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Škody způsobené užíváním drog 
ce

lk
o

vé
 

p
o

šk
o

ze
n

í 

pro uživatele 

somatické 

1) přímá drogová mortalita 

2) nepřímá drogová mortalita 

3) přímé drogové poškození 

4) nepřímé drogové poškození 

psychické 

5) závislost 

6) přímé zhoršení mentálních funkcí 

7) zprostředkované zhoršení mentálních funkcí 

sociální 
8) ztráta aktiv (práce, vzdělání, bydlení…) 

9) ztráta vztahů 

pro společnost 

somatické a 
psychické 

10) úrazy 

sociální 

11) kriminalita 

12) poškození prostředí 

13) nepříznivé rodinné důsledky 

14) mezinárodní škody 

15) ekonomické náklady 

16) komunitní ztráty (koheze, reputace) 

(Nutt et al., 2010: Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis) 







Van Amsterdam et al., 2015: European rating of drug harms 



Harm reduction nebo risk 
minimization 
• Rizikové chování vede s určitou pravděpodobností  

k poškození. 

• Snížením rizika snižujeme poškození. 

• Rizikové chování se vyskytuje v kontinuu od chování 
s minimálním rizikem až po chování s extrémním 
rizikem poškození. 

• HR se primárně zaměřuje na vzorce užívání 
návykových látek a snaží se dosáhnout toho, aby 
uživatelé užívali co nejméně rizikově, a tím docílit 
snížení možných zdravotních či sociálních 
poškození. 

 

 



Vzorce užívání 

• bezprostřední konzumentská epizoda  
i dlouhodobý způsob konzumace 

 

 

 



Základní principy HR 

1. Legální i ilegální drogy jsou (a budou) součástí našeho 
světa, a to navzdory veškerým snahám o omezování 
nabídky a poptávky. 

2. Některé způsoby užívání drog jsou bezpečnější než 
jiné. 

3. Úplná abstinence nemusí být v dané chvíli tím 
nejdůležitějším nebo nejvhodnějším cílem. 

4. Jakákoliv změna v chování směrem k bezpečnějšímu 
užívání je žádoucí, protože prevence dalšího 
poškození z užívání je snazší a méně nákladná než 
následná léčba. 



Úrovně vlivu a zaměření intervencí 

Strukturální 
(makro) 

zákony, politika a 
alokace finančních 

zdrojů 

chování celé 
populace  

nebo jejích segmentů 

Komunitní 
(mezzo) 

sociální normy, 
kontext a prostředí, 
v němž je alkohol 

užíván 

chování konkrétních 
sociálních skupin 

Individuální 
(mikro) 

normy jednotlivců ve 
vztahu k užívání 

alkoholu 

chování jednotlivce 



Strukturální opatření 
• Kontrola výroby a zdanění 

• cenová elasticita různá pro různé nápoje a skupiny obyvatel 

• Omezení prodeje - věková, časová a místní dostupnost 
• čím nižší legální věk, tím vyšší riziko výskytu poruch z oblasti užívání 

alkoholu a jiných návykových látek v pozdějším věku  
(vzorce užívání v rozhodném období adolescence) 

• omezení prodejní doby, otevíracích hodin – dvousečné 
• místní dostupnost – okamžité i dlouhodobé efekty 

• Situační omezení konzumace 
• při řízení motorového vozidla – účinným faktorem je subjektivně 

předpokládaná pravděpodobnost dopadení při porušení zákazu spíš, 
než výše možného trestu nebo objektivní hrozba dopadení 

• nařízená léčba řidičů, alcolock 

• Omezení reklamy a propagace 
• negativní vliv na iniciační věk konzumace alkoholu a rizikové vzorce 

užívání v dospívání, zobrazení alkoholu v televizi má vliv na míru 
aktuální konzumace 

• omezování reklamy spolu s „reklamními“ kampaněmi proti alkoholu 
patří k nejméně efektivním strategiím 

 

 



Komunitní opatření 

• Místní omezení prodeje a konzumace alkoholu 
• obecně závazné vyhlášky – efektivita nesledována 

• Vymáhání dodržování situačního omezení konzumace a 
dostupnosti 
• posílení kontroly dodržování zákonů na místní úrovni – efektivní 

jsou systematické kontroly (dechová zkouška při odjezdu z akce) 

• Ovlivnění prostředí 
• výcvik personálu (barmani, ochranka), dostupnost levnějšího nealka 
• bezpečné prostředí, suché zóny, chillouty 
• zóny tolerance zábavy (rizikové podniky mimo obytné čtvrti) 

• Bezpečný návrat domů a kampaně zodpovědných 
• zavádění a podpora hromadné dopravy mezi rezidenční a zábavní 

částí obcí, dostupnost asistovaného odvozu vlastním vozem 
• preventivní kampaně zaměřené na řízení pod vlivem alkoholu ano, 

na snížení užívání jako takového ne, zejm. sponzorované výrobci 
alkoholu, příjemci jsou vnímána jako protichůdná 
 



Individuální opatření 
• Bezpečnější konzumace – jak neublížit sobě ani ostatním 

• bezpečná dávka – maximální denní (dříve týdenní či měsíční) bezpečná 
dávka – ženy vs. muži, binge drinking, abstinence alespoň 1 den týdně… 
základ pro screening a krátkou intervenci 

• koncentrace alkoholu v konzumovaných nápojích (co nejnižší),  
• konzumace dostatečného množství tekutin (střídání s nealkem),  
• rychlost konzumace (pomalu a plynule),  
• kombinace různých typů alkoholických nápojů (pomalé odbourávání),  
• konzumace na lačno (rychlejší vstřebávání a výraznější ovlivnění),  
• rizika míchaných nápojů (potenciálně neznámý obsah),  
• kombinace alkoholu a dalších návykových látek (nepředvídatelné reakce, 

vyšší riziko předávkování),  
• kvalita alkoholu (nepít levné, nekvalitní nápoje, nápoje z neznámých 

zdrojů a od neznámých lidí),  
• set a setting (nepít s cílem zbavit se negativních emocí, nepít o samotě),  
• plánování (výdaje za alkohol určit předem; plánovat cestu domů) a  
• informovanost o následcích konzumace (vědět, jaké má konzumace 

alkoholu okamžité i dlouhodobé negativní účinky a jak jim předcházet, 
např. zvládání kocoviny nebo rozpoznání škodlivého užívání) 

• Screening a krátká intervence & Kontrolované užívání jako cíl léčby 



Doporučení na základě srovnání 
nákladové efektivity 

1. Zavedení spotřební daně proporcionální vzhledem k obsahu alkoholu v 
nápoji a její zvyšování v závislosti na inflaci. 

2. Zavedení státního monopolu pro maloobchodní prodej alkoholu a 
zároveň minimálního věku pro jeho nákup v rozmezí 18-21 let. V 
případě, že není monopol z jakéhokoliv důvodu průchodný, je nutno 
podmínit prodej alkoholu koncesí a zavést omezení na hustotu 
prodejních míst a jejich otevírací doby k minimalizaci škod.  

3. Zákaz veškeré přímé i nepřímé propagace alkoholu. 

4. Zavedení maximálního přípustného množství alkoholu v krvi řidiče (0,5 
nebo 0,2 ‰) a jeho viditelné náhodné i systematické kontroly. 

5. Rozšířit, udržovat a zpřístupnit v zařízeních primární péče jednoduché 
intervence pro konzumenty užívající rizikově a škodlivě, a zajistit 
návazné intenzivní služby pro závislé. 

6. Vzdělávací programy by neměly být implementovány jako izolované 
opatření alkoholové politiky, nebo pouze zaměřené na škody plynoucí z 
užívání alkoholu, ale spíše jako opatření k posílení povědomí o 
problémech způsobených alkoholem a připravující půdu pro specifické 
intervence a politické změny. 

 

 

 
 
 

 

  



Diskuze 

• „Kultura intoxikace“ 
• zvýšený výskyt binge drinking, alkoholová turistika 

• neplatí tradiční genderové odlišnosti 

• neplatí tradiční rozdělení na románské a anglosaské 
kultury pití 

• propagace střídmé konzumace s preventivním účinkem 

• nedůvěryhodná mezera mezi doporučovaným 
maximálním množstvím a reálnou mírou konzumace 

• hédonismus, konzumní etika, ekonomická deregulace vs. 
snižování nabídky 
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