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Kniha zaujímá velmi specifické místo v oblasti des-

kripce zneužívání návykových látek na našem území, a to

zejména svým zamìøením do dosud nepopsaného období. Je

zajímavì èlenìna do tøí základních kapitol, které lze èásteè-

nì chápat i jako etapy jednotlivých látek. První kapitola po-

pisuje poèátky drogového problému v èeských zemích. Rov-

nìž akcentuje otázku alkoholu a lidového léèitelství, kde lze

vystopovat koøeny vedoucí k užívání, resp. zneužívání ná-

vykových látek i s ohledem na vliv Orientu. Druhá kom-

plexní kapitola se vìnuje vlivu prùmyslové revoluce na

vznik drogového problému jako takového, opìt se zamìøe-

ním na naše území; akcentuje jednotlivé oblasti návyko-

vých látek, jejich pøedstavitele, dobové zprávy, vnímání uži-

vatelù a postup orgánù státní moci proti obchodu a zneuží-

vání tìchto látek, zejména morfinu. K oživení a pochopení

tehdejších mechanismù boje proti drogám a chápání drog

uvádìjí autoøi krátké „soudnièky“ – kazuistické pøípady,

a to jak z pohledu represivního, tak i medicínského. Závìr

kapitoly pøipravuje vstup do tøetího období – do éry kokai-

nu. Tøetí kapitola je vìnována drogovému problému v mezi-

váleèném období a vzniku samostatného Èeskoslovenska.

Svým rozsahem je nejobsáhlejší a velmi podrobnì se vìnuje

nejen otázkám drogového boomu v nekonvenèních dvacá-

tých a tøicátých letech minulého století, ale zároveò vzniku

a rozvoji policejního a èetnického aparátu a souvisejícímu

boji proti pašování drog. Velmi zajímavì popisuje vznik tzv.

„balkánské cesty“, která je do dnešních dní významným ce-

loevropským problémem v oblasti nelegálního obchodu

s drogami. Zmínìn je i vliv drogového obchodu v jednotli-

vých evropských zemích na situaci v Èeskoslovensku.

Kniha je významným poèinem v pøiblížení souèasného

stavu drogového problému nejen u nás, ale i v mezinárod-

ním kontextu. Vyplòuje zcela prázdné místo na poli moder-

ní historie návykových látek a je velmi pìknì zpracována

nejen po popisné stránce, ale i co se týèe dobových informací

a ilustrací. Knihu lze doporuèit všem, kteøí mají zájem

o moderní historii návykových látek a další vývoj v této

oblasti.
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