2003) či práce Joanne Csete 

Hledání rovnováhy (2012). Anglicky psané texty Developing of the drug services in the 

Czech Republic (Kalina,2007) či text Zábranského Czech Drug Laws as Arena of Drug 

Policy Battle (2004). Sepsány byly i kratší články o vývoji české protidrogové politiky, 

příkladem je text Josefa Radimeckého z roku 2006 Česká drogová politika 1993-2003 

(Radimecký, 2006b).  

5.1.2. Expertní rozhovory 

Informace získané z textů doplňuji výpověďmi tehdejších aktérů protidrogové 

politiky. Polostrukturované rozhovory probíhaly s experty, kteří byli přímými účastníky 

počátků české protidrogové politiky.  
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Expertní rozhovory mi poskytly v tomto tématu přístup k informacím, které jsou 

obtížně dostupné, s ohledem na malý počet odborných textů, zároveň mi nabídly 

zúčastněný pohled do vztahů mezi tehdejšími aktéry, tím naplňují některé z výhod, které 

tento typ rozhovorů nabízí (Bogner et al., 2009, s.2).  

S experty jsem se při rozhovorech zaměřila zejména na zahraniční vlivy na 

vznikající protidrogovou politiku, s důrazem na přístup harm reduction a opatření, která 

z něho vychází. Otázka zahraničního vlivu na vývoj protidrogové politiky je často 

v psaných textech zmíněna pouze okrajově, proto rozhovory přinesly pro analýzu 

rozvoje harm reduction přístupu v ČR z pohledu rámce difuze politik nenahraditelná 

data.  

Oslovila jsem nejdůležitější aktéry počátků protidrogové politiky u nás, a to ve 

všech třech oblastech, které v práci popisuji (národní koncepce, výměna injekčních 

stříkaček a jehel a substituční léčba). Rozhovory trvaly zhruba tři čtvrtě hodiny a 

předcházel jim ústní souhlas s využitím výpovědí do této diplomové práce. Všechny 

rozhovory jsou zaznamenány ve zvukové nahrávce.  

Struktura rozhovorů se odvíjela od zaměření experta na jednotlivá určená témata 

(národní koncepce, výměna injekčních stříkaček, substituční léčba). Každý respondent 

měl v počátcích protidrogové politiky odlišné zaměření, případně se více zabýval 

jedním z témat, tomu jsem uzpůsobovala i osnovu rozhovoru.  

Vzhledem k poměrně úzkému tématu, kterým protidrogová politika v českém 

prostředí je, nebylo vhodných respondentů velké množství. Protidrogovou politikou se 

na jejím počátku zabývali převážně lékaři z psychiatrických klinik či nemocnic, tedy ti, 

kteří již se závislými (na legálních i nelegálních látkách) pracovali. Někteří z nich 

založili první neziskové nestátní organizace (NNO) s cílovou skupinou uživatelů drog. 

Ze tří nejstarších NNO zaměřených na drogovou problematiku založených na počátku 

90. let (Sananim, Drop In, Podané Ruce) jsem polostrukturovaný rozhovor uskutečnila 

se zástupci prvních dvou jmenovaných. V případě Sananimu jsem oslovila i 

zakladatelku PaedDr. Martinu Těmínovou, která bohužel nebyla k zastižení. Kamil 

Kalina je však odborným ředitelem této organizace. Osloveno bylo celkem 6 důležitých 

osobností počátků protidrogové politiky v ČR, tři z nich se však nepodařilo 

k uskutečnění rozhovoru zastihnout.  

V případě národních koncepcí byl nejvhodnějším respondentem doc. MUDr. 

PhDr. Kamil Kalina CSc., který byl u vzniku Meziresortní protidrogové komise (od 

roku 2002 Rada vlády pro koordinace protidrogové politiky) a byl jejím výkonným 
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místopředsedou. Tato komise sepsala první koncepci protidrogové politiky České 

republiky a dodnes je (jako Rada) hlavním koordinačním aktérem na národní úrovni. 

Docent Kamil Kalina byl mimo jiné mezi lety 1977 a 1982 vedoucím 

psychiatrem pro ústavní sociální péči a následně přednosta Denního socioterapeutického 

sanatoria ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha. V 90. letech byl poradcem a 

náměstkem ministra zdravotnictví a také poslancem Federálního shromáždění (1990-

1992). Nyní pracuje v Sananim o.s. jako odborný ředitel pro zdravotní péči a vzdělávání 

(Životopis Kamila Kaliny, [b.r.]).  

Další rozhovor proběhl v Centru metadonové substituce s ředitelem a 

zakladatelem organizace Drop In doktorem Jiřím Preslem. Ten byl nejdůležitější 

postavou počátků substituční léčby i jedním z prvních lékařů, kteří uživatelům drog 

vyměňovali injekční stříkačky. Hovořili jsme tedy jak o počátcích výměny injekčních 

stříkaček a jehel, substituční léčby, tak i protidrogové politiky České republiky.  

MUDr. Jiří Presl byl jedním z lékařů, kteří se již před rokem 1989 zabývali 

opatřeními snižování rizik užívání drog. Po roce 1985 se díky celkovému uvolnění 

poměrů ve společnosti vydal na několik zahraničních cest, během kterých získával 

přehled o přístupech v protidrogové politice. Navštívil USA, Velkou Británii či 

Švýcarsko a věnoval se službám pro drogově závislé jako je výměna injekčních 

stříkaček či substituční léčba závislosti na heroinu.  

Dalším respondentem byl MUDr. Petr Popov, nynější primář Katedry 

adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, byl v roce 1997 vedoucím oddělení 

pro léčbu závislostí, kde byl spuštěn program substituční léčby povolený ministerstvem 

zdravotnictví (Příběh metadonu, c2017). V 90. letech byl součástí pracovní skupiny, 

která zavedení substituční léčby do ČR připravovala, a v následujících letech se podílel 

na dalším rozvoji této služby. S Jaroslavem Skálou spoluzakládal v roce 1993 

Společnost pro návykové nemoci, jejíž členové byli zváni k tvorbám národních 

koncepcí, byl proto vhodným respondentem i pro deskripci počátku harm reduction 

v českých koncepčních materiálech. 

 

 

 

 

 

 



   

41 

 

Respondenti a přehled témat expertních rozhovorů 

Respondenti Primární téma Sekundární 

téma 

Okrajové téma Datum 

Doc. 

MUDr.PhDr. 

Kamil Kalina 

CSc.  

Národní 

strategie 

Substituční 

léčba 

Výměna 

injekčních 

stříkaček 

6.4.2017 

MUDr. Jiří 

Presl 

Výměna 

injekčních 

stříkaček 

Substituční 

léčba 

Národní 

strategie 

15.3.2017 

MUDr. Petr 

Popov 

Substituční 

léčba 

Národní 

strategie 

Výměna 

injekčních 

stříkaček 

28.4.2017 

 

5.2. Drogová situace v 80. a 90. letech 

Přístup harm reduction a jeho opatření se v Čechách, resp. Československu 

rozvíjel zejména na počátku 90. let. Drogová situace byla po otevření hranic specifická 

a z původního izolovaného trhu, založeného na existenci úzkých skupin uživatelů a 

současně výrobců drog se změnila na prostředí ovlivněné dovozem zahraničních 

návykových látek fungující na principech nabídky a poptávky. 

Užívání drog bylo v komunistickém Československu hodnoceno jako symbol 

úpadku západní kapitalistické společnosti, proto dle oficiálních vyjádření u nás problém 

drog neexistoval (Radimecký, 2006). Ačkoliv reálně se v předrevolučním 

Československu zneužíval například Alnagon, analgetický perorální přípravek 

používaný převážně proti bolestem hlavy s obsahem kodeinu. Jeho tablety bylo možné 

rozpustit ve sklenici, látka se následně filtrovala přes kapesník a aplikovala injekčně 

(Kršiak, Květina, 2011, s.5; Kalina-rozhovor).  

V 80. letech se rozvíjela domácí výroba tzv. pervitinu, stimulantu s účinky 

podobnými kokainu či v zahraničí více užívanému amfetaminu. Z opiátových drog se u 

nás vyráběl „braun“, a to uvolněním kodeinu z léku Alnagon. První záchyt této látky 

ohlásil Ústav pro toxikomanii a soudní chemii v roce 1975, o dva roky později byl 

hlášen první záchyt pervitinu (Brenza, Gábrhelík, 2014, s.286,288).   
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Uživatelé se sdružovali v menších skupinách, které fungovaly uzavřeně. Jeden 

„vařič“ zpravidla byl schopen drogu vyrobit, ostatní členové získávali pro výrobu 

suroviny (Radimecký, 2006). „Jedna a táž skupina vyráběla, užívala a distribuovala 

mezi sebou“ návykové látky, což byl stav, který předcházel porevolučnímu vytvoření 

velkého trhu s drogami (Kalina-rozhovor). Na konci 80. let byl počet uživatelů drog 

v Československu odhadován na 25-30 tisíc (Nožina, 1997). 

V 90. letech se situace změnila, otevření hranic s sebou přineslo i zvýšenou 

nabídku drog, „braun“ byl z trhu vytlačen více kvalitním zahraničním heroinem, na 

druhou stranu pervitin si před svými dováženými ekvivalenty udržel výsadní pozici 

(Zábranský, 2004, s.663).  

Odborníci jak z nově vznikajících neziskových organizací, tak i ze 

zdravotnických institucí či někteří členové Občanského fóra předpokládali, že 

s otevřením hranic a celkovou liberalizací společnosti přijde i tzv. odložená epidemie 

užívání drog (která v západních demokratických státech proběhla v 60. a 70. letech) 

(Bém, et al., 2003, s. 33).   

Dle Kamila Kaliny bylo zřejmé, že „se svobodou přijdou drogy“ (Kalina-

rozhovor). Což mělo být způsobeno mimo jiné volným pohybem osob a ztrátou vnější 

sociální kontroly (Kalina, 2007, s.186). Vliv měly také měnící se hodnoty, zrychlená 

sociální stratifikace či nedostatečné porozumění „o dříve tabuizovaném problému“ 

užívání drog (Bém, et al., 2003, s. 33).  

Změnou situace v 90. letech pro doktora Popova bylo zvýšení počtu uživatelů 

drog, a to zejména s příchodem heroinu, dalším momentem byl příchod HIV a zvýšená 

prevalence žloutenek v populaci (Popov-rozhovor). Na to vše bylo potřeba reagovat jak 

v národních strategiích, tak v nastavení jednotlivých opatření protidrogové politiky.  

5.3. Difuze harm reduction do národních strategií české 
protidrogové politiky 

Ačkoliv první opatření (výměna jehel) se zacílením na snižování rizik se v České 

republice rozvíjelo už od roku 1986, harm reduction jako přístup v protidrogové politice 

se u nás objevil až v 90. letech.  

Ani předtím nebyl ale pro odborníky zcela neznámý. MUDr. Jiří Presl se s ním 

setkal při svých pracovních cestách do Velké Británie. Z jeho pohledu je harm reduction 

přístupem původně britským (Presl-rozhovor).  
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Po roce 1989 se drogová politika vyvíjela nejdříve bez národní strategie či jiné 

schválené koncepce. Zdravotničtí pracovníci reagovali na nárůst užívání drog 

v populaci a první neziskové organizace vytvářely základy služeb pro uživatele drog 

(například Sananim vznikl v roce 1990, Drop In v roce 1991).  

V letech 1990 až 1992 fungovala Federální komise pro narkotika, ta vytvořila 

rámcový návrh protinarkotické koncepce vlády ČSFR, který však nebyl vládou 

projednán, její praktický vliv tedy nebyl příliš velký (Radimecký, 2006). Slovy Kamila 

Kaliny v zásadě „nic nedělala“ a po volbách v roce 1992 už „vlastně nezahájila činnost“ 

(Kalina-rozhovor).  

Hned na počátku 90. let se začal rozvíjet neziskový sektor a v něm také první 

organizace zaměřené na práci s uživateli drog. Dle docenta Kaliny byly první takové 

neziskové organizace čtyři, a to Drop In, Sananim, Podané ruce Brno a Filia (která jako 

jediná z nich dnes již neexistuje, resp. funguje Filia Nova s jinou funkcí). Částečně se 

k nim přidávala také organizace Fokus (Kalina-rozhovor).  

Odborníci se obávali epidemie viru AIDS, o kterém získali informace 

z mezinárodních akcí, na něž byli na počátku 90. let zváni. Mezinárodní organizace 

zvali například odborníky z Československé rady pro humanitární spolupráci. To bylo 

největší sdružení humanitárních organizací u nás a bylo ustaveno v březnu 1990. 

Poskytovalo nejen platformu pro diskuze a společný postup při tlaku na státní instituce, 

ale i finanční prostředky na rozvoj nově vzniklých organizací (Co to je, 1991). Jejími 

členy byl docent Kalina stejně jako zakladatelka Sananimu Martina Těmínová nebo 

Pavel Bém (tehdy pracující v nadaci Filia).  

Vliv na rozvoj neziskových organizací tedy přeneseně i na rozvoj neziskové sítě 

služeb pro drogově závislé měl, dle rozhovoru s docentem Kalinou, ze zahraničních 

aktérů například program Phare, který byl projektem Evropské unie pro nově 

demokratické země východní a střední Evropy v 90. letech, tedy pro potenciální 

kandidátské země EU (Phare, 2012). V českém prostředí rozdělovala granty z tohoto 

fondu Nadace rozvoje občanské společnosti (Historie Nadace…,2017).  

Tlak na stát ze strany odborníků, kteří měli přístup k zahraničním zkušenostem a 

měli představu o možném vývoji české drogové situace, v tomto směru vyvrcholil 

sepsáním tzv. „Vánočního memoranda“ v prosinci 1992. To podepsali například 

zástupci výše zmíněných neziskových organizací a také tehdejší poslanec Federálního 

parlamentu docent Kamil Kalina. V memorandu stálo: „Musíme konstatovat, že nebyl 

vytvořen zákon o návykových látkách, že neexistuje koordinovaná primární prevence, že 
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je zcela akutní nedostatek detoxifikačních, léčebných i rehabilitačních zařízení pro 

toxikomany a že nebyly využity možnosti zahraniční pomoci a spolupráce… Jsme si 

vědomi, že státní orgány nemohou tuto problematiku samy vyřešit, proto deklarujeme 

připravenost nevládního sektoru podílet se na řešení problému zneužívání návykových 

látek. Bez základní koncepční, technické, legislativní a organizační účasti vládního 

sektoru a zejména bez vypracování základního rámcového dokumentu o drogové 

politice není však tato práce myslitelná.“ (Csete, 2012, s.17) 

 „Vánoční memorandum“ mělo ve vládě ohlas, velkým podporovatelem byl Jan 

Ruml nebo tehdejší premiér Václav Klaus, ti v zásadě zjistili, že o drogové problematice 

nejsou žádná dostupná data a ta se dají získat pouze zapojením organizací a pracovníků 

v terénu, kteří situaci zmapují (Kalina-rozhovor).  

„V odborné veřejnosti byla tehdy shoda, že chceme britský model 

harm reduction, to znamená, smíření se s tím, že drogový problém 

mocí a policisty nevymýtíme, ale že tady je a v nějaké podobě bude a 

musíme dělat takové kroky, abychom to udrželi v nějakých mezích. 

Jeden z nejzákladnějších je výměna stříkaček a jehel (…) a druhý 

krok je substituce.“ 

MUDr. Jiří Presl 

Počátky protidrogové politiky hodnotí obdobně i docent Kalina: „Sešli jsme se 

skupina lidí s podobnými názory a řekli jsme si, že takhle bychom si to představovali. 

Doba byla taková, že invence lidí byla možná. To šlo všechno.“  

Reakcí státu, resp. tehdejší vlády, na tlak odborné veřejnosti bylo vytvoření 

Meziresortní protidrogové komise předchůdce dnešní Rady Vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky k prvnímu březnu 1993. V jejím čele stál výkonný místopředseda 

neboli národní protidrogový koordinátor, prvním takovým byl docent Kamil Kalina 

(Csete, 2012, s.17). Tato komise se ustavila pod Ministerstvem vnitra a ministrem 

Janem Rumlem jako jejím největším podporovatelem, až později přešla pod Úřad vlády 

(Kalina-rozhovor).  

Česká republika, resp. Československo se v roce 1991 přihlásilo k Úmluvám 

OSN o omamných a psychotropních látkách a Úmluvě OSN proti nedovolenému 

obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Sdělení č. 458/1991 Sb., c2010-2017; 
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Sdělení č. 462/1991 Sb., c2010-2017), což byl dle docenta Kaliny krok naprosto 

základní, který vyjadřoval náš příklon k demokratickým zemím. O mezinárodní 

protidrogové politice OSN však čeští odborníci získávali přehled až později. Postupně 

zjistili, že se mezi státy tohoto společenství dostali nízkou mírou represe v české 

strategii protidrogové politiky mezi země „ne úplně správné“ (Kalina-rozhovor). 

Ačkoliv byly tyto Úmluvy jedněmi z prvních kroků, kterými se česká protidrogová 

politika profilovala, vliv OSN na tvorbu českých koncepcí nebyl velký a do difuze 

politik OSN jako aktér příliš nezasahovalo.  

První koncepční materiál byl předložen a schválen v roce 1993 a nastavil směr 

budoucího vývoje protidrogové politiky u nás. Tato koncepce stanovila mezi své 

priority například „boj s organizovaným zločinem, rozvoj služeb pro uživatele drog, 

včetně služeb typu harm reduction, a také zdůraznila úlohu nestátních neziskových 

organizací jako poskytovatelů služeb i jako partnerů vlády ve vytváření a realizaci 

protidrogové politiky“ (Zaostřeno na drogy, 2009, s.4). Podpořen byl tzv. „vyvážený 

přístup“, ve kterém není prosazována ani legalizace drog, ale ani přílišná kriminalizace 

uživatelů. V této první strategii na roky 1993 až 1996 nebyl určen trestní postih za 

užívání nebo přechovávání nelegálních drog v množství pro osobní potřebu (Csete, 

2012, s.11). Podpořen byl přístup snižování rizik (Zaostřeno na drogy, 2009, s.4). A 

byly definovány nový typy služeb, které budou pro uživatele drog určeny (nízkoprahová 

kontaktní centra, terapeutické komunity atp.) (Kalina, 2007, s.186).  

Tento směr české protidrogové politiky byl ovlivněn příklonem velké části zemí 

EU k politice minimalizace rizik spojených s užíváním drog, která se v období počátku 

90. let rozvíjela (Csete, 2012, s.11). I díky tomuto vymezení máme dnes velmi dobrou 

síť služeb pro drogově závislé založenou z velké části na neziskových organizacích.  

Příklon české protidrogové politiky k harm reduction byl dle Kamila Kaliny 

ovlivněn přihlášením odborné veřejnosti k tomuto přístupu. „My jsme se k tomu 

výrazně přihlásili, a to tak výrazně, že později o tom nevznikly žádné pochyby. To je 

rozdíl proti nám a třeba Polsku, protože (u nás) se to prostě zapustilo do základů. I když 

pak byly různé otázky, tak v zásadě se o tom nikdy nepochybovalo“ (Kalina-rozhovor).  
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„Většina z nás byla anglofonních, tedy pro nás byla relevantní 

Británie a Holandsko. Já už jsem předtím do Británie jezdil, byl jsem 

tam jako takový poloemigrant v 68 a 69 roce a znovu jsem se tam 

vrátil na stipendium Mezinárodní federace pro duševní zdraví ještě 

před listopadem (1989), (…) Ten britský model služeb pro duševní 

zdraví se stal relevantním pro Sananim a další nestátní organizace“ 

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc.  

Dle doktora Popova bylo výhodou Česka, že dlouho stálo za železnou oponou a 

následně mohlo čerpat z vývoje, kterým prošly západní země. „Mohli jsme vynechat 

etapy toho zkoušení, hledání, učení se z omylů a mohli jsme převzít rovnou ověřené 

věci a nemuseli jsme omyly opakovat.“ Zároveň pro tento přístup byla podpora u 

politické reprezentace, doktor Popov jmenuje například ministra vnitra Rumla (Popov-

rozhovor).  

Odborníkům bylo jasné, že opatření harm reduction efektivně pomáhají v boji 

proti šíření viru AIDS. Později se ukázalo, že ani Evropa není v podpoře HR jednotná, 

některé státy se k HR stavěly rezervovaně a silní mezinárodní aktéři (například USA) 

prosazovali zejména přístupy represivní. Česká republika se tedy dostala do skupiny 

tzv. pokrokových zemí z pohledu podpory HR (Kalina-rozhovor).  

V první koncepci se také zavedl systém okresních protidrogových koordinátorů, 

ti zastřešovali aktivity na regionální úrovni (Kalina et al., 2003, s.35). Tento systém 

místních koordinátorů objevil docent Kalina při svém ročním studijním pobytu v Anglii, 

kde obdobní místní aktéři fungovali v Londýně (Kalina-rozhovor).  

V následující koncepci na roky 1998 až 2000 se dále rozvíjely nástroje prevence, 

léčby a resocializace. Vzhledem k nárůstu služeb pro drogově závislé se stanovil i 

systém jejich akreditování a hodnocení kvality a efektivity těchto opatření (Zaostřeno na 

drogy, 2009, s. 4-5). Tato koncepce zajišťovala dostupnost služeb pro uživatele drog, 

potvrzena byla povinnost státu tyto nové služby finančně zajišťovat (Kalina, 2007, 

s.186).  

Na období 2001–2004 pak vznikla Národní strategie, která ačkoliv byla 

primárně určena pro řešení problematiky nelegálních drog, obsahovala i návrhy k 

prevenci a represi v užívání alkoholu a tabáku. V této strategii se také harm reduction 

stává jedním ze čtyř pilířů protidrogové politiky.  
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Národní strategie pro roky 2005–2009 se zaměřila hlavně na reformu 

financování sociálních služeb, to by mělo být založeno na ověřování kvality 

poskytovatelů služeb. Další prioritou pak bylo zlepšení koordinace mezi poskytovateli 

dotací, což jsou stát, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví, 

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jednotlivé kraje a obce (Zaostřeno na 

drogy, 2009, s. 4-7).  

Zatím nejaktuálnější je Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 

až 2018. Ta si vytyčuje 4 základní cíle, které v zásadě odpovídají čtyřem pilířům 

protidrogové politiky, tak jak byly popsány výše. Těmito cíli jsou snížení míry 

experimentálního a příležitostného užívání návykových látek zejména mezi mladými 

lidmi a snížení míry hazardního hraní mezi mládeží, dále snížení míry problémového a 

intenzivního užívání návykových látek a problémového hráčství, snížení potenciálních 

rizik spojených s užíváním návykových látek a s problémovým hráčstvím pro jedince a 

společnost a posledním cílem je snížení dostupnosti návykových látek zejména pro 

mladé lidi a posílení zákonné regulace hazardního hraní (Kiššová, 2010, s. 16).  

Jak je vidět protidrogová politika za posledních dvacet let udržuje v České 

republice stálý směr, který cílí především na propojení represivních a preventivních 

opatření a klade důraz na snížení dopadů závislosti na jedince, ale i na společnost skrze 

opatření harm reduction. Postupně se k užívání nelegálních drog přidává i zájem o 

užívání drog legálních a také o hazardní hraní, jelikož všechny tyto fenomény spolu 

úzce souvisí a je nutné se k jejich řešení stavět komplexně. 

Určujícím pro českou protidrogovou politiku je také to, že na rozdíl od 

organizací v jiných státech (viz kapitola 4.1.1.) kde se HR přístup a první HR služby 

rozvíjely díky aktivistům, nebyly ty české ani v počátku organizacemi aktivistickými, 

„ale organizace, které chtěly poskytovat profesionální služby“. Do nestátních organizací 

se zapojili odborníci, kterým ovšem vyhovovala určitá pružnost, docent Kalina zmiňuje 

sebe, Jiřího Presla, Ivana Doudu, Martinu Těmínovou či Pavla Béma. Nestátní 

organizace se tedy „profilovaly jako odborní poskytovatelé odborných služeb“ (Kalina-

rozhovor).  

Docent Kalina vidí specifičnost české situace i v silném napojení na program 

Phare, který byl určitým příslibem vstupu do EU, Česká republika tedy již v 90. letech 

jasně určila směr, kterým se chce vydat, a země, které má jako své kulturní partnery.  

To je důležitým argumentem pro hodnocení mechanismu emulace při difuzi 

politik. Kulturní blízkost zemí je pro období 90. let a Českou republiku těžko 
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hodnotitelná. Dlouhodobé vazby na východní partnery byly přerušeny a nové formy 

spolupráce se teprve ustavovaly. Vzhledem k napojení na evropské fondy (například 

Phare), celkovému příklonu země k evropským demokratickým hodnotám a také faktu, 

že převážně do těchto zemí odjížděli odborníci na protidrogovou politiku na pracovní a 

studijní stáže (docent Kalina – Velká Británie, USA, Německo, Španělsko, Itálie, 

Francie,…; doktorka Těmínová – Holandsko, Velká Británie, Itálie; doktor Presl – 

USA, Velká Británie,…) se jako kulturně blízké země budou v rámci mechanismu 

emulace považovat západní země Evropy resp. členské státy Evropské unie 

(Evropského společenství) v 90. letech.  

V rámci zkoumání počátku harm reduction v koncepčních materiálech je 

viditelný mechanismus emulace. Přihlášení k Úmluvám OSN a příklon k vyváženému 

přístupu v protidrogové politice byly kroky, které odkazují k napodobování kulturně 

blízkých zemí. A to zejména zemí anglofonních, tedy Velké Británie (v případě ustavení 

lokálních protidrogových koordinátorů) či Nizozemí (které podporuje významně 

opatření harm reduction a vyvážený přístup v protidrogové politice).  

Při tvorbě první národní koncepce se objevuje také difuze politik mechanismem 

učení. Aspekty koncepce – jako například tvorba systému místních koordinátorů – jsou 

inspirací z Anglie, založené na zhodnocení jejich efektivity v tamním prostředí a 

přenositelnosti do českého (tamní forma byla přenesena do místní formy okresních 

protidrogových koordinátorů).  

Dle výše popsaného je zřejmé, že při rozvoji přístupu harm reduction v české 

protidrogové politice se spojilo několik mechanismů difuze politik, což je dle odborníků 

možné (viz kapitola 2.1). Dle jednoho z respondentů byla mezi odborníky shoda, že 

užívání drog se nedá vymýtit a je třeba přijmout i opatření, která snižují rizika spojená 

s užíváním drog (odpovídá mechanismu učení – zhodnocením drogové situace a 

zahraniční praxe došlo k rozhodnutí o ideálním nastavení), druhý respondent popisuje 

obdobnou shodu, avšak dodává, že inspirace ze zahraničí byla ovlivněna znalostí 

anglického jazyka a u něj konkrétně i osobními vazbami na danou zemi (mechanismus 

emulace – snaha přijímat opatření ze zemí, které nám jsou kulturně blízké a zároveň 

jejichž jazyku rozumíme).  
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5.4. Výměna injekčních stříkaček a jehel 

 S výměnou injekčních stříkaček a jehel se v České republice začalo až 

překvapivě brzy. Již v roce 1986 začal svým pacientům tuto službu nabízet MUDr. Jiří 

Presl, který se k této činnosti inspiroval ve Velké Británii.  

 Možnost opatření v tehdejším Československu prosadit souvisela s celkovým 

uvolněním společenské situace po roce 1985. O problematice drogových závislostí se na 

rozdíl od předchozích let mohlo začít více mluvit. Toto téma se dostalo jak do časopisů 

(např. Mladý svět) tak i do knih (např. Memento od Radka Johna, poprvé vydané 1986).  

Léčba probíhala výhradně v nemocnicích a jejich psychiatrických ambulancích. 

V roce 1985 bylo v evidenci protialkoholních a protitoxikomanických oddělení 

psychiatrických ambulancí skoro 7 tisíc uživatelů (Radimecký, 2006). V jednom z nich 

pracoval i MUDr. Jiří Presl. 

 Počátek opatření výměny injekčních stříkaček a jehel probíhal dle slov MUDr. 

Presla až překvapivě plynule. První taková služba vznikla v roce 1986 ve Středisku 

drogových závislostí v areálu Nemocnice u Apolináře pod MUDr. Preslem. 

„Zjistili jsme, že ve Velké Británii vyměňují stříkačky a jehly (…), tak jsme to 

začali dělat taky, aniž jsme se nikoho moc ptali a překvapivě kromě pár negativních 

reakcí v podstatě nikdo proti tomu neprotestoval.“ (Presl-rozhovor) 

 Výměna tedy nebyla zajišťována neziskovými organizacemi jako je tomu dnes 

(Drop In, Laxus apod.), avšak probíhala na jediném místě v Československu ve státním 

zařízení. 

 V druhé polovině 80. let se opatření výměny injekčních stříkaček a jehel 

rozšiřovalo po západní Evropě. Jedním z prvních měst, kde se toto opatření zavedlo, byl 

anglický Liverpool v roce 1984. Ve stejném roce se výměna spustila i v nizozemském 

Amsterdamu či švýcarském Curychu (viz kapitola 5.2.1.). Ačkoliv dnes je výměna jehel 

spojována hlavně s bojem proti šíření viru HIV, v počátcích to hlavním cílem nebylo.  

 Difuze opatření mohla v roce 1986 proběhnout z Velké Británie, Nizozemí či 

Švýcarska, tedy tří prvních zemí, kde se drogově závislým injekční stříkačky 

vyměňovaly. Každá z těchto zemí se v protidrogové politice vyvíjela odlišně (viz 

kapitola 3.2), avšak v polovině 80. let dospěly k využití stejné služby pro uživatele drog.  

 Všechny tři státy jsou součástí západní Evropy. Z pohledu difuze politik je již 

zde patrný vliv mechanismu emulace, jelikož opatření výměny jehel bylo převzato ze 

zemí, do kterých čeští odborníci odjížděli na pracovní či studijní cesty (viz kapitola 

5.3.). Nizozemí a Velkou Británii zmiňuje Kamil Kalina jako anglofonní země, ze 
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kterých se díky znalosti angličtiny čerpala inspirace nejvíce (Kalina-rozhovor). Tím se 

tyto země mohly stát určitým kulturním vzorem či partnerem. 

 Tento stav však silně souvisí s tehdejší situací. V roce 1986 jsme sice stále byli 

součástí tzv. východního bloku, politicky však docházelo k uvolnění poměrů, odborníci 

dle slov Kaliny i Presla odjížděli na studijní stáže a měli možnost studovat zahraniční 

(převážně západní) přístupy.  

 Dle doktora Presla byla „první velkou inspirací Velká Británie, kde jsme se 

vůbec seznámili s pojmem harm reduction (…), tam jsme zjistili, že vyměňují stříkačky 

a jehly“. Dle tohoto vyjádření difuze probíhala zejména z Anglie, a to mechanismem 

učení, jelikož opatření bylo hodnoceno jako vhodné pro české prostředí.  

 V případě výměny injekčních stříkaček a jehel šlo tedy o inspiraci dobrou 

zahraniční praxí, která byla převedena do Čech (tehdejšího Československa) a 

rozvíjena. Zajímavostí v tomto případě je i to, že tento typ opatření se v Čechách 

využíval již v době před rokem 1989, kdy se protidrogová politika jako taková v zásadě 

neřešila.  

 Od roku 1992 pak byla dle MUDr. Presla výměna stříkaček a jehel součástí 

vládní koncepce prevence vůči šíření infekcí, což ji definitivně legitimizovalo jako 

nástroj funkční vůči šíření viru HIV či žloutenek v ČR (Presl-rozhovor).  

 Tato služba se významně rozšířila po vzniku prvních kontaktních center (dle 

systému nastaveného v první národní koncepci pro roky 1993 až 1996), ve kterých byla 

výměna jehel nabízena a byla finančně podporována. To vše v předstihu před tím, než 

se do České republiky začal v roce 1994 ve větším množství dostávat heroin (docent 

Kalina toto období určuje jako asi půl rok před tím, než se česká koruna stala 

směnitelnou měnou) (Kalina-rozhovor).  

 Včasné existenci těchto služeb přikládá docent Kalina váhu v otázce rozšíření 

viru HIV mezi uživateli drog, které v porovnání s Polskem nebo Maďarskem nebylo tak 

vysoké (Kalina-rozhovor). Dle dat z 90. let je rozdíl mezi Českou republikou a Polskem 

značný. V ČR přibývalo v tomto období ročně mezi 20 a 60 případy HIV, používání 

injekčních stříkaček přitom bylo mezi způsoby přenosu pouze v jednotkách případů 

(Malý, Brůčková, 2009). Na druhou stranu v Polsku bylo každoročně odhaleno 

průměrně 550 případů, z nichž více než polovina byl způsobena nitrožilním užíváním 

drog (Wasson-Simon, Denoue, 2003, s.5). Maďarsko mělo v 90. letech ročně 50 až 80 

nově diagnostikovaných virem HIV, nitrožilních uživatelů se to týkalo jen ve 

výjimečných případech (Laczo, 2004, s.6). Zde tedy byla situace obdobná jako v ČR.  
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 Počátky výměny injekčních stříkaček a jehel jsou spojeny s jasnou inspirací 

dobrou praxí ze zahraničí. Tato služba bylo v druhé polovině 80. let nabízena ve třech 

zemích západní Evropy, vzhledem k informacím z rozhovoru s doktorem Preslem byla 

difuze možná z Velké Británie, a to mechanismem učení.  

 Mechanismus emulace by se v tomto případě dal vyloučit, jelikož před rokem 

1989 nebyly západní státy z pohledu Československa vzhledem k politické situaci 

kulturně blízké. Nejednalo se tedy o snahu napodobit opatření fungující v kulturně 

blízkých zemích. 

5.5. Substituční léčba 

 Počátky substituční léčby v České republice jsou spojeny s MUDr. Jiřím 

Preslem, který v roce 1992 poprvé dovezl substituční látku metadon do Československa. 

Opatření se více rozvíjelo v druhé polovině 90. let, kdy byla distribuce metadonu mezi 

uživatele drog podpořena oficiálně ministerstvem zdravotnictví, v roce 1997 pod 

vedením MUDr. Petra Popova na oddělení pro léčbu závislosti VFN byl spuštěn 

program s kapacitou 20 pacientů (Příběh metadonu, 2017). 

 Doktor Presl uvádí, že využití metadonu viděl poprvé v USA, při studijní cestě 

pro odborníky z rozvojových zemí v roce 1987. Během šestitýdenního pobytu měl 

možnost sledovat, jak vypadá americká protidrogová politika a distribuce metadonu 

byla jednou ze služeb, kterou tamní koncepce protidrogové politiky podporovala již od 

70. let (Presl-rozhovor).   

 Prvním impulsem pro zavedení substituční léčby metadonem do Čech byl dle 

rozhovoru s doktorem Preslem na počátku 90. let příchod odborníků ze Švýcarska. 

Původní emigranti z Česka se k nám vraceli a nabízeli pomoc v různých oblastech. 

Jedna ze švýcarských praktických lékařek (Nina Tuma – Popov-rozhovor), původem z 

Česka, která měla asi 5 metadonových pacientů, pozvala naše odborníky do Švýcarska, 

aby substituční léčbu poznali a případně ji zavedli i zde (Presl-rozhovor).   

 Doktor Popov k výběru metadonu jako substituční látky dodává, že na základě 

řady zahraničních výzkumů byl metadon nejvýhodnější látka z důvodů dlouhého 

biologického poločasu (stačí jedna aplikace na den), spolehlivosti, nízké finanční zátěže 

a toho, že nenavozuje intenzivní euforii, proto se méně zneužívá (Popov-rozhovor). 

Doktoru Preslovi přišla tato služba vhodná pro naše prostředí (z dalších možností 

substituční léčby – například heroinová asistovaná léčba – vyhodnotil metadon jako 

nejlépe přijatelný českou odbornou veřejností) a v roce 1992 se svolením tehdejšího 
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ministra zdravotnictví dovezl do Čech první metadon, aby jej distribuoval mezi své 

drogově závislé pacienty. V případech obou respondentů je mechanismem difuze 

substituční metadonové léčby do Čech princip učení, jelikož hodnotili různé možnosti a 

způsoby substituční léčby a vybrali léčbu metadonem jako nejideálnější.  

Určitou dobu fungovala substituce pod doktorem Preslem, později však byl 

program zastaven, státní aktéři totiž v podpoře této služby nebyli jednotní. MUDr. Presl 

byl dokonce obviněn z nelegálního dovozu a distribuce návykových látek, soud však 

případ uzavřel, jelikož seznal, že tento čin nebyl společensky nebezpečný (Presl-

rozhovor)  

 Dle informací z rozhovorů, které jsou k počátkům substituční léčby v Česku 

v podstatě nejzásadnějším zdrojem, vyplývá, že po odhadem ročním období bez 

povolené substituční léčby v ČR (které MUDr. Presl řešil pro své pacienty použitím 

náhražky opiátu (Presl-rozhovor)) se znovu začala otázka metadonové léčby řešit. Od 

roku 1995 fungovala pracovní skupina na Ministerstvu zdravotnictví (jejím členem byl i 

doktor Popov), která řešila možnosti nastavení substituční léčby v České republice. 

„Než tady ten program začal, tak jsme si o tom načetli všechno, co šlo. A také jsme 

navštívili (MUDr. Popov, Dana Syslová) v New Yorku první metadonový program, kde 

to celé začínalo v 60. letech“ (Popov-rozhovor). Následně byl spuštěn pilotní program 

Ověřování metody metadonové substituce v podmínkách České republiky, který 

financovalo Ministerstvo zdravotnictví (to také dodnes hradí nákup metadonové 

substance) (Popov-rozhovor), který fungoval v Nemocnici U Apolináře pod vedením 

MUDr. Popova. Po dvou letech pilotního programu bylo závěrem jeho vyhodnocení, že 

se metadon může rozšířit do dalších organizací (Popov-rozhovor).  

 V roce 2001 se další látkou využívanou pro substituční léčbu stal buprenorfin, 

v preparátu Subutex (Špenkerová, c2017). Hlavním důvodem byla lepší dostupnost 

tohoto léku, jelikož na rozdíl od metadonu se dá distribuovat v lékárnách na předpis 

praktického lékaře, vyráběl se již jako hotový přípravek a v této indikaci se v zahraničí 

(prvně ve Francii, pak v severní Evropě a v řadě dalších zemí) k substituční léčbě 

využíval (Popov-rozhovor). Dalším důvodem byla menší pravděpodobnost 

předávkování. Před schválením buprenorfinu jako substituční látky jeli odborníci 

z Čech sledovat jeho distribuci v Rakousku, kde se setkali s praktickými lékaři ve Vídni 

(Popov-rozhovor), zde znovu proběhl při difuzi mechanismus učení, ačkoliv systém 

nakonec nebyl zcela přejat (odlišný je například přístup pojišťoven k platbě za tuto 

léčbu).  
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 Vzhledem k zapojení zahraničních odborníků do rozvoje substituční léčby u nás, 

můžeme definovat v menší míře mechanismus nátlaku – švýcarští lékaři nám 

metadonovou substituci aktivně nabídli a umožnili českým doktorům tamní praxi 

zhodnotit. Vliv měl i mechanismus emulace, jelikož země, které naši odborníci 

navštívili, byly všechny součástí tzv. „západního světa“, který se nám stal po odklonu 

od východního bloku kulturně blízkým (viz kapitola 6.2).  

Mechanismy emulace, tedy nápodoby států v důsledku kulturní podobnosti, a 

nátlaku však nebyly v tomto případě jediným nástrojem difuze výměny jehel do České 

republiky. MUDr. Jiří Presl popisuje v rozhovoru svůj postoj k metodám protidrogové 

politiky, které měl možnost sledovat, a ne všechny z nich hodnotí pozitivně. Po ročním 

pobytu v USA v roce 1990 se vrátil jako „zarputilý nepřítel americké protidrogové 

politiky“, která se koncentrovala převážně na tzv. Válku proti drogám, tedy primárně 

represivní přístup vůči uživatelům (Presl-rozhovor).  

 Tento fakt podporuje hypotézu, že dalším mechanismem, který měl vliv na 

strukturu české protidrogové politiky přinejmenším v případě opatření substituční léčby 

bylo učení. MUDr. Presl jako zástupce tehdejších významných aktérů neměl za cíl 

převzít přístup protidrogové politiky bez kritického hodnocení jeho dopadů a efektivity.  

 

5.6. Shrnutí 

Počátky harm reduction v české protidrogové politice jsem popsala na úrovni 

národních strategií, služby výměny injekčních stříkaček a jehel a opatření substituční 

léčby. Každý se u nás rozvíjel za jiných podmínek a v odlišné situaci.  

Harm reduction jako jeden z přístupů protidrogové politiky se do českých 

koncepčních materiálů věnujících se tomuto tématu dostal poměrně záhy. Již v první 

strategii protidrogové politiky byl nastaven vyvážený přístup, jehož je HR součástí. 

Difuze probíhala principem emulace, tedy přenosu politik z nám kulturně blízkých zemí 

a také mechanismem učení, kdy byly jednotlivé součásti HR přístupu kriticky 

hodnoceny a upravovány v návaznosti na české prostředí.  

Výměna injekčních stříkaček a jehel se v ČR objevila poprvé ještě před rokem 

1989, difuze probíhala z Velké Británie, odkud získali čeští odborníci o tomto opatření 

informace. Jelikož byla tato služba pro uživatele drog v zahraničí úspěšná, převedli ji i 

do českého prostředí, mechanismem v tomto případě bylo učení.  
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Substituční léčba se poprvé objevila v roce 1992, v období nového ustavování 

státu se však dlouho neudržela a znovu se jako pilotní projekt spustila od roku 1997. 

Poprvé mohli substituci odborníci vidět ve Švýcarsku, jehož lékaři s touto možností do 

Čech přišli, zde se v menší míře projevuje princip nátlaku. Dle dostupných informací 

byla tato služba dlouhodobě kriticky hodnocena na základě zahraničních odborných 

publikací. Ty však vycházely z nám kulturně blízkých zemí, do kterých jezdili lékaři na 

studijní cesty. Propojuje se zde tedy ještě mechanismus emulace a učení.  

Oblasti analýzy HR v národních 

koncepcích 

Výměna 

injekčních 

stříkaček 

Substituční léčba 

Mechanismy difuze Učení Učení  Učení  

Emulace  Emulace 

  Nátlak 

Počátek  1993 1986 1992 

oficiálně 1997 
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Závěr 

Česká protidrogová politika se formovala na počátku 90. let 20. století. V té 

době měly další evropské země za sebou dlouholetý vývoj, který ČR minul. Výstupem 

tohoto vývoje bylo nastavení v zásadě vyváženého přístupu v protidrogové politice, 

podporujícím přístup harm reduction. Tato podpora ale nebyla ve všech zemích totožná.  

Česká republika vytvořila systém protidrogové politiky, který se v řadě aspektů 

podobá tomu evropskému (konkrétněji západoevropskému), tedy například podporuje 

HR přístup. Tato práce má za cíl popsat a vysvětlit počátky tohoto přístupu v české 

protidrogové politice. Proces rozvoje HR však probíhal v jednotlivých oblastech 

odlišně, práce z tohoto důvodu popisuje počátky HR přístupu v národních koncepcích a 

rozvoj jednotlivých HR opatření (výměny injekčních stříkaček a jehel a substituční 

léčbu).  

Při analýze vycházím z odborných textů, ale zejména také z rozhovorů 

s nejdůležitějšími tehdejšími aktéry. Od nich se do analýzy dostávají jinak nedostupné 

informace, jelikož byli přímými účastníky jednání o tvorbě české protidrogové politiky.  

Ve třech sledovaných oblastech práce detailně popisuji počátky jednotlivých 

opatření spadajících pod harm reduction a také počátky tvorby národních strategií. 

Z tohoto popisu vyplývá, že příklon k protidrogové politice podporující harm reduction 

vycházel převážně z difuze těchto politik na základě mechanismu učení, jednotlivá 

opatření a přístupy byly kriticky hodnoceny a přejímány na základě jejich úspěšnosti 

v zahraničí. V případě substituční léčby a národních koncepcí měl vliv také 

mechanismus emulace, jelikož difuze probíhala ze zemí nám kulturně blízkých a mohlo 

dojít ke snaze tyto země napodobovat. V případě výměny injekčních stříkaček a jehel 

tento mechanismus nebyl určen, jelikož tato služba začala v době, kdy země, ze které 

difuze proběhla, nemohla být hodnocena jako kulturně blízká.  

V případě národních koncepcí se HR přístup objevil již v první z nich v roce 

1993. Opatření výměny injekčních stříkaček a jehel se spustilo již v roce 1986 v rámci 

státní instituce. Substituční léčba byla poprvé využita v roce 1992, záhy byla ukončena 

a jako pilotní program se znovu ustavila v roce 1997, z něj už se rozvinula do oficiální 

služby.  

Rozvoj přístupu harm reduction v České republice byl ovlivněn zahraničními 

protidrogovými politikami, stejně jako specifickou situací v zemi krátce po změně 
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režimu. Znovu se ustavovaly instituce a normy, a tím byl umožněn rychlý rozvoj služeb, 

které byly odbornou veřejností hodnoceny jako vhodné.  

Tato práce je jednou z mála psaných na toto téma v českém jazyce, proto nabízí i 

shrnutí zahraniční protidrogové politiky, které jinak není v této formě dostupné. 

Obdobně nabízí i shrnutí historie přístupu harm reduction. To může být základem pro 

další zájem o toto téma v našem prostředí. 

Otevírá také další otázky směrem ke stavu harm reduction v Čechách, například 

problematiku aplikačních místností, které se dosud nepodařilo prosadit. Práce může být 

základem pro rozvinutí teorie difuze politik a argumentaci, proč difuze v případě 

aplikačních místností neproběhla.  

Zajímavé by mohlo být i porovnání protidrogových politik dalších 

postsovětských zemí a analýza jejich odlišností s pomocí rámce difuze politik. Jinými 

slovy zhodnocení, jakým způsobem se protidrogové politiky v těchto zemích formovaly, 

z jakých zemí přebíraly jednotlivá opatření a jaké mechanismy difuze při tom 

fungovaly.  

 

Summary 

The Czech drug policy was formed in the early 1990s. At that time, other 

European countries were behind the long-term development that the Czech Republic 

missed. The outcome of this development was a balanced approach to drug policy, 

promoting harm reduction. However, this support was not identical in all countries. 

The Czech Republic has set up a drug policy system which, in several aspects, 

resembles a European (more Western European) approach, it for example, supports the 

HR approach. This work aims to describe and explain the origins of this approach in 

Czech drug policy. However, the process of HR development took place differently in 

different areas. For this reason, the work describes the origins of HR approach in 

national concepts and the development of individual HR measures (syringe and needle 

program and substitution treatment). 

In the analysis, I use expert texts, but also interviews with the most important 

actors at that time. From them, otherwise inaccessible information is received because 

they were direct participants in the negotiations on the Czech drug policy. 

In the three following areas of work, I describe in detail the origins of the 

individual harm reduction measures as well as the origins of national strategies. It is 
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clear from this description that the shift to drug policy based on harm reduction was 

based largely on the diffusion of these policies due to the learning mechanism, 

individual measures and approaches have been critically evaluated and taken because of 

their success abroad. In the case of substitution treatment and national strategies, the 

emulation mechanism also intervene, since the diffusion was from countries that were 

culturally close to us, and an attempt could be made to imitate these countries. In the 

case of syringes and needles program, this mechanism was not designed as this service 

started at a time when the country from which the diffusion occurred could not be 

regarded as culturally close. 

In the case of national concepts, the HR approach appeared in the first one in 

1993. The program for syringe and needle replacement began in 1986 in a state 

institution. Substitution treatment was first used in 1992, soon shut down, and as a pilot 

program re-established in 1997, afterwards it had developed into an official service. 

The development of the harm reduction approach in the Czech Republic was 

influenced by foreign drug policies as well as the specific situation in the country 

shortly after regime change. Institutions and standards were re-established and allowed 

rapid development of services that were considered by the professional public to be 

appropriate. 

This work is one of the few written on this topic in the Czech language, therefore 

offers a summary of foreign drug policy, which is not available in this form. Similarly, 

it offers a summary of the harm reduction approach. This may be the basis for further 

interest in this topic in our environment. 

It also opens other questions about the harm reduction situation in the Czech 

Republic, such as application room issues that have not been successful yet. The thesis 

may be the basis for developing the theory of diffusion of policies and the 

argumentation why diffusion in the case of application rooms has not taken place. 

Interestingly, the comparison of drug policies of other post-Soviet countries and 

the analysis of their differences with the help of the policy diffusion framework could 

be thought-provoking. In other words, the assessment of how the drug policies in these 

countries were shaping, the countries in which the individual measures were taken and 

the diffusion mechanisms in place. 
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