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SUMMARY: Undoubtedly, alcohol holds a unique position among addictive substances. Despite

its relatively high risk, alcohol is a legal substance and its consumption is socially accepted in

most cultural environments. Research studies and criminological theory show that a correlation

between alcohol use and crime exists. In relation to alcohol-related crime, two main categories –

primary and secondary alcohol-related crimes – may be considered. This article is (primarily) con-

cerned with the second group, with a particular focus on the role of alcohol in violent crime. The

aim of the article is to highlight the factors that may, in addition to the psychopharmacological ef-

fects of alcohol, be relevant for the relationship between alcohol use and violence and for esti-

mates of the extent of alcohol-related crime.
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SOUHRN: Mezi návykovými látkami má nepochybnì své specifické místo alkohol. Navzdory

své pomìrnì vysoké rizikovosti jde o látku legální, jejíž konzumace je ve vìtšinì kulturních pro-

støedí spoleèensky akceptovaná. Výzkumné studie i kriminologické teorie poukazují na to, že

mezi užíváním alkoholu a trestnou èinností existuje pozitivní korelace. V souvislosti s alkoho-

lem lze uvažovat o dvou hlavních kategoriích trestné èinnosti – primární a sekundární alkoholo-

vé kriminalitì. Pøedmìtem zájmu autorky je druhá z prezentovaných skupin, kde se jako nejvý-

znamnìjší jeví zejména kriminalita násilná. Cílem je poukázat na faktory, které mohou být vedle

psychofarmakologického úèinku alkoholu relevantní z hlediska vzájemného vztahu užívání al-

koholu a násilí a pøi urèování rozsahu kriminality související s alkoholem.
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� 1 ÚVOD
Vliv užívání návykových látek na trestnou èinnost jedince

je pøedmìtem zkoumání øady autorù (viz napø. Pernanen,

1982; Brochu, 2006; Hammersley, 2008). Vzájemný vztah

tìchto dvou jevù je velice komplikovaný a nelze stanovit nì-

jaký obecnì platný model vzájemné souvislosti (Štefunko-

vá, 2011). Situaci totiž komplikují zejména faktory jako

osobnost uživatele a charakter konkrétní návykové látky.

Úèinky jednotlivých návykových látek na lidský organiz-

mus se totiž znaènì liší a neexistuje tedy ani všeobecná sho-

da o možném kauzálním nexu mezi tìmito dvìma jevy.



Mezi návykovými látkami má nepochybnì své specific-

ké místo alkohol. Navzdory své pomìrnì vysoké rizikovosti,

jde o látku legální, jejíž konzumace je ve vìtšinì kulturních

prostøedí spoleèensky akceptovaná (Holcnerová, 2010).

I když je možné tvrdit, že støídmá konzumace mùže

mít pozitivní sociální vliv, dlouhodobá èi nadmìrná konzu-

mace alkoholu mùže vést ke vzniku závislosti (Skála, 1987)

a prokazatelnì zpùsobuje závažné zdravotní (viz napø. Zi-

ma, 2006) i sociální škody (srov. Plant et al., 2010). Zvlášť

nebezpeèné je užívání alkoholu u dìtí a mladistvých (Neš-

por & Csémy, 2011; Bellis et al., 2009).

Zahranièní výzkumné studie prokázaly existenci vzá-

jemné souvislosti mezi užíváním alkoholu a výskytem nási-

lí (viz napø. Collins & Messerschmidt, 1993; Chermack &

Taylor, 1995; Gyimah-Brempong & Racine, 2006). Násilí

související s alkoholem mùže mít rùzné formy a èasto vede

toto konání k naplnìní znakù skutkové podstaty konkrétní-

ho trestného èinu.

Podle nìkterých odhadù je alkohol pøítomen u 63 %

všech násilných trestních èinù a až 82 % napadení (Bar-

nwell et al., 2006). Podle jiných zdrojù (Home Office, 2004)

bylo registrováno užití alkoholu pachatelem pøibližnì v jed-

né tøetinì pøípadù domácího násilí, pøièemž pachateli do-

mácího násilí jsou èastìji tìžcí pijáci a alkoholici než pøíleži-

tostní konzumenti. Zneužívání alkoholu je také spojováno

se sexuální kriminalitou (Brichcín & Spilková, 2002) a se-

bevraždami. I když nìkteré studie zjistily podstatnì zvýše-

né riziko spáchání násilného èinu v rámci 24 hodin po požití

alkoholu (Haggård-Grann et al., 2006), úèinek alkoho-

lu jako pøímého spouštìèe agresivního jednání není úplnì

zøejmý. Výsledky norské studie (Bye, 2007) zase prokázaly

souvislost v tom smyslu, že i pøi kontrole ostatních mož-

ných pùsobících promìnných bylo zvýšení prodeje alkoholu

o 1 litr per capita následováno zvýšením míry násilí o 8 %.

I když drtivá vìtšina užití alkoholu nevede k násilné

èinnosti a vìtšina násilných èinù nezahrnuje pití, je konzu-

mace alkoholu považována za významný rizikový faktor

v souvislosti s pácháním i viktimizací násilné trestné èin-

nosti (Bye, 2007).

� 2 PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ
ALKOHOLOVÁ KRIMINALITA
V závislosti od role a podílu alkoholu na trestném postihu

pachatele lze v zásadì uvažovat o dvou základních skupi-

nách trestné èinnosti související s alkoholem:

1/ trestné èiny s pøímou alkoholovou konotací,

2/ trestné èiny s nepøímou alkoholovou konotací (Pérez-

-Diaz, 2000).

V prostøedí Èeské republiky se pak jeví jako vhodnìjší

oznaèit analogicky k bìžnì užívanému dìlení na primární

a sekundární drogovou kriminalitu (Zábranský et al., 2001)

trestné èiny první skupiny jako primární a trestné èiny dru-

hé skupiny jako sekundární alkoholovou kriminalitu.

� 2 / 1 Primární alkoholová kriminalita
Do této skupiny lze zaøadit trestné èiny, pøi nichž je užití,

intoxikace nebo opatøování alkoholu za okolností zákonem

uvedených znakem skutkové podstaty trestného èinu1.

V ÈR jde zejména2 o trestný èin ohrožení pod vlivem návy-

kové látky3 podle § 274 zákona è. 40/2009 Sb., trestní záko-

ník, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále TZ), kterého se pa-

chatel v základní skutkové podstatì dopustí, vykonává-li ve

stavu vyluèujícím zpùsobilost, který si pøivodil vlivem ná-

vykové látky, zamìstnání nebo jiné èinnosti, pøi kterých by

mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo zpùsobit znaènou

škodu na majetku. Pùjde tedy zejména o trestné èiny v do-

pravì. V širším smyslu sem lze zaøadit i trestný èin podání

alkoholu dítìti podle § 204 TZ, i když se v tomto pøípadì pøí-

mo intoxikace pachatele nevyžaduje. I když má podle Kuch-

ty, Válkové et al. (2005) tento trestný èin osobité postavení,

lze do této kategorie zaøadit i trestný èin opilství podle § 360

TZ. V tomto pøípadì jde o skutkovou podstatu v jistém

smyslu specifickou, která vychází z konceptu tzv. „Rausch-

deliktu“. Trestného èinu opilství se dopustí pachatel, kte-

rý se požitím nebo aplikací návykové látky pøivede, byť

i z nedbalosti, do stavu nepøíèetnosti (tedy v dobì spáchání

trestného èinu nemùže ovládat své konání nebo rozpoznat

jeho protiprávnost, což by za jiných okolností trestnou odpo-

vìdnost vyluèovalo), v nìmž se dopustí èinu jinak trestného.

Pachatel se tedy nepotrestá za trestný èin, kterého se v ne-

pøíèetnosti vyvolané požitím návykové látky dopustil, ale

bude vùèi nìmu vyvozena trestní odpovìdnost za spáchání

trestného èinu opilství. V této souvislosti je potøeba zmínit

i pøípady „actio libera in causa“. Jde o pøípady, kdy se pa-

chatel do stavu nepøíèetnosti pøivede pøímo v úmyslu trest-

ný èin spáchat. V takovém pøípadì se i navzdory nepøíèet-

nosti vùèi nìmu vyvodí plná trestní odpovìdnost podle obec-

ných zásad a trestný èin opilství se nepoužije („actio libera

in causa dolosa“). Tzv. napití se na „kuráž“. Druhou formu

pøedstavuje „actio libera in causa culposa“. Jde o pøípady,

kdy pachatel spáchal trestný èin z nedbalosti a tato nedba-

lost spoèívá právì v tom, že se pøivedl do stavu nepøíèetnosti.

� 2 / 2 Sekundární alkoholová kriminalita
Do této kategorie patøí trestné èiny, pøi nichž sice konzuma-

ce alkoholu není znakem skutkové podstaty, nicménì alko-

hol je hlavním dùvodem jejich spáchání.

Jde zejména o trestné èiny spáchané v opilosti, kdy mí-

vá alkohol iniciaèní charakter a pùsobí na odstranìní so-

ciálních a morálních zábran (Kuchta, Válková et al., 2005).

Z výše uvedeného je zøejmé, že pùjde hlavnì o rùzné druhy
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1/ Užívání návykových látek má rovnìž trestnìprávní význam pøi posuzování

trestní odpovìdnosti a ukládání sankcí.

2/ Kromì uvedeného je zneužití návykové látky jednou z alternativ objektiv-

ní stránky skutkových podstat nìkterých trestných èinù vojenských (§ 384;

§ 385; § 388).

3/ Dle § 130 TZ je alkohol považován za návykovou látku.



násilných trestných èinù, do úvahy rovnìž pøicházejí i trest-

né èiny mravnostní nebo verbální. Také je možné pøedpo-

kládat vysoký podíl nedbalostních trestných èinù. Oproti ji-

ným druhùm nelegálních návykových látek pùjde pravdì-

podobnì o nižší podíl majetkové kriminality (srov.

Štefunková, 2011; Bennett, 1998). V porovnání s uživateli

nelegálních drog jsou uživatelé alkoholu pod menším tla-

kem vyhledávat nelegální zdroje pøíjmù na financování své-

ho užívání. Užívání alkoholu je mnohem levnìjší, alkohol je

dobøe dostupný a velká èást i problémových uživatelù je

schopna své potøeby uspokojit z legálnì nabytých zdrojù.

Jako samostatnou kategorii vymezují Kuchta, Válková

et al. (2005) trestné èiny jinak související s nadmìrnou kon-

zumací alkoholických nápojù. V tomto pøípadì je zdùraznìn

pøedevším negativní vliv chronického užívání alkoholu a ro-

le užívání alkoholu jako možného kriminogenního faktoru.

Tyto trestné èiny lze považovat za souèást sekundární alko-

holové kriminality, nicménì urèení role alkoholu v etiologii

kriminálního jednání bude jistì komplikovanìjší než v pøí-

padech, kde je pachatel pøímo intoxikovaný v dobì spáchání

èinu.

V souvislosti s alkoholem lze identifikovat i trestné èi-

ny, pøi nichž hlavní motivací pachatele byla vyšší zranitel-

nost obìti jako následek jejího užívání alkoholu. V tomto

pøípadì alkohol pùsobí na rozhodování a konání pachatele

kvalitativnì odlišnì, proto je vhodnìjší tuto skupinu vymezit

samostatnì jako tzv. „terciární alkoholovou kriminalitu“.

� 3 MOŽNÉ VYSVÌTLENÍ VZÁJEMNÉ
SOUVISLOSTI
Jasné teoretické vymezení kategorií kriminality související

s alkoholem nicménì nedává odpovìï na otázku, za jaký po-

díl trestné èinnosti vlastnì „mùže“ alkohol. V pøípadì pri-

mární alkoholové kriminality bychom si poèet pøípadù moh-

li ještì dohledat v oficiálních statistických datech orgánù

èinných v trestním øízení4. Mnohem komplikovanìjší však

bude stanovení podílu sekundární alkoholové kriminality.

Teorie i empirické studie se sice shodují na tom, že korelace

mezi konzumací alkoholu a rùznými formami násilí (které

èasto vedou k jednání kriminálnímu) je pozitivní, nicménì

ani statisticky významná korelace neprokazuje jasný vzá-

jemný pøíèinný vztah. Vyšší prevalence intoxikace alkoho-

lem v dobì spáchání trestného èinu vypovídá pouze o tom,

že pachatelé èi obìti konzumovali alkohol, ne že jeho konzu-

mace automaticky vedla pachatele k spáchání tohoto èinu

(Pernanen, 1991).

Kromì psychofarmakologického úèinku alkoholu totiž

do hry vstupují i další faktory, které mohou významnì mo-

difikovat etiologii násilného, až kriminálního konání (viz

napø. Collins & Messerschmidt, 1993; White & Gorman,

2000).

Základy vysvìtlení vzájemných souvislostí mezi užívá-

ním alkoholu a kriminalitou lze hledat již u pøedstavitelù

klasických kriminologických teorií, jako jsou teorie sociální-

ho napìtí a sociální dezintegrace (Merton, 1957), teorie so-

ciálních vazeb (Hirschi, 1969) nebo teorie rutinních aktivit

(Cohen & Felson, 1979). Tito autoøi pohlíželi na užívání alko-

holu hlavnì v kontextu obecných kriminogenních faktorù.

Podle sociologických teorií mùže absence sociální in-

tegrace pùsobit jako rizikový faktor ve vztahu k nadmìrné-

mu pití, alkoholismu a následnì násilí. Hirschi (1969), jako

jeden z hlavních pøedstavitelù teorie sociálních vazeb, zdù-

razòoval pøedevším význam vztahu k tradièním institucím,

jako je domov, škola nebo pracovištì. Pozitivní vztah totiž

pùsobí vùèi deviantnímu konání jako kontrolní mechaniz-

mus (nadmìrné užívání alkoholu pak mùže tuto vazbu naru-

šit). Problémoví uživatelé a alkoholici èasto žijí v sociální izo-

laci a rizikovì v obou smìrech mùže pùsobit i ekonomická de-

privace (srov. Bye, 2007). Teorie rutinních aktivit hledá zase

vysvìtlení v životním stylu, zejména v souvislosti s „noèním

životem“ (Cohen & Felson, 1979). Podle tohoto pøístupu se ri-

ziko výskytu násilí zvyšuje úmìrnì s èasem stráveným „ven-

ku“, mimo domov (srov. Calafat et al., 2011). Konzumace al-

koholu je v rámci noèního životního stylu spjata se specific-

kým kontextem, který zvyšuje i riziko viktimizace.

� 4 ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA
K vysvìtlení vzájemného vztahu mezi alkoholem a krimina-

litou je možno pøistupovat z mnoha aspektù. V následujícím

pøehledu se zamìøíme na èást sekundární alkoholové kri-

minality související s akutní intoxikací pachatele. Rele-

vantní se v tomto smìru jeví zejména kriminalita násilná

(a násilí obecnì). Cílem je poukázat na další vlivy, které

kromì psychofarmakologického úèinku alkoholu pùsobí na

etiologii pachatelova jednání a které je nutné zohledòovat

pøi urèování podílu kriminality „zpùsobené“ alkoholem.

� 4 / 1 Psychofarmakologický úèinek alkoholu
Z výsledkù experimentálních studií vyplývá, že alkohol zvy-

šuje riziko výskytu agresivního konání (Haggård-Grann et

al., 2006). Za základní prediktor výskytu agrese je u uživa-

tele považován psychofarmakologický efekt alkoholu na lid-

ský organizmus. Akutní intoxikace alkoholem se projevuje

vìtšinou jako prostá opilost. Pøi nižších dávkách se pùsobe-

ní alkoholu projevuje stimulaènì5. „Dochází k psychomoto-

rické excitaci s elací nálady, mnohomluvnosti, zvýšenému

sebevìdomí, posléze se objevuje snížení sebekritiènosti a zá-

bran, agresivita“ (Popov, 2003, p. 152). Ve vztahu k trestné

èinnosti je rizikový disinhibitivní úèinek alkoholu, odbourá-

vání zábran (srov. Chermack & Taylor, 1995), narušená

schopnost detekce nebezpeèí, což mùže vést k nesprávnému
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4/ Nehledì pøitom na podíl latentní kriminality.

5/ Déletrvající konzumace vyšších dávek s vyšším obsahem alkoholu pak

zvyšuje riziko viktimizace v dùsledku útlumu.



posouzení rizikové situace. Na rùzné druhy negativních

podnìtù (provokace, výhrùžky, urážky) intoxikovaný jedi-

nec mùže reagovat neadekvátnì. Z výsledkù experimentù

zamìøených na lidskou agresi vyplývá, že jedinci, kteøí kon-

zumují alkohol, reagují na provokace agresivnìji než jedin-

ci, kteøí alkohol nekonzumují (Barnwell et al., 2006). Nic-

ménì je zøejmé, že psychofarmakologický model nefunguje

univerzálnì per se, ale je podmínìn (a ovlivnìn) øadou dal-

ších faktorù. Na výsledném bezprostøedním efektu a proje-

vech chování se podílejí kromì vlivù biologických i vlivy

psychologické a sociální (Popov, 2003).

� 4 / 2 Osobnostní charakteristiky uživatele
Stejné množství alkoholu nefunguje stejnì u dvou rùzných

jedincù a bude se lišit v závislosti na pohlaví, vìku nebo bio-

logických èi genetických predispozicích konzumenta.

Obecnì je násilí spojováno s vyšším množstvím vypité-

ho alkoholu a zejména s osobami problémových konzumen-

tù. U pachatelù násilné trestné èinnosti je ve vìtší míøe,

v porovnání s obecnou populací, zaznamenáno škodlivé uží-

vání alkoholu. Nìkteøí alkoholici se nicménì dopouštìjí

trestné èinnosti bez ohledu na to, zda jsou aktuálnì v èase

spáchání intoxikováni.

Užívání alkoholu a páchání trestné èinnosti spíše sdílejí

spoleèné rizikové faktory6, než že by šlo jen o kauzální nexus

(White & Gorman, 2000). Mezi rizikové faktory možno zaøa-

dit genetické predispozice, temperament, antisociální poru-

chy osobnosti, negativní pøíklad rodièù, špatné vztahy s rodi-

èi etc. Studie prokázaly zvýšené riziko násilného chování

u jedincù s poruchou osobnosti (Haggård-Grann et al., 2006),

kteøí rovnìž inklinují ke škodlivému užívání alkoholu.

Alkoholismus a antisociální poruchy osobnosti zvyšují

ve vzájemné interakci riziko páchání násilných trestných

èinù (Collins et al, 1988). Moeller et al. (1998) rovnìž zjistili,

že konzumenti alkoholu s antisociální poruchou osobnosti

jsou po užití alkoholu agresivnìjší než konzumenti bez této

poruchy.

Co se týèe genderové diferenciace, nedávají zatím vý-

sledky studií jasnou odpovìï (Barnwell et al., 2006). Vìtši-

na výzkumù se totiž zamìøuje zejména na pachatele/agre-

sory – muže. I když muži jsou vìtšinou èastìjšími konzu-

menty alkoholu (srov. Kubièka & Csémy, 2008; Hibell et al.,

2009) a statisticky se dopouštìjí i významnì více trestných

èinù, není možno z tohoto pomìru automaticky dovozovat,

jak ovlivòuje alkohol agresi u žen. Do budoucnosti je proto

jistì žádoucí vìnovat více pozornosti roli pohlaví v otázce

násilí souvisejícího s alkoholem (Barnwell et al., 2006).

� 4 / 3 Prostøedí a sociální kontext
Alkohol se vìtšinou konzumuje ve spoleènosti. Sociální kon-

text, ve kterém se pití alkoholu odehrává, hraje rovnìž vý-

znamnou roli v souvislosti s výskytem násilných èinù. Jiný-

mi slovy, je možno identifikovat urèitá místa nebo situace,

které jsou rizikovìjší vzhledem k výskytu násilí spojeného

s užíváním alkoholu. Jde zejména o bary èi noèní kluby,

sportovní akce (srov. napø. Moore et al., 2007), studentské

koleje èi univerzitní kampusy a jejich okolí (Lugo, 2006).

Úèastníci noèní zábavy vykazují vyšší frekvenci zapojení se

do násilného incidentu. Pìtina respondentù z devíti evrop-

ských mìst deklarovala zapojení do rvaèky v prùbìhu pøe-

dešlých 12 mìsícù (Calafat et al., 2011b). Z britského prù-

zkumu vyplývá, že riziko zapojení se do rvaèky je ještì

2,5krát vyšší u úèastníkù noèní zábavy, kteøí konzumovali

alkohol ještì pøed tím, než „vyrazili ven7“ (Hughes et al.,

2008). Bary nebo jiná zaøízení (èi místa), kde je pravdìpo-

dobné, že úèastníci budou konzumovat alkohol, se oznaèují

jako tzv. „crime hot spots“ (srov. Eck et al., 2005), protože se

tu setkává motivovaný pachatel a vhodný cíl a zároveò èas-

to absentuje efektivní sociální kontrola8. Studie potvrzují,

že oblasti s vyšší hustotou zaøízení podávajících alkohol vy-

kazují také vyšší zatížení kriminalitou (Lugo, 2006; Gor-

man et al., 2005). Vysoce rizikové je v tomto ohledu zejména

období víkendu (Lugo, 2006). Nejèastìji dochází k násilným

incidentùm v zavírací dobì, kdy se na ulici ve vìtší míøe pot-

kávají intoxikovaní jedinci (ICAP, 2008).

Lugo (2006) však poukazuje i na to, že to není jen kvan-

tita, ale hlavnì nízká „kvalita“ zaøízení, která zvyšuje prav-

dìpodobnost vzniku incidentù. Akce na drinky, prodej alko-

holu podnapilým zákazníkùm nebo jiné situace umožòující

nadmìrnou konzumaci alkoholu podporují vznik interper-

sonálních konfliktù. Negativnì pùsobí i uzpùsobení samot-

ného zaøízení (hluk, ztížený pohyb, špatné vìtrání, pøeplnì-

nost, k násilí tolerantní spoleèenské prostøedí, agresivní ne-

profesionální zamìstnanci etc.)

� 4 / 4 Národní a kulturní odlišnosti
Vzorce užívání a postoje k alkoholu se liší v jednotlivých ze-

mích (nebo i mezi jednotlivými etnickými skupinami v rám-

ci jednoho státu). Tyto rozdíly jsou dány jednak typem kon-

zumovaných alkoholických nápojù, kontextem konzumace

a množstvím alkoholu, které je v dané kultuøe považováno

za pøijatelné9 (Holcnerová, 2010). Room & Mäkelä (2000)

rozdìlují zemì podle vzorcù užívání alkoholu do ètyø zá-
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6/ Tzv. „common cause“ model.

7/ Tito respondenti rovnìž uvádìli vyšší množství vypitého alkoholu v prù-

bìhu veèera. Nicménì souvislost mezi samotnou celkovou spotøebou alkoholu

v prùbìhu veèera a zapojením se do rvaèky nebyla prokázána.

8/ Jde o tzv. kriminální trojúhelník (crime triangle). Autoøi této teorie (Cohen

& Felson, 1979) vycházejí z koncepce environmentální kriminologie, resp. teorie

rutinních aktivit (viz výše).

9/ Specifické místo v tomto smìru zaujímá Èeská republika, která je tradièní

pivní krajinou. I když je tento alkoholický nápoj vzhledem k nižšímu obsahu alko-

holu ménì rizikový než destiláty užívané na východ od našich hranic, spotøeba

piva v ÈR zùstává vysoká. Denní pití piva uvádí 18,9 % mužù a 2,1 % žen. Prù-

mìrná spotøeba piva pøi jedné pøíležitosti je pøitom 1,5 l u mužù a 0,7 l u žen

(Kubièka, 2006).



kladních skupin: (1) abstinující kultury, (2) kultury s ritua-

lizovaným užíváním alkoholu, (3) kultury se všedním uží-

váním alkoholu, (4) kultury užívající nadmìrné dávky alko-

holu o víkendech, svátcích a slavnostech.

Rovnìž se mezi jednotlivými kulturami liší i míra nási-

lí souvisejícího s alkoholem. Rizikové v tomto smìru budou

zejména státy patøící do ètvrté z výše prezentovaných sku-

pin. Riziko výskytu násilí je tedy vyšší v kulturních prostøe-

dích, kde je bìžné nadmìrné užití alkoholu v rámci jedné

epizody než v kulturách, kde se sice pije èasto, ale množství

zkonzumovaného alkoholu je nižší. V kulturních prostøe-

dích, kde je pití alkoholu integrováno do každodenního živo-

ta a alkohol není primárnì konzumován jako prostøedek

k vyvolání intoxikace (napø. støedomoøské státy), byla za-

znamenána nižší míra násilných incidentù souvisejících

s alkoholem. Naopak v kulturách, kde alkohol není tak dob-

øe integrován (napø. severské zemì) nebo kulturách s ambi-

valentním postojem k roli alkoholu ve spoleènosti (napø.

Spojené státy), je tato míra vyšší (Room, 1976).

� 4 / 5 Vzorce užívání alkoholu
Psychoaktivní úèinky závisí hlavnì od množství zkonzumo-

vaného alkoholu. Vzorce užívání alkoholu jsou spojovány

i s výskytem násilných incidentù (Lightowlers, 2011). V po-

slední dobì se zejména u mladých lidí v souvislosti s noèním

životem mluví i o tzv. „nové kultuøe intoxikace“ (new cultu-

re of intoxication), která je charakterizována zmìnami

v tradièních vzorcích užívání alkoholu smìrem k nadmìr-

nému pití v rámci jedné epizody (srov. Tutengens, 2009).

Tzv. „binge drinking“ je typickým vzorcem užívání al-

koholu hlavnì mezi mladými lidmi a studenty (Adámková

et al., 2009). U dospìlého èlovìka znamená „binge drinking“

užití pìti a více drinkù u mužù a ètyø a více drinkù u žen

v prùbìhu pøibližnì dvou hodin (National Institute on Alco-

hol Abuse and Alcoholism, 2007; srov. Adámková et al.,

2009; Lightowlers, 2011; Hughes et al., 2008). Ve studii

ESPAD uvedlo nadmìrné užití alkoholu v rámci jedné epi-

zody v posledních 30 dnech 43 % studentù. I když stále ještì

„vedou“ chlapci, je možno zaznamenat trend zvyšujícího se

užívání nadmìrných dávek alkoholu u dívek (Hibell et al.,

2009). Co se týèe ÈR, konzumovalo nadmìrné dávky alko-

holu více než 3krát v posledním mìsíci 20 % studentù (Csé-

my et al., 2009).

� 4 / 6 Cena a dostupnost alkoholu
Trendy ve vzorcích užívání souvisí i s cenou (viz Booth et al.,

2010; Andréasson et al., 2009) a dostupností alkoholu

(Gyimah-Brempong & Racine, 2006). Chaloupka & Wes-

chler (1996) uvádìjí, že nižší ceny a vyšší dostupnost jsou

v pozitivní korelaci s „binge drinking“ a trestnou èinností

mezi vysokoškolskými studenty v USA. Toto zjištìní je kon-

zistentní i se závìry øady dalších studií z oblasti ekonomie

trestné èinnosti (Gyimah-Brempong & Racine, 2006).

� 4 / 7 Ostatní teoretické pøístupy
Zastánci dalších teorií sice pøipouštìjí, že souvislost mezi

pitím alkoholu a kriminalitou není pouze náhodná, na dru-

hé stranì akcentují vliv jiných faktorù než úèinkù alkoholu

na biologickou a neuropsychologickou sféru jedince.

Tìmito vlivy jsou napøíklad (Pernanen et al., 2002):

4 / 7 / 1 Oèekávání konzumenta
Toto pojetí vychází z výsledkù experimentù, které prokáza-

ly, že pouhé pøesvìdèení o tom, že úèastníci experimentu pi-

li alkohol (i když ve skuteènosti nikoliv) mìlo u nich za ná-

sledek výskyt agresivity, vyšší sexuální uvolnìnosti a spole-

èenské nálady (Goldman et al., 1991). Odpùrci tohoto

pøístupu argumentují tím, že efekt oèekávání má pouze ome-

zené trvání a vytrácí se ve chvíli, kdy fyziologické pocity jedin-

ce pøestávají korespondovat s objemem vypitého alkoholu.

Barnwell et al. (2006) nicménì považují oèekávání

konzumenta ve vztahu k agresi za významný prvek modifi-

kující jak vzorce užívání, tak výsledné konání.

Oèekávání vychází z nauèených pøedstav konzumenta

o úèincích alkoholu. Tyto pøedstavy získané jednak sociál-

nì, jednak na základì vlastních zkušeností pak modifikují

konzumentovo chování vùèi alkoholu. Silnìjší pijáci oèeká-

vají spíše pozitivní, povzbuzující efekt, slabší pijáci spíše se-

dativní úèinek (Barnwell et al., 2006).

To znamená, že oèekává-li jedinec, že se po alkoholu

bude chovat agresivnì, pøizpùsobuje dávky konzumované-

ho alkoholu situaci, v níž pije.

4 / 7 / 2 Popírání deviace
Self-reportové studie zabývající se rolí alkoholu v etiologii

kriminálního jednání odsouzených zaznamenaly tendenci

respondentù pøipisovat své intoxikaci v dobì spáchání

trestného èinu zásadní význam ve vztahu ke kreaci rozhod-

nutí porušit zákon. Alkohol však mùže být využíván jen ja-

ko prostøedek pro zbavení se odpovìdnosti a viny za devi-

antní konání, které je spácháno po užití alkoholu. Hlavní

rozdíl oproti teorii oèekávání spoèívá zejména v tom, že oèe-

kávání se vytváøí více ménì mimo vùli subjektu, naproti to-

mu „obviòování alkoholu“ je užíváno vìdomì a úèelovì.

4 / 7 / 3 Sociální význam pití alkoholu
Teorie, které se zamìøují na interpretaci sociálního význa-

mu alkoholu a pití, poukazují na to, že vztah alkoholu a ná-

silí bude silnìjší ve spoleènostech, které takovéto násilné

chování tolerují, nebo dokonce podporují (Pernanen et al.,

2002; srov. ICAP, 2008). Podle tohoto sémiotického pøístu-

pu mùže užívání alkoholu (resp. intoxikace) nejen zvýšit

pravdìpodobnost výskytu nebo vyvolat agresivní chování

a zvýšit riziko viktimizace, ale mùže také snížit pravdìpo-

dobnost intervence tøetích osob, když násilný incident na-

stane (Bye, 2007).
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� 4 / 8 Racionální využití
psychofarmakologických úèinkù alkoholu
V souvislosti s alkoholem a trestnou èinností ještì existují

pøípady, kdy jsou úèinky alkoholu úmyslnì užívány

k usnadnìní deviantního konání rùzného druhu. Patøí sem

napø. tzv. „napití se na kuráž“, pití pøed vyhledáváním kon-

fliktù a rvaèek, pití „na zklidnìní nervù“ pøed spácháním

majetkové trestné èinnosti nebo zásobování vojákù alkoho-

lem v prùbìhu váleèných konfliktù (Pernanen, 1995). Pa-

chatel je sice intoxikovaný, nicménì úmysl spáchat trestný

èin pøedchází samotnému pití alkoholu. Psychofarmakolo-

gický úèinek je užíván jen jako prostøedek k usnadnìní rea-

lizace vytýèeného zámìru (Pernanen, 1995). V pøípadì, že

by se pachatel uvedl až do stavu nepøíèetnosti, posuzoval by

se tento pøípad jako „actio libera in causa dolosa“. Tyto pøí-

pady tedy už nelze zahrnovat do skupiny trestných èinù tvo-

øících sekundární kriminalitu související s intoxikací alko-

holem. Nicménì zkoumání motivace pachatele pøedstavuje

mimoøádnì složitý problém. Je možné pøedpokládat, že pøi

pokusu o vylouèení tìchto pøípadù z množiny sekundární

kriminality budou mít pachatelé tendenci popírat svou de-

viaci a obviòovat alkohol.

Z uvedeného pøehledu vyplývá, že vzájemný vztah uží-

vání alkoholu a násilné trestné èinnosti je mimoøádnì kom-

plikovaný. V souèasné dobì neexistuje žádný jednoduchý

teoretický model, který odpovídajícím zpùsobem popisuje

vztah mezi alkoholem a násilím (Pernanen 1995; ICAP,

2008). Pravdìpodobnìjší je, že na konkrétní pøípad lze po-

užít zároveò více prezentovaných pøístupù, které se vzá-

jemnì prolínají a doplòují.

Je možno shrnout, že lze pøi popisu vzájemné spojitosti

v zásadì uvažovat o ètyøech posibilitách. Vztah mezi užívá-

ním alkoholu a násilím:

• je kauzální (tedy samotné pití alkoholu pøímo vede k ná-

silnému konání),

• není kauzální (roli hrají jiné faktory než užití alkoholu

a spojení alkohol-násilí je jen náhodné),

• je podmínìný (alkohol v kombinaci s jinými faktory zvy-

šuje pravdìpodobnost neadekvátní reakce, což mùže vy-

ústit v násilný projev),

• je interaktivní (rizikové faktory pro užívání alkoholu a ri-

zikové faktory ve vztahu k násilí pùsobí na sebe vzájemnì).

� 5 ZÁVÌR
I když teorie i výzkumné studie poukazují na pozitivní kore-

laci mezi užíváním alkoholu a trestnou èinností, z uvedené-

ho vyplývá, že vzájemný vztah mezi pitím alkoholu a výsky-

tem kriminality je velmi komplikovaný a nelze jednoduše

urèit jeden model univerzálnì použitelný na všechny pøípa-

dy. Považovat samotnou intoxikaci pachatele za pøíèinu je-

ho násilného až kriminálního jednání je znaènì zjednoduše-

né. Pravdìpodobnìjší je, že na konkrétní pøípad mají vliv

i další prezentované faktory, které se vzájemnì prolínají

a doplòují.

Kromì samotného psychoaktivního úèinku do hry totiž

vstupují individuální, psychologické, sociální, environmen-

tální a kulturní vlivy. Vzájemný vztah je tedy spíše podmí-

nìný a interaktivní.

Zjednodušenì lze øíci, že za sekundární alkoholovou

kriminalitu mùžeme považovat trestné èiny spáchané v dù-

sledku užití alkoholu a jeho psychofarmakologického úèin-

ku s vylouèením pøípadù, kde alkohol nebyl (ani nepøímou)

pøíèinou spáchání trestné èinnosti. Komplexnost a mnoho-

rozmìrnost tohoto vztahu však zásadnì komplikuje mož-

nosti stanovení objemu sekundární trestné èinnosti, který

je možné užívání alkoholu pøiøadit.

Jedním z determinantù jsou dostupné zdroje dat, které

prokazují souvislost mezi trestnou èinností a užíváním al-

koholu. Jako základní zdroje informací bezpochyby slouží

oficiální statistická data, zejména data orgánù èinných

v trestním øízení. Dále možno uvažovat o použití self-

-reportových dat, kde o vlivu na trestnou èinnost a motivaci

referují pøímo pachatelé. V nìkterých státech je možné vy-

užít i data z výzkumù obìtí (viktimizaèních výzkumù), kde

pachatelovo ovlivnìní alkoholem hodnotí sami poškození.

Další informace lze získat ze studií porovnávajících èasové

øady konzumace alkoholu a vývoje trestné èinnosti a rovnìž

studie hodnotící efekt regulaèních opatøení na trestnou èin-

nost. Je nepochybné, že všechny tyto zdroje pøinášejí hod-

notné informace, nicménì rovnìž všechny trpí svými speci-

fickými nedostatky, jako je latence, vlastní náhled hodnotí-

cího subjektu, èasový posun efektu aj.

V prostøedí Èeské republiky absentují studie, které by

se systematicky vztahem užívání alkoholu a trestné èinnos-

ti zabývaly. Pøi odhadu objemu sekundární alkoholové kri-

minality jsme tedy nuceni vycházet zejména z dostupných

statistických dat orgánù èinných v trestním øízení, které

shromažïují informace o vlivu alkoholu na pachatele (resp.

zdali byl v dobì spáchání èinu pod vlivem). Hloubìji se však

tímto vztahem nezabývají. To vede k nutnosti aplikovat na

vztah tìchto dvou jevù právì zjednodušený psychofarmako-

logický model se všemi z toho vyplývajícími nedostatky.

Navzdory tomu, že univerzální model vztahu alkohol-

-násilí-kriminalita není možné urèit a rovnìž je z tohoto dù-

vodu nepravdìpodobné zjistit pøesný objem kriminality

související s alkoholem, je nutné se touto problematikou dá-

le hloubìji zabývat, minimálnì s dùvodù identifikace a vy-

louèení pøípadù, kdy jde jen o koincidenci tìchto jevù.
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