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Evropským trendem je v souèasných strategiích prevence

problémového užívání drog, alkoholu a dalších návykových

látek tzv. integrovaná politika. Hlavní myšlenkou integro-

vané politiky je øešit legální a nelegální drogy jednou spo-

leènou strategií. Na rozdíl od devadesátých let, kdy proti-

drogovou strategií v celé Evropì i mimo ni zmítaly rùzné po-

litické názorové proudy, se v druhé pùlce minulého

desetiletí zaèal projevovat spíše nezájem politických aktérù

o dané téma. Tato atmosféra však alespoò dovolila mnoho

témat týkajících se problému užívání nelegálních drog od-

mytologizovat a tvùrci drogových politik, stejnì jako vý-

zkumníci èi tvùrci rùzných pøístupù v oblasti prevence

a léèby, mohli zaèít zkoumat a hledat svobodnìji, co jsou

skuteèná témata a co je ještì nutné udìlat. Výzkumné insti-

tuce z celé Evropy i mimo ni zaèaly stále èastìji poukazovat

na opakovaná zjištìní, jak úzce je propojena problematika

drog nelegálních a legálních. Tato zjištìní dávají nyní zá-

klad celé øadì oficiálních aktù uvnitø koordinaèních mecha-

nismù EU a zároveò pøinesla zpìtný efekt v mnoha zemích

EU ve smyslu opìtovného nárùstu zájmu politické pozor-

nosti danému tématu v pozitivním slova smyslu.

Již od svého zveøejnìní v belgické sbírce zákonù v roce

2003 platí evropský zákon, který vytváøí systém spolupráce

pro globální a integrovanou drogovou politiku. Èeská re-

publika tento trend reflektuje až nyní. Integrovaný evrop-

ský pøístup k užívání drog také novì naznaèuje schválený

„Akèní plán realizace Národní strategie protidrogové politi-

ky na období 2010 až 2012“. Pøijetí integrovaného pøístupu

by tak mìlo koneènì vytvoøit vhodné prostøedí pro akcento-

vání skuteènosti, že v oblasti škodlivého užívání v principu

neexistují tak zásadní rozdíly mezi užíváním drog legálních

a nelegálních a že tato zdánlivì rùzná témata nelze zcela

oddìlit.

Prvním smìrem, kudy by se mìly ubírat v nejbližší do-

bì aktivity v oblasti integrované politiky, je problém užívá-

ní alkoholu mladistvými a dìtmi. Aktivita, kterou jsme již

zaèali uskuteèòovat po projednání s premiérem ÈR, nese

název „Projekt ochrany dìtí a mládeže pøed zneužíváním al-

koholu a jiných návykových látek“. Projekt si klade za cíl

preventivní opatøení ve smyslu zpøísnìní dostupnosti alko-

holu (ale i jiných návykových látek, pøedevším konopných

drog) pro dìti a mládež mladší 18 let se zvláštním zøetelem
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na dìti mladší 15 èi 16 let. Pøedpokládáme, že zmìny bude

pravdìpodobnì nutné provést cestou novelizace nìkterých

právních pøedpisù.

Hlavním argumentem pro úvodní vstup je pak právì

propojení tematiky legálních a nelegálních drog. Rùzné stu-

die napø. z prostøedí zábavy èi na téma iniciace k užívá-

ní nelegálních drog (napø. EMCDDA, 2009) opakovanì upo-

zoròují na skuteènost, že pravdìpodobnì existuje souvislost

mezi opakovaným užíváním vìtšího množství alkoholu

u dìtí a dospívajících pøed 16. rokem a pøípadným vznikem

závislostí na nelegálních látkách a vede také k vysoké míøe

dalšího rizikového chování. Jinými slovy, èím døíve mají

mladí lidé zkušenost s jakoukoliv návykovou látkou vèetnì

alkoholu (pøedevším dìti mladší 15 let), tím výraznì vìtší

vzniká riziko rozvoje závislostí na nelegálních návykových

látkách. To je také druhým významným dùvodem, proè Pro-

jekt ochrany dìtí a mládeže vznikl. Problém užívání alkoho-

lu dìtmi a mladými lidmi je v ÈR dospìlou populací již tra-

diènì neadekvátnì podceòován. Zatímco rozvinuté zemì už

pøijaly masivní opatøení v oblasti prevence užívání alkoho-

lu mladými lidmi, Èeská republika za tímto trendem mo-

derních spoleèností zaostává. Pøitom ÈR v rámci EU vyka-

zuje v této oblasti dlouhodobì vysokou míru užívání alko-

holu dìtí a mladistvých do 16 let. Podle Evropské

studie o alkoholu a jiných drogách (Csémy et al., 2009) bylo

48 % šestnáctiletých Èechù v posledním roce alespoò jed-

nou opilých, zatímco evropský prùmìr èinil 39 %.

Tradiènì vysoká míra tolerance èeské spoleènosti ke

konzumaci alkoholu velice mladými lidmi se projevuje mj.

i v èíslech, která poukazují na nebezpeèí podávání alkoholu

dìtem z rukou dospìlých. Tato skuteènost se týká nejen

provozovatelù zaøízení zábavy a restaurací, ale i vlastních

rodièù dìtí a mládeže: podle uvedené studie (Csémy et al.,

2009) totiž dvì tøetiny èeských dìtí požily alkoholické nápo-

je ještì pøed dosažením tøináctého roku života (nejèastìji to

bývá na rodinných oslavách, na pivních slavnostech, vino-

braní, alkohol jim èasto nabízejí sami rodièe). Studie posky-

tuje i další alarmující výsledky o tom, kde naposledy dìti

a mládež konzumovaly alkohol: nejvíce dotázaných uvedlo,

že alkohol pili v baru nebo hospodì (35,2 %) a na diskotéce

(29,9 %). To je vzhledem k jejich vìku zarážející, protože

v Èeské republice je ze zákona zakázáno podávat alkohol

osobám mladším 18 let.

Významným dokumentem, o který je možné se v po-

slední dobì nejen odbornì, ale i politicky opírat a který se

vìnuje problematice užívání alkoholu, je Globální strategie

pro omezování škodlivého užívání alkoholu (WHO, 2010)

Svìtové zdravotnické organizace, která byla pøijata 63. za-

sedáním Svìtového zdravotnického shromáždìní v kvìtnu

2010. Strategie uvádí: „…Odhaduje se, že z pøíèin souvisejí-

cích s alkoholem zemøelo v roce 2004 na celém svìtì 2,5 mi-

lionu osob, vèetnì 320 000 mladých lidí ve vìku od 15 do

29 let. … Ochrana zdraví obyvatelstva formou prevence

a omezování škodlivého užívání alkoholu je z hlediska veøej-

ného zdraví prioritou. … Zvláštní pozornost bude tøeba vì-

novat snižování rizik, …. , jež hrozí skupinám obyvatel,

které jsou vystaveny zvýšenému riziku škodlivého užívání

alkoholu, mezi nìž patøí dìti, dospívající, ženy v plodném vì-

ku, tìhotné a kojící ženy, pøíslušníci pùvodního obyvatelstva

a další menšiny nebo skupiny nízkého socioekonomického

postavení.“ (SZO, 2011, s. 21 a 23.)

Nezbytnou souèástí výše zmínìného projektu musí být

výrazná mediální kampaò zamìøená na prevenci škodlivé-

ho užívání alkoholu. Ovìøenou potøebnost – a úèinnost – ta-

kových mediálních akcí zdùrazòuje i zmínìná globální stra-

tegie: „Dùležitou souèástí programù realizovaných v rámci

opatøení na úrovni komunity, které prokazatelnì vedly ke

zmìnám v pøístupu mladých lidí k alkoholu a k omezení ne-

gativních dopadù konzumace alkoholu, napø. dopravních

nehod a násilí, jsou mediální kampanì. Další pøístup, který

lze uplatnit v rámci aktivit realizovaných na komunitní

úrovni v nízkopøíjmových zemích, je podnìcování jednotli-

vých spoleèenství k pùsobení na veøejné mínìní v zájmu eli-

minace místních determinant zvýšené míry škodlivého uží-

vání alkoholu“ (SZO, 2011, s. 34).

K diskutované možnosti omezit hodiny prodeje alkoho-

lických nápojù se Globální strategie vyjadøuje jednoznaènì

souhlasnì: „Omezování hodin èi dnù, bìhem nichž dochází

k prodeji alkoholických nápojù, vede k menšímu množství

problémù s alkoholem souvisejících, a to vèetnì snížení pøí-

padù zabití a násilných napadení“ (SZO, 2011, s. 34). Stra-

tegie konstatuje i souvislost mezi cenovou dostupností alko-

holických nápojù a mírou konzumace alkoholu: „Èím je al-

kohol finanènì pøístupnìjší – èím nižší je jeho cena nebo èím

vìtší je kupní síla obyvatelstva – tím více je ho konzumováno

a tím vìtší škody pùsobí jak v bohatých, tak chudších stá-

tech. Z modelových analýz vyplývá, že stanovení minimální

ceny za gram alkoholu snižuje jeho spotøebu a negativní do-

pady“ (SZO, 2011, s. 35).

Ještì zbývá zmínit hlavní cíle projektu: Prvním cílem

je zmìna tolerantního postoje spoleènosti k požívání alko-

holu u dìtí a mladistvých prostøednictvím medializace

a osvìtou problematiky negativních dopadù pøedèasného

požívání alkoholu. Druhým cílem je omezení dostupnosti al-

koholu mládeži, a to pøedevším zefektivnìním vymahatel-

nosti práva a zpøísnìním sankcí.

Možnými cestami jsou zde napøíklad zjednodušení do-

kazování v tom smyslu, aby již sama skuteènost, že se dítì

èi mladistvý nachází v místì, kde se konzumuje alkohol

(a alkohol se tedy nachází v bezprostøední blízkosti dítìte èi

mladistvého), byla dostateèným dùkazem; dále napøíklad

zavedení principu jednorázovosti (možnost efektivnìji po-

stihovat i jednorázové porušení pøedpisù) èi zvýšení odpo-

vìdnosti provozovatelù zaøízení, ve kterých je podáván al-

kohol, a to pøedevším pøehodnocením systému ukládání

sankcí tak, aby maximálnì motivoval provozovatele zaøíze-
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ní dodržovat zákaz podávání alkoholu mladistvým (napø.

zvýšením finanèních sankcí, rozdìlením zodpovìdnosti za

podávání alkoholu mladistvým na provozovatele i èíšníka

apod.).

Oblastí dostupnosti alkoholu se zabývá i Globální stra-

tegie pro omezování škodlivého užívání alkoholu: „Dùležitý

zpùsob snižování celkové míry škodlivého užívání alkoholu

pøedstavují veøejnozdravotní strategie usilující o regulaci

komerèní èi veøejné dostupnosti alkoholu prostøednictvím

legislativy, politik a programù. Tyto strategie poskytují zá-

kladní nástroj, kterým je možné pøedejít tomu, aby mìly

ohrožené a rizikové skupiny populace snadný pøístup k alko-

holu. Komerèní a veøejná dostupnost alkoholu mùže mít re-

ciproèní vliv na spoleèenskou dostupnost alkoholu a pøispí-

vat tak k postupným zmìnám v sociálních a kulturních nor-

mách, které vytváøejí podmínky pro škodlivé užívání

alkoholu.“ (SZO, 2011, s. 26.)

Závìrem je tøeba øíci následující: Rádi bychom pøi rea-

lizaci uvedeného projektu nalezli možnosti spolupráce s od-

borníky na stranì represe i prevence, v oblasti médií, vèetnì

médií elektronických, veøejnoprávní televize a rozhlasu, ale

i soukromých subjektù, které by se zapojily do celonárodní

kampanì proti benevolentnímu pøístupu pøi výchovì mladé

generace ke zdravému zpùsobu života. Souèástí tohoto vy-

váženého pojetí je i nalezení adekvátního vyváženého pøí-

stupu k zájmùm rùzných stran: „Výroba, distribuce,

komerèní propagace a prodej alkoholu vytváøejí pracovní

místa a jsou zdrojem znaèných pøíjmù pro hospodáøské sub-

jekty i státní správu na rùzných úrovních ve formì daní. …

Pøíslušní zodpovìdní èinitelé se tak musejí vypoøádat s ne-

lehkým úkolem, jak na jedné stranì vìnovat náležitou pozor-

nost ochranì zdraví populace a souèasnì zohledòovat jiné cí-

le, zájmy a povinnosti, vèetnì mezinárodních právních zá-

vazkù“ (SZO, 2011, s. 22).

Globální strategie pro omezování škodlivého užívání

alkoholu uvádí: „Trvale udržitelná opatøení vyžadují silné

vedení a pevný základ v podobì informovanosti a politické

vùle a odhodlání. Toto odhodlání a zaujetí pro vìc by se

v ideálním pøípadì mìlo projevovat adekvátnì financovaný-

mi komplexními a mezisektorovými národními politikami,

které jasnì stanoví podíl jednotlivých zainteresovaných

partnerù a rozdìlení jejich povinností“ (SZO, 2011, s. 24).

Projekt ochrany dìtí a mládeže pøed zneužíváním alkoholu

a jiných návykových látek je na svém zaèátku. Vìøíme, že

zmínìný pevný základ a odhodlání v podobì politické vùle

se podaøí nalézt i v Èeské republice.
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