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Struktura přednášky 
• Užívání drog jako rizikové chování 
• Posuzování rizik a škod spojených s 

užíváním drog 
• Případové studie (VB, ČR) – stupnice 

hodnocení nebezpečnosti drog, vládní 
komise VB, změny v ČR 

• Minimalizace rizik 
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Co je to rizikové chování? 
• chování, v jehož důsledku dochází k 

prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, 
výchovných a dalších rizik pro jedince nebo 
společnost (Miovský a Zapletalová 2006) 

• cílené jednání, jehož následkem může být 
zranění, smrt, trvalé postižení nebo jiné snížení 
kvality života riskujícího nebo dalších lidí, stejně 
jako narušení vztahů, psychiky, nebo i 
ekonomické a hmotné škody 

• 90. léta – syndrom rizikového chování (Jessor) 
• někdy také „problémové chování“ 
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Rizikové chování 
• „adrenalinové“ a hazardní hry, experimentování a 

riskování 
• šikana, vzájemná agrese, násilí 
• obecně protiprávní jednání, kriminalita, vandalismus 
• promiskuita, předčasné sexuální vztahy, sexuální 

zneužívání, nechráněný sex 
• xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus 
• extrémní a adrenalinové sporty 
• zneužívání legálních i nelegálních drog a další 

závislosti 
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Zdroj: http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=478443 



Následky rizikového chování 
• zdravotní – různé úrazy, často s trvalými následky 
• psychické – různé poruchy (spánku, příjmu 

potravy apod.), psychosomatické poruchy, kolísaní 
nálad, deprese, úzkosti, závislosti 

• ekonomické – hmotné škody, výdaje na léčbu a 
péči, ekonomická zátěž rodiny a celé společnosti 

• společenské – vyloučení, snížené aspirace a 
uplatnění, nálepkování 

• sociálně-právní a trestně-právní – ústavní 
výchova, trestní stíhání / odsouzení, vyšetřování 
atd. 
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Jak škodlivé jsou drogy? 
• sestavte týmy o 5-7 lidech 
• navrhněte 3 hlavní kategorie pro posouzení 

škod, které může způsobovat (zne)užívání drog 
dospělými lidmi 

• na škále 0 (neškodné) až 3 (extrémně škodlivé) 
odhadněte míru škodlivosti následujících drog v 
rámci jednotlivých kategorií: 1) heroin, 2) kokain, 
3) pervitin, 4) marihuana, 5) extáze, 6) alkohol, 
7) tabák 

• 10 minut, poté krátká diskuse výsledků 
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„Žebříček“ škodlivosti 
Droga Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Celkem 
Heroin 
Kokain 
Pervitin 
Marihuana 
Extáze 
Alkohol 
Tabák 
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Škála škody (rizika): 0 – neškodné) až 3 – extrémně škodlivé. 



Mezinárodní klasifikace 
• zakotvená v konvencích OSN (1961, 1971 a 1988) 
• týká se pouze tzv. kontrolovaných drog 
• klasifikace „škodlivosti“ (harmfulness) podle 

nebezpečnosti pro zdraví, rizika zneužití a 
terapeutické hodnoty 

• rozlišuje omamné a psychotropní látky 
• prakticky všechny v současnosti nelegální drogy 

jsou klasifikovány jako velmi škodlivé, návykové s 
velkým rizikem zneužívání (některé na obou 
seznamech) => velmi  přísná kontrola 

• nemají přímou právní platnost, ale signatáři je musí 
přenést do své národní legislativy 
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Klasifikace v ČR? 
1. omezená distribuce: tabák, alkohol, ředidla apod. 
2. přestupek: přechovávání OPL v malém množství nebo 

pěstování rostlin nebo hub s OPL (konopí, lysohlávky apod.) => 
pokuta až do 15 000 Kč, napomenutí, propadnutí věci 

3. trestný čin: ostatní OPL nebo výše uvedené ve větším než 
malém množství 
– § 283 – Nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a s jedy 
– § 284 – Přechovávání OPL a jedu 
– § 285 – Nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL 
– § 286 – Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu 
– § 287 – Šíření toxikomanie 
– § 288 – Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem. 
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Velká Británie 
• od 60. let zpřísňování režimu u 

kontrolovaných látek 
• 1971 – Misuse of Drugs Act vycházející z 

konvencí OSN 
• rozděluje tyto látky do třech skupin podle 

jejich škodlivosti pro jednotlivce a společnost 
• ustavil mj. nezávislou expertní radu (Advisory 

Council on the Misuse of Drugs – ACMD) 
jako poradní orgán vlády 

• doporučení ACMD bylo až na 2 výjimky vždy 
akceptováno a implementováno (1979 a 
2009) 
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Klasifikace ve VB (2013) 
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Class Drug Possession Supply and 
production 

A Crack cocaine, cocaine, ecstasy 
(MDMA), heroin, LSD, magic 
mushrooms, methadone, 
methamphetamine (crystal meth) 

Up to 7 years in 
prison, an unlimited 
fine or both 

Up to life in prison, an 
unlimited fine or both 

B Amphetamines, barbiturates, 
cannabis, codeine, 
methylphenidate (Ritalin), synthetic 
cannabinoids, synthetic cathinones 
(eg mephedrone, methoxetamine) 

Up to 5 years in 
prison, an unlimited 
fine or both 

Up to 14 years in 
prison, an unlimited fine 
or both 

C Anabolic steroids, benzodiazepines 
(diazepam), gamma 
hydroxybutyrate (GHB), gamma-
butyrolactone (GBL), ketamine, 
piperazines (BZP) 

Up to 2 years in 
prison, an unlimited 
fine or both 

Up to 14 years in 
prison, an unlimited fine 
or both 

Temporary 
class 
drugs* 

NBOMe and Benzofuran 
compounds 

None Up to 14 years in 
prison, an unlimited fine 
or both 



Kritika britské klasifikace 
• od roku 2000 řada vlivných studií a zpráv upozorňující 

na nedostatky klasifikace (především ve vztahu k 
MDMA) a navrhujících změny (viz UK DPC 2008) 

• kritika (Rolles 2007) 
– neexistuje žádné vyhodnocení vůči smysluplným indikátorům 

(evaluace) 
– založený na nepodloženém předpokladu, že tresty efektivně 

odstrašují a tvrdší tresty odstrašují více 
– neobsahují alkohol a tabák (nejsou škodlivé?) 
– nevědecké a nesmyslné plošné posuzování škod (škody se 

liší podle povahy uživatelů, množství, způsobu konzumace 
atd.), které neumožňuje mírné (prospěšné, odpovědné …) 
užívání 

– stanovení trestů pro jednotlivce na základě generalizace škod 
pro celou populaci je nevědecké a nespravedlivé 
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David Nutt „story“ 
• psychiatr a neuro-psychofarmakolog, 

dlouholetý předseda technické komise 
ACMD 

• v roce 2008 jmenovaný předsedou ACMD 
• již v r. 2007 článek v časopise Lancet 

– kritika klasifikace jako nesystémové, arbitrární a 
nevědecké 

– tři hlavní kategorie škodlivosti s devíti parametry 
– expertní proces posuzování škod na škále 0-4 

pro 14 látek v daných parametrech 
– pilotáž, poté 2 skupiny expertů 
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Kategorie škod a parametry 
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David Nutt „story“ po 2009 
• opakované střety s ministry vlády ohledně škod a 

klasifikace 
• článek varující před riziky „equasy“ (jízda na koni v 

narážce na ecstasy): 1 vážná nepříznivá událost na každé 
cca 350 vystavení vlivu vs. cca 10,000 u MDMA 
– reakce na vládní kritiku: účelem bylo „to get people to 

understand that drug harm can be equal to harms in 
other parts of life“ 

– pokárání od ministryně vnitra a výzva k omluvě rodinám 
obětí extáze 

• další kontroverze spojené s jeho článkem z r. 2007 a 
ohledně vládou zvažovaného přeřazení konopí z C zpět do 
B (např. i na stránkách The Guardian) 
– konopí v kat. C pouze v letech 2004 – 2009  

7.11.2013 Martin Nekola - FSV UK 17 



David Nutt „story“ (pokr.) 
• odvolání z čela ACMD (nelze být zároveň 

vládním poradcem a vést kampaň proti vládní 
politice) 

• odstoupení dalších členů a následné politické 
střety a diskuse 

• v r. 2010 zakládá Independent Scientific 
Committee on Drugs kam přestupují další 
členové ACMD 

• Zakázat khat? Zakažte kočky! 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2
013/jul/03/ban-qat-theresa-may-ban-cats 
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Článek Drug harms in the UK 
• kritika článku z roku 2007 –> uznání slabin 
• nová multikriteriální metoda (multicriteria 

decision analysis – MCDA) 
• 16 kritérií pro posouzení škod: 9 pro uživatele 

samotného, 7 pro ostatní (společnost) 
– mortalita, poškození fyzického a psychického 

zdraví, závislost, hmotné a nehmotné ztráty, 
úrazy, kriminalita, životní prostředí, mezinárodní 
škody, ekonomické náklady, fungování rodiny atd.  

• posouzení 20 látek na 1-denním setkání 
expertů ISCD a dvou dalších odborníků 

• 100 bodová škála a vážení kritérií 
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Ponaučení 
• Nutt (a kol.) netvrdí, že užívání extáze nebo konopí je 

bez rizika, pouze dávají užívání těchto látek do 
kontextu (a to jak vůči jiným lidským aktivitám, tak mezi 
látkami) 
– extázi užívá půl miliónu uživatelů každý víkend a 

způsobuje méně než 10 úmrtí ročně X jedna osoba denně 
zemře v důsledku akutní alkoholické otravy a tisíce lidí 
následkem chronického užívání 

– užívání je rizikové chování, ale to je ježdění na koni také, 
nemluvě o extrémních sportech atd. 

• politika ≠ věda => různé účely klasifikace 
– stanovit vládní priority a odpovídající zdroje (politika) 
– „vysílat signál“, že užívání drog škodí (vzdělávání) 
– zabránit produkci a obchodování s drogami (sankce) 

• další modely měření škod (např. Drug Harm Index 
nebo Total Harm) 
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Legální = bezpečné? 
• jaký je vztah mezi právním statusem látky a 

jejím vnímání lidmi (uživateli i neuživateli) a 
následným rizikovým chováním (užíváním)? 

• nelegální status má odrazovat, ale zároveň 
způsobuje škody 

• jak je to s legálním statusem u nových látek 
(bez „historie“)? 

• příklad piperazinů (BZP, TFMPP) na NZ 
– (od cca 2000) do 2005 neregulované 
– 2005 vytvoření kategorie Restricted Substances 

(18+, omezení reklamy) a průběžná evaluace 
– 2008 přeřazení do kat. C1 (regulace jako konopí) 
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Studie mladých uživatelů BZP na NZ 
• Sheridanová a Butlerová (2010) 

– rozhovory a skupinové diskuse s mladými lidmi (n=58), kteří 
užili BZP v předchozím půlroce 

• omezené a neověřené informace o látce a užívaných 
produktech 

• oddělení od nelegálních aktivit (volný resp. regulovaný 
prodej), menší stres 

• jsou společensky akceptovatelné, ale přesto spojované 
s nelegálními drogami (taneční kultura) 

• legální status vysílá směrem k uživatelům konfliktní 
signály 
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• jestliže jsou produkty s BZP legální, potom: 
– jsou testované a oficiálními autoritami prověřené 

(nejsou) 
– jejich produkce je kontrolovaná (není, požadavky 

na obsah/kvalitu nejsou) 
– jsou bezpečnější než nelegální látky jako je 

extáze nebo metamfetamin (nevíme) 
– je možné být méně opatrný při jejich užívání, 

překračovat doporučené množství apod. (není) 
– mají mírné psychotropní účinky, jinak by je vláda 

nepovolila (záleží proti čemu) => často užívány v 
kombinacích nebo ve větším množství už při 
prvním užití  
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Přesvědčení spojená s legálním BZP 



NZ první zemí s omezeným 
prodejem NPS 

• 2013 – Psychoactive Substance Act 
• zřízena agentura při MZ 

– dodržování bezpečnostních standardů před 
vstupem na trh 

– systém licencí pro dovozce, výrobce, distributory, 
prodejce a výzkumníky 

• omezení prodeje: 
– minimální věk 18 let; 
– označování a balení produktů (spolu s 

varováním) 
– zvláštní obchody 
– zákaz reklamy mimo obchod 
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• “Simply banning these drugs only 
incentivizes producers to develop drugs 
that get around the law – regardless of 
what they will do to the people that take 
them,” 

• “This model incentivizes producers to 
develop drugs that are safer. We think 
that’s a much smarter way to go about it.” 
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Ross Bell, executive director of the New 
Zealand Drug Foundation 



Minimalizace rizik (Harm reduction) 
• obecný koncept HR aplikovaný v historii v mnoha 

oblastech lidské činnosti (viz červené praporky, 
pásy, helmy, opalovací krémy, chrániče atd.) 

• kontroverze vyvolává jako alternativní / doplňující 
přístup k drogové politice – nejen snižování nabídky 
a poptávky, ale také škod) 

• formalizovaný jako politika koncem 80. let 20. 
století, ale mnohá opatření implementována v 
drogové kultuře již v 60. a 70. letech (např. komiksy) 

• snižování škod: 
a) spojených s užíváním drog 
b) spojených s drogovou politikou (Sankce za užívání 

drog by neměly jedince poškozovat více, než samotné 
užívání)  
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Co to je HR? 
• pragmatický přístup k užívání drog ve společnosti 

– drogy tu byly, jsou a budou => snažit se, aby 
negativní důsledky užívání byly co nejmenší 

• na individuální úrovni upřednostňuje zdraví a 
osobní odpovědnost před perzekucí, léčbu před 
kriminalizací (ale také před abstinencí) 

• na společenské úrovni hledá rovnováhu mezi 
ochranou veřejného zdraví a zájmy jednotlivce 

• informovaní uživatelé mohou na základě svých 
znalostí sami rozhodnout, co je pro ně nejlepší 
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Základní principy HR 
1. alternativa k jednostranným modelům užívání 

drog a závislosti: 
– závislost jako morální selhání => převýchova 
– závislost jako nemoc => důsledná abstinence 
– závislost jako adaptivní selhání => analýza a 

odstranění příčin 
2. abstinence ideální výsledek, ale akceptace 

alternativ (neabstinující klienti) 
– nabízení ochrany před poškození drogou a před 

rozvojem závislosti 
3. uplatnění nízkoprahového přístupu 

– práce s klientem bez ohledu na místo a jeho aktuální 
stav a za vzájemně dohodnutých podmínek) 

Zdroj: Hrdina (2003) 
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Nástroje (služby) HR 
• výměna injekčního materiálu 

– jehly, dezinfekce, voda, filtry a další 
• zdravotní služba – první pomoc, ošetření, odborné 

poradenství (viz projekt Sanitka) 
• testování extáze + informace o rizicích (např. 

Safer Party - http://www.saferparty.cz/)  
• bezpečný sex – kondomy a osvěta 

(zodpovědnost) 
• osvěta, poradenství, krizová intervence 
• aplikační místnosti (šlehárny) 
• substituční léčba (v širším pojetí HR) 
• různé formy: pěší / mobilní streetwork, K-centrum, 

výdejní automaty 
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Historie HR hnutí ve světě 
1. fáze: implicitní HR pro alkohol a nikotin 

(60. léta) 
– např. minimální věk, zdanění, zodpovědné 

užívání, varování na obalech, regulace 
reklamy, zavedení filtrů a nikotinových 
žvýkaček, nižší obsah dehtu a nikotinu 

2. fáze: implicitní HR pro ilegální drogy (60. 
– 70. léta) 

– metadon v substituční léčbě 
 závislosti a při detoxu (USA) 
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Historie HR hnutí ve světě 
3. fáze: počátky explicitní HR (pozdní 70. léta – 

90. léta) 
– důraz na prevenci krví přenosných nemocí, 

především žloutenky a později HIV/AIDS 
– rozvoj výměnných programů a přenos poznatků  
– zapojení uživatelů (Junkiebond v Nizozemí) 
– preskripce heroinu a kokainu a dalších služeb v 

Merseyside (Liverpool) 
– 1990 – zrození „HR hnutí“ na 
 1. mezinárodní konferenci o 
 snižování škod spojených 
 s drogami (Liverpool) 
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Historie HR hnutí ve světě 
4. fáze: současnost 

– širší pojetí (nad rámec prevence KPN) 
– rozvoj celé škály služeb a programů (viz 

výše) 
– větší zapojení uživatelů drog 
– rozvoj hnutí (síťování, konference, 
 časopisy atd.) 
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Stav HR ve světě 

• http://www.ihra.net/global-state-of-harm-
reduction 
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HR a HIV 
• opiátová substituční léčba a programy na 

výměnu jehel snižují přenos HIV (u VJ 
méně průkazně) 

• u aplikačních místností zatím chybí 
evidence 

7.11.2013 Martin Nekola - FSV UK 38 

Zdroj: EMCDDA 2010 



„Šlehárny“ v Praze? 
• nová koncepce protidrogové politiky do roku 2020 

– navýšení rozpočtu o deset milionů (více jak 50 milionů korun) 
– důraz na substituční léčbu, terénní programy a ambulantní péči 
– vznik denních stacionářů, chráněného bydlení a aplikačních 

místností 

• Radní P1 Solil: „Je naprostý nesmysl, aby aplikační 
místnosti vznikly v centrální části Prahy, v památkové 
rezervaci". Jejich zřizování prý odmítá i Národní 
protidrogová centrála a policie Prahy 1. 

• rozumný návrh (Nizozemsko, Švýcarsko, Německo, 
Španělsko, Norsko, Kanada, Austrálie aj.), který však 
nebyl projednán s těmi, kterých se to týká! (alespoň podle 
reakcí v médiích) 
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