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SUMMARY: The paper seeks to provide comprehensive information about cocaine, a very

specific substance with a long and significant history linked to human culture. Nevertheless, it

also became a source of people’s decay and suffering. Given its extent, the article is divided into

two parts which build upon one another and constitute a compact whole. The first part of the text

describes the natural source of cocaine – a widespread, well-known plant of cultural significance,

the coca shrub (Erythroxylon coca), grown in South America since the pre-Columbian era.

Cocaine, or coca, was originally used by the local population as a plant which became a common

element of the community at that time and an ideal nutritional supplement that made a difficult

life in a harsh environment easier. The general introduction is followed by sections exploring both

the ancient and modern history of coca, coca leaves, and cocaine. The text continues by

describing the modern history of the substance and its use in and undisputed influence on the

development of medicine, including the aspects of the emerging issue of cocainism. Finally,

a brief summary is provided of the arrival of cocaine in Czechoslovakia’s First Republic, including

a short case study (Vondráèek, 1935, pp. 79–83), followed by an account of cocaine abuse and its

influence on the human body.

The continuing second part discusses the spread of cocaine over our territory and the patterns of

its use. Different forms of (ab)use – leaves, paste, and hydrochloride, including freebasing – are

also considered. This section is followed by information on the health aspects, providing an out-

line of the health risks according to their level of severity.

Submitted: 1 / OCTOBER / 2009 Accepted: 18 / NOVEMBER / 2010

Grant support: OPPA CZ.2.17/3.1.00/31430

Address for correspondence: Jaroslav Šejvl / sejvl@adiktologie.cz / Centre for Addictology, Department of

Psychiatry, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague,

Ke Karlovu 11, 120 00 Prague 2, Czech Republic



Kokain (1. èást)

ŠEJVL, J.

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice

v Praze

Citace: Šejvl, J. (2010). Kokain (èást 1). Adiktologie (10)4, 246–251.

2010 / 10 / 4

PØEHLEDOVÝ ÈLÁNEK

247ADIKTOLOGIE

KLÍÈOVÁ SLOVA: ERYTHROXYLUM – KOKA – KOKAIN

SOUHRN: Cílem pøedloženého textu je podat komplexní informaci o kokainu – o velmi specific-

ké látce, která má svoji dávnou a významnou historii etablovanou do lidské kultury, a pøesto se

stala v posledních sto letech i zdrojem lidského úpadku a neštìstí. Èlánek je, s ohledem na svùj

rozsah, rozdìlen na dvì kapitoly, které na sebe navazují a tvoøí kompaktní celek. V první èásti

textu je popsán zdroj kokainu; je jím pøírodní kulturní, zároveò nejrozšíøenìjší a nejznámìjší, keø

koka (Erythroxylon coca), pìstovaný od pradávna (již pøed Kolumbem) v Jižní Americe. Kokai-

novník, resp. koka byla pùvodnì využívána místními obyvateli jako rostlina, která se stala bìž-

nou souèástí tehdejší komunity, ideálním zpùsobem doplòovala stravu a podporovala nesnad-

ný život v obtížných pøírodních podmínkách. Na obecný úvod navazují èásti, které se zabývají

dávnou historií koky, kokových listù a kokainu; èlánek pokraèuje deskripcí moderní historie ko-

kainu, jeho využitím a nesporným vlivem v rozvoji lékaøství – a to i z hlediska poèátkù rozvoje ko-

kainismu. Následuje struèné shrnutí jeho pøíchodu do první republiky, vèetnì krátké kazuistiky

(Vondráèek, 1935, p. 79–83), a pokraèuje popisem jeho zneužívání a vlivem na lidský organismus.

V navazující druhé èásti se autor vìnuje rozšíøení kokainu na našem území a vzorci jeho užívání,

a to i s ohledem na formu, v jaké je zne/užíván – lístky, pasta a hydrochlorid, vèetnì free base.

Na tuto èást navazují informace o zdravotních aspektech s rozdìlením na závažnost zdravot-

ních rizik.
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� 1 ERYTHROXYLUM
Rod Erythroxylum, kokainovník (rudodøev), patøí do stejno-

jmenné èeledi Erythroxylaceae; jsou to keøe nebo stromy se

støídavými jednoduchými listy, vždy s dobøe vyvinutými pa-

listy a drobnými, nenápadnými, oboupohlavními, pravidel-

nými pìtièetnými kvìty s èastou heterostlií (rùznoènìleè-

ností1). Plod tvoøí jednosemenná peckovice (Valíèek et al.,

2000, p. 52). Botanikové znají asi 200–250 druhù èeledi

Erythroxylaceae, které rostou po celé Jižní Americe, v zá-

padní Indii, na Madagaskaru, Jávì a v Indonésii. Svoje jmé-

no mají podle èerveného zbarvení kùry èi døeva2.

Zdrojem kokainu je kulturní, zároveò nejrozšíøenìjší

a nejznámìjší, keø koka (Erythroxylon coca), pìstovaný od

pradávna (již pøed Kolumbem) v Jižní Americe. Jde o keø

nebo malý strom s prutovitými vìtvemi krytými èerveno-

hnìdou borkou3, vysoký 1–5 m, podobný naší trnce, s tuhý-

mi velkými listy. Je poznatelný podle živì zelených listù po-

dlouhle vejèitého tvaru (asi 3–6 cm dlouhé a 1,0–1,2 cm širo-

ké); jsou celokrajné, slabì kožovité s charakteristickou

žilnatinou. Drobné, bìlavé, zelenobílé èi nažloutlé drobné

kvìty vyrùstají na chudokvìtých svazeècích. Mají pìticípý

kalich a korunu složenou z pìti plátkù, k nimž pøirùstá na

vnitøní stranì stejný poèet jazykovitých, dvojklaných lupín-

kù. Ještì je v kvìtu deset jednobarevných tyèinek a svrchní

trojpouzdrý semeník se tøemi ènìlkami. Plodem je podlouh-

le vejcovitá, až 2 cm dlouhá peckovice, která v dobì plného

uzrání má purpurovì èervenou barvu. Nažloutlé až svìtle

hnìdé vøetenovité semeno má velký endosperm.

Tento druh se zpravidla dìlí na dvì variety, a to Ery-

throxylum coca Lam. var. spruceanum Burck, tzv. peruán-

skou koku, která se vyznaèuje užšími, svìtlejšími a tenèími

listy, a Erythroxylum coca Lam. var. coca, tzv. bolivijskou

koku, rostoucí v nižších polohách této oblasti. Z dalších dru-

hù je významný Erythroxylum novogranatense (Morris) Hi-

er., kokainovník kolumbijský (pùvodem z Kolumbie). Jako

droga se pìstuje až do oblasti severní Argentiny a místy

i v Indonésii. Ve støední a jižní Africe roste Erythroxylum

emarginatum Thonn., v Brazílii Erythroxylum deciduum

St. – Hil., poskytující barvivo ze stonku, z Jamajky pochází

Erythroxylum areolatum Vell. s trvanlivým, èervenavým

døevem. Plantáže koky, tzv. cocales (nebo také kokové sa-

dy), se nejèastìji zakládají na lesních mýtinách. Mladé rost-

liny, vypìstované ze semen nebo øízkù ve školkách, se pøe-

sazují do plantáží po dosažení výšky 30–50 cm. Pøi peèlivém

ošetøování dávají za 1,5 roku sklizeò prvních listù. Ve stáøí

tøí let se trhají 3–4krát roènì, životnost plantáže je asi

20 let. Natrhané listy se suší, nesmí však pøeschnout, ani

zèervenat. Správnì usušená droga má vùni podobnou naší

komonici a dává zelený odvar mdlé, trávovité chuti (Valíèek

et al., 2000, pp. 52–53).

Rostlina byla poprvé vyšlechtìna ve støední Amazonii.

Valíèek uvádí, že kokainovník pravý vyšlechtili a pìstovali

pøíslušníci národa Èibèù, kteøí žili na náhorní rovinì ve

støední Kolumbii a tvoøili jednu z nejvyspìlejších pøedko-

lumbovských kultur4. Èibèové byli dobøí zemìdìlci a obcho-

dovali s listy koky s okolními kmeny (Valíèek et al., 2000,

p. 49). Dnes se však pìstuje ve velkém na úpatí And v Peru5

a Bolívii6; Andy jsou jejím domovem a zde se jí daøí díky vlh-

kému klimatu kolem rovníku a v nadmoøských výškách od

600 do 1000 m; nejlépe se jí daøí v teplých údolích v nadmoø-

ské výšce 1500–1600 m.

Když se kokové listy vysazovaly pøed obdobím dešťù,

musely být první rok chránìny pøed sluncem. Teprve druhý

rok se objevují žvýkatelné listy. Jsou zpravidla oválné, 6 cm

široké a jen 3 cm dlouhé. Døevo keøe má naèervenalou bar-

vu. V kvìtnu se objeví malé a poèetné žlutobílé kvìty, buï

ojedinìle, anebo ve shlucích. Potom vyrostou malé, naèerve-

nalé a protáhlé peckovice, které klovou ptáci. Nestrávená

semínka v trusu ptákù padají na zem, což rostlinì zaruèuje

rozmnožování a zachování druhu. Je pøíznaèné, že každoroè-

nì se dosahuje nìkolikeré skliznì, ale nejbohatší a nejvydat-

nìjší je jarní sklizeò. Poèínaje tøetím rokem a následující èty-

øi roky je sklizeò nejbohatší (Baboian, 1974, p. 114).

� 2 DÁVNÁ HISTORIE
Povzbudivé úèinky koky známe pøinejmenším z doby Naz-

kù (tj. kolem roku 500 po Kristu). Doklady o tom pocházejí

z mumifikovaných ostatkù peruánského vladaøe té doby,

který mìl ve svém hrobì také nìkolik pytlù s listy koky.

Kromì toho keramika té doby èasto znázoròuje lidi, kteøí

mìli od žvýkání koky charakteristicky rozšíøené tváøe. Dva

druhy koky – Erythoroxylon coca a Erythoxylon novograna-

tense – se pìstují na plantážích, kde se listy mohou sklízet

i ètyøikrát do roka.

Vypráví se, že první Inka, zakladatel øíše Inkù, mýtický

Manko Kapak, syn boha Slunce, sestoupil kdysi z hor u jeze-

ra Titicaca v Peru k lidem a pøinesl jim božskou bylinu, aby

„obveselovala zarmoucené, unaveným a vyèerpaným propùj-

èila nové síly a nasytila hladové“. Do 10. století, vrcholu roz-

kvìtu kultury Inkù7, se koka hojnì užívala v Andách.
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1/ Rùznoènìleènost (heterostylie) je schopnost rostlin vytváøet dva typy

kvìtù: kvìty s dlouhými ènìlkami a krátkými tyèinkami (dlouhoènìleèné) a kvì-

ty s krátkými ènìlkami a dlouhými tyèinkami (krátkoènìleèné). Jde o pojistku

proti samoopylení. Èasto je toto ještì pojištìno tím, že pylem z dlouhých tyèi-

nek lze oplodnit pouze dlouhoènìleèný kvìt (velké pylové zrno), pylem z krát-

kých tyèinek pouze krátkoènìleèný kvìt (malé pylové zrno) (http://cs.wikipe-

dia.org/wiki/Rùznoènìleènost).

2/ Øecky erytros = èervený, xylon = døevo.

3/ Odtud i staré èeské jméno – rudodøev.

4/ Pochází pravdìpodobnì z vlhkých pralesù na jihovýchodních a východ-

ních svazích bolivijských a peruánských And, kde vystupují do výšky až 1800 m.

5/ V oblastech Cuzka, Huanuka, Puna a Montany.

6/ V oblastech Cochabamby, Larecoji a Yangosu.

7/ Koka byla údajnì používaná výluènì pøi náboženských obøadech a pìsto-

vání koky pro jiné úèely trestali. Kdo vstoupil do kokového háje, musel na zna-

mení úcty pokleknout (Urban, 1973, p. 105).



Inkové vìøili, že jim bohové dali koku proto, aby utišili

jejich hlad, dodali jim novou sílu a pomohli jim zapomenout

na jejich neštìstí. Inkové koku uctívali a používali ji v nábo-

ženských obøadech spojených se vstupem do dospìlosti, rov-

nìž však mìla svoje místo i ve státní správì. Byla symbolem

božství, uctívána jako božský dar, který dovede nasytit hla-

dové, vrátit sílu unaveným a vyèerpaným a dát zapomenout

na strasti denního života nešťastným lidem. Bohoslužby

u starých Inkù byly konány výhradnì se žvýkacím soustem

kokových listù, listy byly vkládány do hrobù mrtvých nebo

do mumií – vùbec celý náboženský život se toèil kolem keøù,

které byly nazývány „božskou rostlinou“. Jak významnou ro-

li hrála koka v životì Inkù, dokazuje i fakt, že koková vìtviè-

ka byla souèástí národního znaku a bohynì lásky byla zná-

zornìna s kokovou vìtvièkou v ruce – tím byl souèasnì vyjád-

øen i pohlavnì vzrušující úèinek koky. Pùvodnì bylo požívání

koky výsadou vyhrazenou pouze královským rodinám a nej-

vyšší královská vyznamenání u starých Inkù spoèívala v ob-

darování vyznamenaného kokovými listy. Podle jedné legen-

dy byla dokonce královna Inkù jménem Mayta Cccapak pro

své zásluhy pojmenována Mama Coca – Matka Koka – na

dùkaz nejposvátnìjšího vdìku Inkù (Klan, 1947, p. 24).

Indiáni v Peru od pradávna znají její úèinky, které jsou

„ideální“ kombinací toho, co lze od drogy oèekávat: pùsobí

oživení a stupòuje výkon, povzbuzuje náladu, zahání pocit

hladu a žíznì a ve vyšších dávkách vyvolává stav omámení,

doprovázený nìkdy nezvykle pøíjemnými zážitky.

Šamani pomocí koky vyvolávali stav, který se podobal

transu a umožòoval spojení s duchy. Koka byla pøíliš vý-

znamná na to, aby ji používali pouze prostí indiáni, a proto

byla pøed útokem Pizarra a jeho conquistadorù konzumace

koky celkovì velmi nízká. Když roku 15338 dorazil Pizarro

do hlavního mìsta království Inkù Cuzca, Inkové útoku

podlehli a øíše se rozpadla. Indiáni tak získali okamžitý pøí-

stup ke zdrojùm koky a zaèali ji žvýkat, èímž se závislost na

kokainu velmi rychle šíøila. Žvýkaèi koky spotøebují asi

30–50 g listù dennì, nìkteøí indiáni však zkonzumují až

500 g, což odpovídá 2,5 g kokainu. Pøed použitím zbaví líst-

ky øapíkù a hlavních nervù, pøimísí k nim hašené vápno

a/nebo rostlinný popel z lodyh merlíku9, které u sebe stále

nosí v døevìné nádobce spolu s váèkem kokosových listù,

zvaným chuspa.

Mírnému žvýkání kokových listù se indiáni oddávali

nìkolikrát dennì, pøièemž spotøebovali vždy od 10 do 20 lis-

tù. Pro vìtší požitek ze žvýkání se požívaè vìtšinou odebral

do samoty. Tam strávil nìkolik dní, prakticky bez potravin

– namísto toho žvýkal kokové listy, pohroužen do svých vi-

din, pøíjemných, èi také dìsivých. Teprve, když spotøeboval

svoji zásobu listù, vracel se zpìt do komunity. Pokud byla

koka užívána v malé míøe, pomáhala Indiánùm snášet je-

jich strasti života10. Pravidelné a dlouhodobé požívání koky

vede k závislosti a projevùm chronické intoxikace11. Žvýká-

ní koky se oddávali nejen muži, ale i ženy. Dìti požívaèù

koky mìli defekty inteligence.

Španìlé byli pøekvapeni stimulaèními úèinky koky:

„Rostlina je tak výživná a dovede tak povzbudit, že indiáni

mohou celé dny pracovat, aniž by cokoli potøebovali.“ Španì-

lé z tohoto tìžili a indiány nutili døít do úmoru ve støíbrných

dolech, kdy koka indiánùm potlaèovala chuť k jídlu a úplnì

jim otupovala smysly. Španìlé rovnìž poznali, že delší žvý-

kání koky pùsobí zhoubnì na zdraví domorodcù, a to i pøes

skuteènost, že primární úèinek se jevil opaènou reakcí –

vzpružení sil, zamezení hladu a žíznì. S ohledem na zjištì-

né negativní skuteènosti vydali kolonizátoøi zvláštním dek-

retem zákaz žvýkání koky – ta byla nazývána „rostlinou ïá-

belských vlastností“. Úèinek dekretu byl však zcela opaèný.

Užívání koky se rozmohlo v takové míøe, že na její obchodo-

vání byl vyhlášen státní monopol, který trval nìkolik století

– až teprve pozdìjší produkce kokových listù pøešla do ru-

kou soukromých podnikatelù. Kokové listy mìly v té dobì

hodnotu penìz.

Cestovatelé i badatelé potvrzovali informace, že indi-

ánští nosièi urazí dennì s 50 kg zátìže i 40 km po strmých

svazích hor, a to bez toho, že by pociťovali žízeò nebo hlad.

Po každých 3–4 km odkládali své náklady, kdy si pøi pøestá-

vce vymìòovali starý „žvanec“ kokových listù za nový. Ta-

ková zastávka trvala jen nìkolik minut, bìhem nichž indiá-

ni vyráželi na další pochod. Úèinky nového sousta se zaèaly

projevovat bìhem 10 minut – indiáni urazili další 4 km a ce-

lý proces se opakoval. Potrava Indiánù byla jinak velmi jed-

nostranná – malé množství rýže nebo kukuøice, pøípadnì

surového cukru a – koka (Klan, 1947, p. 26).

� 3 MODERNÍ HISTORIE
V Evropì se staly kokové listy známými po návratu Pizarra

z Jižní Ameriky, který s sebou pøivezl nìkolik listù z králov-

ských hrobù Inkù. Botanicky byla koka popsána francouz-

ským botanikem Josephem de Jussieu, který v roce 1750

pøevezl rostlinu z Bolívie do Francie. Keø pocházel z odrùdy

Huanuco a byl dán do herbária Muzea pøírodních vìd v Pa-

øíži. Pozdìji, když pùvodní rostlinu studovali Lamarck

a Cavanilles, dali jí vìdecký název Erythroxylon coca Lam.

(Baboian, 1974, p. 114).
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8/ V nìkteré literatuøe je uvádìn rok 1532.

9/ Chenopodium quinoa.

10/ Urban uvádí poznatek švédského etnografa Erance Nordenskjölda, který

sdìluje, že jeden indián vlekl vedle mezka 17 hodin náklad vážící 25–30 kg (Ur-

ban, 1973, p. 106).

11/ Všichni žvýkaèi koky mají velice nepøíjemné tìlesné výpary, páchnoucí

dech, bledé rty, zelené tupé zuby a ohyzdný èernavý lem kolem ústních koutkù.

Poznáte je podle nejisté chùze, ochablé, šedožlutì zbarvené pokožky, zapad-

lých oèí bez lesku, lemovaných hlubokými, fialovì hnìdými kruhy, chvìjících se

rtù, nesouvislých øeèí, otupìlosti a apatie. Jsou nedùvìøiví, nerozhodní, ne-

upøímní a záludní. Stávají se z nich starci døív, než dosáhnou mužného vìku,

a když dosáhnou vìku staøeckého, je nevyhnutelným dùsledkem jejich nezvlád-

nutelné náruživosti zblblost (Urban, 1973, p. 106).



Dále do Evropy se koka dostala díky conquistadorùm,

kteøí se vraceli z této výpravy a zaèali tak šíøit mnohdy nad-

nesené popisy jejích vlastností.

Koce se zaèalo øíkat „elixír života“ a roku 1814 vyšel

v èasopise Gentleman‘s Magazine èlánek, v nìmž sir Hum-

phrey Davy (jeden z pøedních pøírodovìdcù té doby) vyzývá

vìdeckou obec k zahájení pokusù. Domníval se totiž, že ko-

ka by se mohla uplatnit jako „náhražka stravy, a lidé by tak

mohli vydržet èas od èasu tøeba i mìsíc bez jídla“. Obchodní-

ho úspìchu se koka dožila až s vynálezem tzv. Vin Mariani.

Jeho duchovním otcem byl Angelo Mariani. V 60. letech

19. století uvedl na trh své víno, pastilky a další preparáty,

které mìly údajnì pùsobit jako analgetika, anestetika a ta-

ké jako léky proti nadýmání (karminativa). Všechny obsa-

hovaly velké množství výtažku koky a nikoho nepøekvapilo,

že mìly okamžitý úspìch. Vínu dal oficiální schválení do-

konce i Vatikán za papeže Lva XIII. (Mann, 1996, p. 61).

První znalosti o kokainu jako èistém alkaloidu spadají

teprve do druhé poloviny 19. století, kdy rakouská expedice

Novara pøivezla ze své výzkumné cesty v Peru vìtší množ-

ství kokových listù.

Rostlina byla pøenesena z Bolívie do Argentiny, v roce

1870 byla semínka této rostliny pøevezena pøes oceán a za-

sazena v botanické zahradì Kandy na Cejlonu. První skli-

zeò zde byla dùkazem, že i zde má keø vhodné podmínky pro

svùj rùst. Bìhem dalších deseti let se koka rozšíøila v Indii.

V roce 1885 existovaly v madráské oblasti velké plantáže

v nadmoøské výšce od 300 do 2000 m. Cesta tohoto keøe do

Indonésie je do dnešní doby zahalena tajemstvím.

V roce 1839, kdy Tschudi objevil anestetické úèinky

kapky kokainu, Velpeau napsal: „Vylouèit bolest pøi chirur-

gickém zásahu je chiméra, které nemùže žádný soudný èlo-

vìk uvìøit; skalpel a bolest tvoøí v chirurgii dva pojmy, jež se

v pacientovì mysli nedají od sebe oddìlit, a jejich asociace se

musí brát taková, jaká je“ (Baboian, 1974, p. 120). Roku

1856 upozornil Samuel Percy na zajímavé znecitlivìní

v ústech, které koka vyvolává. Roku 1855 izoloval Garnecke

z listù koky poprvé alkaloid, který nazval erytroxylin. Po

nìm se to roku 1857 podaøilo Rizzimu. Roku 1859 pak Al-

bert Niemann získal tento alkaloid a nazval ho kokain (Ur-

ban, 1973, pp. 106–107). S ohledem na své farmakologické

vlastnosti našel kokain uplatnìní zejména v lékaøství. Jeho

spotøeba v lékaøství stoupala do té míry, že nestaèila pro-

dukce dosavadních jihoamerických kultur, které byly do té

doby zakládány výhradnì jen pro domácí spotøebu a nesta-

èil ani sbìr z keøù divoce rostoucích – z tohoto dùvodu byly

staré kultury rozšiøovány a bylo pøistoupeno k zakládání

nových kultur (úpatí And, zejména v Peru a v Bolívii, na Já-

vì, Sumatøe, Ceylonu, Formose a v Austrálii).

Podobná smìs získala popularitu také ve Spojených

státech amerických. Peruánské víno z koky se dostalo roku

1900 i do pøíruèky spotøebitele vydané firmou Sears, Roe-

buck a spol. (Sears, Roebuck and Co., Consumers‘ Guide,

1900), která popisuje nìkteré vlastnosti nápoje: „Podporuje

a osvìžuje tìlo i mysl ... Lze ji bez nebezpeèí užívat po jakou-

koli dlouhou dobu ... je dokázáno, že po použití peruánského

vína z koky èlovìk zvládne ve stejném èasovém úseku více

než dvakrát tolik práce a v podstatì pøi tom nepocítí únavu.“

Ještì slavnìjší nápoj Coca-Cola pùvodnì obsahoval vý-

tažky Erythroxylonu coca a Cola nitida, tedy kofein a víno.

Nápoj vynalezl lékárník John S. Pemberton z Atlanty ve

státì Georgia. Na poèátku 80. let 19. století uvedl na trh po-

silující nápoj (tonikum) nazvaný Pembertonova koka z fran-

couzského vína. Základem nápoje bylo víno Vin Mariani,

o nìmž Pemberton tvrdil, že má posilující úèinky, pomáhá

trávení a stimuluje nervovou soustavu – jde tedy prý o ná-

poj intelektuálù. Když zaèala v Atlantì roku 1886 prohibi-

ce, tak Pemberton odstranil z receptury víno a nahradil je

sirupem. Nový nápoj pojmenoval: „Coca Cola – nápoj absti-

nentù”. Roku 1904 se rozšíøily obavy z narkotických vlast-

ností kokainu a ty pak vedly k zákazu používání výtažkù

z koky. Americká vláda se nakonec také pokusila pøinutit

firmu Coca-Cola, aby zmìnila název nápoje. Po nìkolika

právních roztržkách se název podaøilo zachovat pøedevším

proto, že Coca-Cola a Cola mezitím zdomácnìly a zásahy

vlády do jazykového úzu byly politicky nepøijatelné.

Od roku 1860 máme k dispozici metody pro izolaci ko-

kainu. Jak je tedy uvedeno, v roce 1859 získává jako první

v Evropì Albert Niemann èistý produkt, který známe jako

kokain, a v roce 1862 stanoví Wilhelm Lossen definitivnì je-

ho vzorec na: C17H21NO4. Chemicky je to methylbenzoylek-

gonin. Tvoøí bílé hranolky tající pøi teplotì 98 0C. Kromì ko-

kainu obsahují listy koky i jiné alkaloidy. Zejména v druhu

rostoucím na Jávì je zvlášť mnoho tropakokainu. Další zá-

sady obsažené v kokových listech jsou cinnamylkokain

a alfa- a betatruxillin. Wöhler a Niemann si povšimli znecit-

livujícího úèinku kokainu na jazyk a usoudili, že jimi izolo-

vaný alkaloid pùsobí podobnì i na žaludek, takže èlovìk ne-

pociťuje hlad; Niemann dostal za svoji dizertaci „O nové or-

ganické bázi v kokových listech“ doktorskou hodnost.

Wöhler se dále kokainu už nevìnoval a Niemann nìkolik

mìsícù po dizertaci umírá. Avšak ještì Niemann a po nìm

Schroff upozoròovali už v letech 1860–1862 na nebezpeèí

spojené s nerozumným užíváním silného anestetika.

Schroff, který vyzkoušel látku na sobì, zjistil, že kokový al-

kaloid vyvolává psychickou depresi a oslabuje intelektuální

schopnosti.

Perspektivy, které nabízela nová látka, byly tak neodo-

latelné, že opakované výstrahy nebral nikdo na vìdomí. Vý-

roba a spotøeba látky závratnì stoupala.

Jedním z prvních, kdo zaèali s látkou experimentovat,

byl Sigmund Freud. V roce 1883 vzbudil Freud senzaci svý-

mi zkušenostmi, které pozdìji popsal v práci otištìné v od-

borném èasopisu „Zentralblatt für die gesammte Therapie“

ve Vídni, kde uvedl, že pøi jedné depresi, zpùsobené pøepra-

cováním, užil pìt centigramù jednoprocentního roztoku ko-
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kainu. Po nìkolika minutách ho pøemohl záchvat smíchu

a mìl pocit úlevy. Dech mìl klidnìjší a hlubší. Potom cítil

únavu a zaèal zívat. Jak autor postupnì opakoval a násobil

další zkušenosti, vidìl, že toxický projev pøechází do druhé

kategorie, pro niž je pøíznaèná dobrá nálada, provázená jis-

totou a schopností zvýšit pracovní výkonnost. Autor mohl

pracovat delší dobu, a to aniž pocítil sebemenší únavu

a aniž potøeboval jíst nebo spát. Na nespavosti nebylo nic

nepøíjemného; kokain pùsobil 3–5 hodin, nìkdy i déle (Ba-

boian, 1974, p. 122). Dále Freud ve své nadšené zprávì

„Über Cola“ z roku 1884 píše: „Již pár minut po požití kokai-

nu èlovìk pociťuje náhlou rozjaøenost a lehkost. Rty a patro

zùstávají mírnì necitlivé a nakonec se v tìchto èástech rozlije

pocit tepla.“ V roce 1884 byly prokázány úèinky kokainu

v lokální anestézii. Komu patøí priorita, pokud jde o zavede-

ní kokainu do medicíny jako znecitlivující látky, se nedá

s jistotou urèit. O tuto slávu se uchází mnoho lékaøù12. V ro-

ce 1886 publikuji Biletter a Bühler výsledky svých pozoro-

vání v „Korrespondenzblatt für Schweizer Ärtze“. První

upozoròuje na náhlé erotické vydráždìní vyvolané kokai-

nem u jedné pacientky, která si dávala ošetøit chrup. Druhý

poukazuje na vizuální halucinace vyvolané chloridem ko-

kainia pøedepsaného za terapeutickým úèelem pøi léèbì

morfinisty.

Jedním z hlavních znakù kokainu je objevení jeho

omamného pùsobení až v polovinì 19. století; tedy jeho roz-

šíøení na evropském území je pomìrnì nové. Proto nebylo

až tak problematické shromáždit informace o jeho „pùsobe-

ní“ jak v evropském, tak i užším vymezení – na našem

území.

Kokainismus se rozšíøil zvláštì za první svìtové války.

Rozsah byl lavinovitý a v krátké dobì bylo jeho užívání roz-

šíøeno po celém svìtì. Na pøelomu 19. a 20. století vznikly

tendence léèit závislost na alkoholu a morfinu právì kokai-

nem. Výsledek tohoto snažení byl však opaèný – vznikal no-

vý typ závislosti, tehdejšími lékaøi definovaný jako „morfi-

nokokainismus“ – tj. polyvalentní zneužívání obou látek.

Kokain byl za úèelem odvykání od morfia vstøikován lékaøi

injekèní formou. Klan uvádí, že: „Èernoši brzo zjistili, že

zpùsob šòupání kokainu je daleko pohodlnìjší a výhodnìjší,

a tak brzy tento zpùsob byl uveden ve známost, takže po nì-

kolika letech vidíme ho v Paøíži, kde již krátce pøed první

válkou byla v Latinské ètvrti odhalena doupata kokainistù,

jejichž spoleènost se skládala zvláštì ze studentù a prostitu-

tek“ (Klan, 1947, p. 28).

Za hlavní rozšiøovatele kokainu v dobì od první až do

druhé svìtové války platily lehkovážné ženy, nejvíce prosti-

tutky, bardámy, bordelmamá a „mladistvé osoby pokoutní-

ho zamìstnání“.

� 4 ZÁVÌR
Kokain je pradávný keø, který po dlouhá staletí byl plno-

hodnotným a významným doplòkem stravy a potøebných

vitamínù domorodých národù v celé Jižní Americe. Domo-

rodci byla koka považována za božský dar a rovnìž tak byla

uctívána – proto se jí dostalo oznaèení Matka Koka. Proble-

matickou se stala až s pøíchodem kolonizátorù, kteøí „obrá-

tili svìt domorodcù vzhùru nohama“. Z významného potra-

vinového doplòku se stala „ïábelská rostlina“, kterou mohli

domorodci užívat pouze v pøípadech, kdy bylo nutné zvýšit

tìžbu ve støíbrných dolech. Rovnìž mìla zásadní význam

pøi pøekonávání velkých vzdáleností v Andách. První èást

èlánku tedy podala struènou informaci o dìjinném významu

koky, který pøinášela svým uživatelùm do doby, než ji obje-

vili obyvatelé Starého kontinentu a než došlo k jejímu zne-

užití v naší moderní historii.
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12/ První informace o vstupu kokainu do medicíny se vztahuje do let

1870–1880 zásluhou francouzského chirurga Paula Recluse (1847–1914). Jinde

se lze doèíst, že farmakologické vlastnosti kokainu popsal poprvé ruský badatel

V. K. Anrep roku 1879, kdy si všiml, že po vstøíknutí roztoku kokainu pod pokožku

se okolní oblast stane necitlivou na bodání jehlou. Vìtšinou se však soudí, že

hlavní zásluhu má o to oftalmolog Carl Koller (1857–1944), pocházející z Rakous-

ka. Ten roku 1884 zavedl znecitlivìní kokainem do oèní chirurgie, odkud se užívá-

ní kokainu jako lokálního anestetika rozšíøilo také do jiných oborù chirurgie. Pr-

venství v tomto smyslu pøiznává Kollerovi také jeho o rok starší kolega a pøítel Sig-

mund Freud, který s kokainem experimentoval velmi èasto (Urban, 1973, p. 107).
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