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Potenciál psychoaktivních látek v lékařství 



Disclaimer… 

Nikoho nenabádám psychoaktivní látky užívat. 

Každý ať se sebou naloží, jak uzná sám za 

vhodné! 



Rozdělení psychoaktivních látek 

potenciál závislosti 

aktivní/letální dávka 

škodlivost pro uživatele 

škodlivost pro okolí uživatele  



Rozdělení psychoaktivních látek I. 

J. M. Fish (Ed.), Drugs and Society: U.S. Public Policy 



Rozdělení psychoaktivních látek II. 

Taylor, M.; Mackay, K.; Murphy, J.; McIntosh, A.; McIntosh C. et al: Quantifying the RR of  harm to self  and others from substance misuse: results 

from a survey of  clinical experts across Scotland, 2015. 



Prohibice alkoholu… 

Alkoholová prohibice z let 1920 – 1933 je 

případovou studií toho, když psychoaktivní 

látka není legální. 



Prohibice alkoholu… 

Alkoholová prohibice z let 1920 – 1933 je 

případovou studií toho, když psychoaktivní 

látka není legální. 

Cíle: 

Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva 

Zlepšení sociálních poměrů 

Snížení kriminality 



Prohibice alkoholu… 

Bootleggers and Baptist effect 



Prohibice alkoholu… 

Bootleggers and Baptist effect 



Prohibice alkoholu… 

Bootleggers and Baptist effect 

Ježíš měnil vodu v hroznový džus! 



Prohibice alkoholu… 

Bootleggers and Baptist effect 

Ježíš měnil vodu v hroznový džus! 

Vojáky si nechcete rozházet. 



Prohibice alkoholu… 

Bootleggers and Baptist effect 

Ježíš měnil vodu v hroznový džus! 

Vojáky si nechcete rozházet. 

Ženy lobbují za uzavření pivnic. 



Prohibice alkoholu… 

Bootleggers and Baptist effect 

Ježíš měnil vodu v hroznový džus! 

Vojáky si nechcete rozházet. 

Ženy lobbují za uzavření pivnic. 

…až z toho vznikl 18. dodatek Ústavy. 
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Alkohol dochází. 

Předpisy na lihová  

léčiva 

1922-1924 vzrostla 

poptávka svátostního 

vína o 800 galonů 

 



Vliv prohibice na spotřebu 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per Capita Consumption of  Alcoholic Beverages (Gallons of  Pure Alcohol) 

Clark Warburton, The Economic Results of  Prohibition (New York: Columbia 
University Press, 1932) 



Růst nákladů na prohibici 

 

 

 

 

 

 

 
V průběhu roku 1920 nárůst nákladů The Bureau of  Prohibition ze 4.4 milionů USD na 

13.4 milionů USD. 

1920 – 1930 se zvýšil počet zaměstnanců u americké pobřežní stráže o 188 % a rozpočet 
této organizace se zvýšil mezi lety 1915 – 1932 o 500 %. 



Příklon k tvrdému alkoholu 

 

 

 

 

 

 
Total Expenditure on Distilled Spirts as a Percentage of  Total Alcohol Sales (1890-

1960): Clark Warburton, The Economic Result of  Prohibition (New York: 

Columbia University Press, 1932) 
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Když by měli darkmarkety… ? 
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Větší míra zločinnosti  

Míra zločinnosti v letech 1920-21 vzrostla o  

78 % oproti předprohibičnímu období. 

O 81 % více zatčení za řízení pod vlivem 

alkoholu v letech 1920-21. 

3/4 všech vězňů přijatých v roce 1930 bylo 

obviněno z alkoholových a drogových 

přestupků. 



Větší míra zločinnosti II. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Homicide Rate 1910-1940: U.S. Bureau of  the Census, Historical Statistics 
of  the United States 
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Změna společnosti 

Korupce 

Prostituce 

Neřešitelné potíže s alkoholovou závislostí 

Stigmatizace pracujících v alkoholovém 

průmyslu; restrukturalizace pracovního trhu 
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Výsledky prohibice 

Prohibice nesnížila požívání alkoholu. 

Výroba se posunula směrem k silnějším a 
nebezpečnějším nápojům. 

Nekvalitnější produkty znamenaly větší 
zdravotní následky pro konzumenty. 

Vzrostla zločinnost, míra výdajů na bezpečnost 
a počet vražd. 

Negativní změny společnosti: stigmatizace, 
závislosti, korupce státní sféry. 
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Nemusíme dělat rozdíly… 

Válka proti drogám nefunguje.  

V současnosti zažíváme světový boom 

legalizace marihuany.  

Nedává smysl, proč nelegalizovat všechny 

drogy.  

Více Urza v Kanálu Svobodného přístavu. 
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Léky/drogy: „Jakékoliv substance, které jsou 

vpravené do organismu a mohou změnit jednu 

nebo více jeho funkcí.“ 

Heroin, kokain, benzodiazepiny… 

Mnohé dnes obsolentní, ale stále jsou to látky jako 

každé jiné. 

Lepší označení je „psychoaktivní látky“. 
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MDMA 

Posttraumatická stresová porucha 

Fáze 2 na 28 účastnících: Tři podání MDMA v 

kombinaci s psychoterapií znamenalo u 76 % 

účastníků vymizení příznaků. 
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Farmakorezistentní deprese 

Komparace antidepresivních účinků 

ketaminu/psilocybinu 

Závislosti, úzkosti ze smrti 
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…experimenty v Československu. (do 1974) 
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Další psychoaktivní látky 

Ayahuasca 

Konopí 

Fénixovy slzy? 
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Licence na nakládání s ilegální látkou 

Vysoká cena látky od akreditovaného výrobce 

Dlouhá doba k uskutečnění výzkumu 

Tolerance společnosti 
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Závěr 

Dopady alkoholové prohibice: Pro společnost 
byla prohibicí přítěží bez benefitů. 
 

Efekty prohibice ostatních látek jsou obdobné. 
 

Dnešní prohibice (mimo jiné) významně brzdí 
výzkum, který může být velice prospěšný. 
 

End the drug war. 



Přijďte příště 

První březnovou středu se budeme bavit o tom, 

jak by mohly firmy na volném trhu zajišťovat ve 

svobodné společnosti vymáhání práva. 

 

Středa 6. března 

v 19 hodin v (de)Centrále 


