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Neinspirativní téma konference vnímám jako výzvu k akti-

vitì. Budeme sami sebe pøesvìdèovat o tom, že závislosti na

návykových látkách mají negativní vliv na veøejné zdraví?

Na této konferenci bych považoval za velice užiteènou pøí-

tomnost poslancù a politikù. Ty bychom v diskusi mohli

pøesvìdèit o dùležitosti prosazení zmìn, které by úèinnìji

regulovaly spotøebu návykových látek, vèetnì alkoholu. Ze

všech pøíspìvkù tedy vytvoøme dokument, který bychom

mohli politikùm pøedat.

Ze široké palety závislostí jsem si k širšímu pojednání

vybral závislost na alkoholu – oblast, v které pracuji a kte-

rou studuji již více než padesát let. Vliv závislosti na alko-

holu na veøejné zdraví, jak se pokusím dokázat, je model

obecné platnosti, který se týká i ostatních drog, pøedevším

pak tabáku.

� 1 CO JE VEØEJNÉ ZDRAVÍ?
Veøejné zdraví není pouze dohledem nad kvalitou potravin,

èistotou vzduchu a vody, stavem obecné hygieny a úrovní

léèebnì-preventivní péèe. Velký vliv na veøejné zdraví mají

spoleèenské postoje, normy veøejného mínìní, normy cho-

vání v nejrùznìjších situacích, pøedsudky, mýty, rituály,

reklama, tradice, a pøedevším úroveò výchovy a výuky. Ve-

øejné zdraví je jedním z ukazatelù dosažené civilizaèní

úrovnì spoleènosti. Má být zajišťováno organizaènì, legisla-

tivnì i finanènì.

Vliv obecné závislosti spoleènosti na droze je zpros-

tøedkovaný uvedenými fenomény, které ve svém celku ur-

èují vysokou spotøebu alkoholu a dobøe fungující zákonitost

mezi nabídkou a poptávkou. Náš tradiènì tolerantní, ba až

permisivní postoj k alkoholu, který byl vždy hodnocen jako

legální zdomácnìlá droga, se ale vyvíjel a vyvíjí tak drama-

ticky, že postižení spoleènosti mùžeme oznaèit jako její zá-

vislost na alkoholu. To se projevuje v oblasti sociální, kul-

turní, mravní, zdravotní, výchovné, ekonomické, atd. Spo-

leènost sama se chová jako jedinec závislý na alkoholu. Žije

souèasností a nemyslí na budoucnost. Takový postoj je

ovlivnìn již existujícím proalkoholickým spoleèenským kli-

matem, který si vynucuje dostupnost drogy.

� 2 VLIV ALKOHOLU NA SPOLEÈNOST
V minulosti byl vliv alkoholu na spoleènost studován spíše

z jiných pøístupù, vliv na veøejné zdraví nebyl výraznì zmi-

òován.

1/ Pøedneseno na AT konferenci v dubnu 2011.



Již v 70. letech minulého století se uplatòuje v rámci

Svìtové zdravotnické organizace multifaktoriální pøístup

k problematice alkoholismu. Pro spoleèenský alkoholismus

zprostøedkovaný spotøebou, poptávkou a dostupností se za-

èal používat termín „alcohol related problems“.

Solms (1979) pojmenoval ve své studii kolektivní obran-

né mechanismy, které zapøíèiòují nevšímavost, zlehèování

a zastírání problémù. Tyto mechanismy brání tomu, aby

spoleènost vnímala narùstající spotøebu alkoholu a jeho ne-

gativní vliv jako problém.

V publikaci kanadského Výzkumného støediska pro al-

koholismus a drogové závislosti z roku 1981 je statisticky

sledována spotøeba alkoholu, nemocnost, úmrtnost, krimi-

nalita a dopravní nehodovost. Je sledován i ekonomický as-

pekt – poèet pracovníkù v lihovarech, pivovarech a obcho-

dech zabývajících se prodejem alkoholu. Práce je obsáhlá

a ve 142 tabulkách jsou mimo jiné dokumentovány i regio-

nální statistiky.

U nás mají studie týkající se vlivu alkoholismu na ve-

øejné zdraví dlouhou tradici. K té pøispìl už T. G. Masaryk

a mnozí další. V pováleèné dobì uvádìl první pøedseda pro-

tialkoholního sboru Ministerstva zdravotnictví prof. Kácl,

že problémy a škody z narùstající alkoholizace spoleènosti

jsou významnìjší, než by odpovídalo spotøebì. Zøejmì mìl

na mysli i psychickou zranitelnost naší spoleènosti souvise-

jící s výší úrovnì spoleèenských stresù a nejistoty.

Profesor Vondráèek hodnotil nìkteré projevy chování

ve vztahu k alkoholu, napøíklad opilost pracovníkù v den

výplaty mzdy, jako kolektivní patologii. Tito lidé se vraceli

domù opilí, mnohdy utratili významnou èást výplaty, proje-

vovaly se u nich nejrùznìjší poruchy chování.

V posledních desetiletích dokumentovali negativní

vliv spotøeby alkoholu na život lidí a celé spoleènosti mnozí

odborníci, pøedevším Skála s Matìjíèkem, Rubeš, Bøicháèek

a spolupracovníci, Hampl, Kubièka, Nešpor a Csémy, Kali-

na, Jeøábek, Dvoøáèek a další.

Prùbìžnì sledovat vzorek alkoholizací postižené spo-

leènosti a kvantifikovat jej v prùbìhu let je obtížné. V rámci

jednoho prùmyslového pohranièního okresu se o to v 60. le-

tech pokusila má epidemiologická studie „Alkoholismus

a jeho problematika v okrese Chomutov v letech 1961–68“.

Protože nemám aktuální statistické údaje o negativním vli-

vu alkoholické závislosti na veøejné zdraví, pokusím se ten-

to vztah doložit pomocí údajù z uvedené studie.

Studie se zabývá vlivem alkoholu na veøejné zdraví,

podílem alkoholu na výživì lidí, nemocnosti a úrazech,

úèastí alkoholu v pokusech o sebevraždu a v dokonaných se-

bevraždách. Je zde hodnocen vliv alkoholu na výchovu dìtí

v rodinách alkoholikù, které jsem navštìvoval nebo znal.

Studie se také zabývá vlivem alkoholu na kriminalitu, na

dopravní úrazy a rozvodovost. Prokázal jsem negativní vliv

alkoholu na veøejné zdraví nad veškerou pochybnost. Úro-

veò závislosti spoleènosti na alkoholu jsem hodnotil dokon-

ce jako zamoøení alkoholem. Pøedložil jsem na zaèátku

70. let svoji studii okresním úøadùm a OV KSÈ. Mìli se po-

kusit najít zpùsob, jak spotøebu alkoholu a jeho dostupnost

omezit a regulovat a øešit tak spoleèenskou problematiku

alkoholismu. To vše jako experiment v jednom okrese. Úøa-

dy reagovaly takto: „Teï na to není èas, jsou jiné starosti.“

Tím byla nejspíše mínìna normalizace.

Souèasnou situaci v oblasti alkoholové epidemiologie

neznám v detailech, k budoucnosti jsem však skeptický.

Drogová scéna se v souèasnosti zaplòuje nejen kanabinoidy,

budivými drogami a opiáty, ale nyní také novými syntetic-

kými drogami. Jisté je, že užívání drog bude i v budoucnosti

pøedstavovat závažné ohrožení pro kulturní a tvoøivì smys-

luplný život. Adaptace na civilizaèní zmìny je možná pro-

støednictvím aktivního pøístupu k životu – tvoøivou prací,

sebevzdìláváním, sportem, sociálnì prospìšnou èinností,

duchovním a mravním rozvojem, kulturou, umìním, atd.

Drogy dehumanizují èlovìka hlavnì tím, že brzdí a blokují

rozvoj a uplatnìní jeho potencionálních pozitivních schop-

ností a možností. V souèasné dobì jsou aktivity zamìøené

k rozvoji a zušlechťování lidí ménì úèinné než dehumani-

zaèní vlivy vyplývající z naší konzumentské a sebestøedné

orientace. Unikáme od vlastní lidské nedostateènosti a sa-

moty do adrenalinového vzrušení. Tím se pøipravujeme

o osobní psychickou vyrovnanost. Se souèasnou situací

v drogové oblasti se tedy smíøit nemùžeme. Konzumní, ma-

teriální pøístup k životu nám neprospívá, musíme jej dopl-

nit o mravní a duchovní aspekty života. V oblasti alkoholu

by nám mohl být užiteèný odkaz ze staroøecké kultury cito-

vaný u nás již Urbanem: „Nièeho pøíliš“.

Zdá se, že ve vztahu k drogám (a nejen k nim) jsme jako

spoleènost spíše laxní, pasivní a adaptivní. Chybí nám ideá-

ly, cíle a úsilí je prosazovat. Jsme spíše pragmatiètí, vybave-

ni schopností ironie i sebeironie, blízký je nám fenomén Ci-

mrmana. V hrách o nìm se zjevnì nekritizuje, nenabádá,

nepouèuje a nemoralizuje. Proto se spíše bavíme a neza-

mýšlíme. Je nám blízká nadìje hrabalovská, ale vùle jít jí

vstøíc nám chybí. Chybí nám mravní étos, který bývá spojen

s úsilím, vùlí a vytrvalostí nìèeho pozitivního dosáhnout.

I Václav Havel je dnes ironizován jako pravdoláskaø. Jediný

étos ve vztahu k alkoholu jsem zažil krátce po 21. srpnu

1968, kdy došlo k sovìtské okupaci. Jedna z navštìvova-

ných a oblíbených hospod byla prázdná. Na dveøích byl ná-

pis: „Lidi, nechlastejte, dìláte radost okupantùm.“ Žel, ne-

trvalo to dlouho.

Naše konference by mìla formulovat objednávku na zmìny

adresovanou nejen nám samým, ale hlavnì poslancùm a po-

litikùm. Jako obèané to dlužíme sobì, tak jako stát to dluží

nám.
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