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Válka je vůl
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Napsal si někdo, na starej kůl,
prostinkej nápis, válka je vůl
Před kůlem stojím, čepici smekám,
v očích mám slzy a pak si klekám.
Modlím se za ty, kteří ten kůl,
nevidí a nečtou, že válka je vůl.

Napsal si někdo, na starej kůl,
prostinkej nápis, válka je vůl.
Před kůlem stojím, čepici smekám,
v očích mám slzy a pak si klekám.
Modlím se za ty, kteří ten kůl,
nevidí a nečtou, že válka je vůl,
nevidí a nečtou, že válka je vůl,
nevidí a nečtou, že válka je vůl,
nevidí a nečtou, že válka je vůl,
nevidí a nečtou, že válka je vůl …

Válka je vůl (Synkopy 61, 1975?)



Michal Polák – autor sloganu
https://www.youtube.com/watch?v=VJcMXC4m5rM

https://www.youtube.com/watch?v=VJcMXC4m5rM




https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka

Omezení základních práv a svobod

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka


Válka proti drogám



https://www.youtube.com/watch?v=y8TGLLQlD9M

17. června 1971

https://www.youtube.com/watch?v=y8TGLLQlD9M


https://drugpolicy.or
g/issues/brief-
history-drug-war

https://drugpolicy.org/issues/brief-history-drug-war


https://en.wikipedia.org/wiki/War_on_drugs#/media/File:US_incarceration_timeline.gif

https://civilrights.org/resource/undoing-the-damage-of-the-war-on-drugs-a-renewed-
call-for-sentencing-reform-june-17-2021/

https://en.wikipedia.org/wiki/War_on_drugs#/media/File:US_incarceration_timeline.gif
https://civilrights.org/resource/undoing-the-damage-of-the-war-on-drugs-a-renewed-call-for-sentencing-reform-june-17-2021/




https://www.seznamzpravy.cz/clanek/okamzite-vsichni-na-zem-policejni-video-ukazuje-drsny-zasah-proti-siti-dealeru-drog-43992




Proč je válka proti drogám „vůl“

– Non-evidence based

– Nelegitimní

– Neproporcionální

– Neúčinná, škodlivá, drahá

– Nespravedlivá, diskriminační, stigmatizující



Válka proti drogám: evidence-base



16



Jednotná úmluva o omamných látkách 1961
– OSN: 1945

– the Commission on Narcotic Drugs (CND): 1946

– 1. návrh Úmluvy předložen v únoru 1950

– Člen CND za USA Harry Jacob Anslinger

– WHO Expert Committee on Drugs Liable to Produce Addiction

– Pablo Osvaldo Wolff, the head of the Addiction Producing Drugs Section of the 
WHO (1949-1954)

– 1955: zpráva The Physical and Mental Effects of Cannabis, autor Wolff

– at “cannabis constitutes a dangerous drug from every point of view, whether 
physical, mental, social or criminological,” and “not only is marihuana smoking 
per se a danger but that its use eventually leads the smoker to turn to 
intravenous heroin injections.”

– Zpráva vychází z knihy Marihuana in Latin America: The Threat it Constitutes
(P.O. Wolff, 1949)



https://books.google.cz/books/about/M
arihuana_in_Latin_America.html?id=WSJ
XAAAAMAAJ&redir_esc=y

“With every reason, marihuana [...] has 
been closely associated since the most 
remote time with insanity, with crime, 
with violence, and with brutality,” Wolff 
concludes. The bombastic language 
discredits any scientific reliability and 
impartiality. For example, cannabis: 
“changes thousands of persons into 
nothing more than human scum,” and 
“this vice... should be suppressed at 
any cost.” Cannabis is labelled as a 
“weed of the brutal crime and of the 
burning hell,” an “exterminating demon
which is now attacking our country.” 
Users are referred to as addicts whose 
“motive belongs to a strain which is 
pure viciousness.”

https://books.google.cz/books/about/Marihuana_in_Latin_America.html?id=WSJXAAAAMAAJ&redir_esc=y


Harry Jacob Anslinger

https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_J._Anslinger

https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_J._Anslinger


https://www.tni.org/files/download/rise_and_decline_ch1.pdf

https://www.tni.org/files/download/rise_and_decline_ch1.pdf


Policy based evidence

Marmot, M. G. (2004). Evidence based policy or policy based evidence? BMJ 
(Clinical research ed.), 328(7445), 906-907. doi:10.1136/bmj.328.7445.906



Drogová politika: implicitní pravidla
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Důkazu, že droga poškozuje člověka, se vždy věří a vždy je 
považován za závažný.
Při odhadu rizika spojeného s drogami se přihlíží spíše k riziku 
maximálnímu, nikoliv průměrnému.
Důkazy, že užívání nelegálních drog je spojeno s pozitivy, se 
nesmí shromažďovat.
U léčebných intervencí jsou vyžadovány jak důkazy o účinnosti, 
tak o nákladové efektivitě.
Důkazy o účinnosti prevence jsou vždy vítány, ale prevence stejně 
nikdy nezíská dost finančních prostředků.
Vymáhání práva a boj proti drogám nevyžadují vůbec žádný 
důkaz, prostě jsou považovány za účinné a vhodné.
Přináší-li výzkumník důkazy proti opatřením vymáhání práva, je 
to považováno za liberální (liberalizační).
Důkazy pro opatření snižování rizik (harm reduction) jsou 
považovány za schvalování užívání drog. 
Vědecký výzkum nemotivuje změnu zákona směrem od tvrdého k 
mírnějšímu, ale může motivovat změnu v opačném směru.

MacCoun, R., & Reuter, P. (2008). The implicit rules of evidence-based drug policy: a U.S. perspective. Int J Drug Policy, 19(3), 231-232; discussion 233-
234. doi: 10.1016/j.drugpo.2008.02.012
Maccoun, R. J. (2010). The implicit rules of evidence-based policy analysis, updated. Addiction, 105(8), 1335-1336. doi: 10.1111/j.1360-
0443.2010.02936.x



Válka proti drogám: legitimita, 
proporcionalita



Legitimita a proporcionalita práva
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Legitimita: ospravedlnění právního řádu nebo nějakého právem 
hodnoceného jednání. 
Proporcionalita: přísnost trestu musí odpovídat povaze trestného 
činu.
Nezbytným předpokladem obecné důvěry občanů v právo a 
právní stát

Mezinárodní klasifikace nemocí: F10-F19 (vč. alkoholu a tabáku)



Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník



Škodlivost různých návykových látek

Nutt, D. J., King, L. A., & Phillips, L. (on behalf of the Independent Scientific Committee on Drugs) (2010). 
Drug harms in the UK: A multicriteria decision analysis. The Lancet, 376(9752), 1558–1565 26



Škodlivost různých návykových látek

Nutt, D. J., King, L. A., & Phillips, L. (on behalf of the Independent Scientific Committee on Drugs) (2010). 
Drug harms in the UK: A multicriteria decision analysis. The Lancet, 376(9752), 1558–1565 27



Taylor, M., Mackay, K., Murphy, J., McIntosh, A., McIntosh, C., Anderson, S., & Welch, K. (2012). Quantifying 
the RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across 
Scotland. BMJ Open, 2(4). doi: 10.1136/bmjopen-2011-000774

Škodlivost různých návykových látek

28



Lachenmeier, D. W. & Rehm, J. (2015). Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illicit 
drugs using the margin of exposure approach. Sci Rep, 5, 8126. 29

Škodlivost různých návykových látek – rozpětí 
expozice
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Prahová množství drog
Drug Množství “větší než 

malé” v Nařízení vlády č.
467/2009 Sb.

Sjednocující stanovisko  
Nejvyššího soudu č. j.
Tpjn 301/2013

Pervitin (metamfetamin) >2 g >1,5 g
Heroin (diacetylmorfin) >1,5 g beze změny
Kokain >1 g beze změny
Extáze(MDMA/MDA/MDE
A)

>4 tablety nebo 0,4 g kryst. 
substance

beze změny

LSD 5 tripů, kapslí, tablet,
krystalů

beze změny

Marihuana >15 g suché hmoty >10 g suché hmoty
Hašiš >5 g beze změny
Lysohlávky >40 plodnic beze změny

Mravcik, V. (2015). (De)criminalisation of possession of drugs for personal use - A view from the Czech 
Republic. Int J Drug Policy, 26(7), 705-707. doi:10.1016/j.drugpo.2015.01.022



Válka proti drogám: neúčinná, škodlivá, drahá
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www.thelancet.com/hiv, Vol 6 May 2019, e269
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Vliv protidrogové politiky na rizikovost 
užívání a well-being: U křivka

36

Mravcík, V., Chomynova, P., Grohmannová, K. (2019). Koncept problémového užívání návykových látek (Concept of Problem 
Substance Use). Psychiatrie, 23, 121-128. 

Sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. (2019). Národní strategie prevence a snižování škod spojených se
závislostním chováním 2019–2027 [National Strategy on Addictive Behavior Prevention and Harm Reduction 2019–2027]. 
Praha: Úřad vlády České republiky.



Tomáš Zábranský, M.D., Ph.D.
1969-2021



Tomáš Zábranský, M.D., Ph.D.
1969-2021
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Válka proti drogám: nespravedlivá, 
diskriminační, stigmatizující
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To support the development and implementation of policies that put people,
health and human rights at the centre, by providing a scientific evidence-based,
available, accessible and affordable recovery-oriented continuum of care based
upon prevention, treatment and support; and promote a rebalancing of drug
policies and interventions towards public health approaches;
To promote the increased investment in measures aimed at minimizing the adverse 
public health consequences of drug abuse, by some referred to as harm reduction, 
which reduce new HIV infections, improve health outcomes and deliver broader 
social benefits by reducing pressure on health-care and criminal justice systems;
To ensure the provision of drug prevention, treatment, rehabilitation and general
support services, including health care and social protection also in prison settings, 
ensuring that they are equivalent to and that they provide continuity of care with 
those in the community;
To ensure the respect for the dignity and human rights for people who use drugs in 
all aspects of drug and social policies, including equal access by people who use 
drugs to public services including housing, health care and education;
...
To call for changes in laws, policies and practices that threaten the health and
human rights of people;
To promote measures aimed at reducing stigma and elimination of 
discrimination and achieving universal coverage of evidence-based prevention, 
treatment, and rehabilitation;



42



Stigma lidí užívajících psychoaktivní látky

43

Bos, A., Pryor, J., Reeder, G., Stutterheim, S. (2013). Stigma: Advances in Theory and Research. 
Basic and Applied Social Psychology, 35, 1-9. doi: 10.1080/01973533.2012.746147



Spotřebitelská práva, právo na informace, na 
informované rozhodnutí

44
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√ X X
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Zdroj:
http://globalnews.ca/news/910059/aids-groups-call-for-prison-needle-programs/ [2016-09-19]
https://www.novinky.cz/domaci/176584-usvedceny-vrah-zada-odskodne-za-pasivni-koureni-ve-vezeni.html [2019-03-04]

Selektivní prohibice ve vězení

http://globalnews.ca/news/910059/aids-groups-call-for-prison-needle-programs/
https://www.novinky.cz/domaci/176584-usvedceny-vrah-zada-odskodne-za-pasivni-koureni-ve-vezeni.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwpcHBg-ngAhUoM-wKHUIWCw0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.novinky.cz/domaci/176584-usvedceny-vrah-zada-odskodne-za-pasivni-koureni-ve-vezeni.html&psig=AOvVaw1IwuquoCCBVH4fKqyxwPea&ust=1551807397468669


49https://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-35325840
https://news.abs-cbn.com/focus/05/18/17/understanding-dutertes-smoking-ban

https://news.abs-cbn.com/focus/05/18/17/understanding-dutertes-smoking-ban
https://news.abs-cbn.com/focus/05/18/17/understanding-dutertes-smoking-ban


50



Paradoxy „protidrogové“ politiky

51

psychoaktivní látky jiné než alkohol a tabák není legálně možno 
užít jinak než lék
ani některé psychoaktivní látky s prokazatelně léčebným a 
příznivým účinkem nelze použít jako lék (do prosince 2020 podle 
UN Convention 1961 ani konopí)
za nakládání s gramovým množstvím nelegální drogy dlouhé 
tresty odnětí svobody, zatímco alkohol a tabák mohu držet, 
prodat, koupit v jakémkoliv množství
výroba konopí z konopí
za šíření toxikomanie přísné tresty zatímco reklama na alkohol 
všudypřítomná
lidé jsou přísně trestáni za bagatelní činy – výroba mastí, předání 
jedné dávky, pěstování konopí s hraničním množstvím THC, za 
vydávání časopisu, za organizování psychedelických rituálů
jsou zakazovány pomáhající intervence – aplikační místnosti, drug
checking, heroin-assisted programy, harm reduction v oblasti 
užívání psychedelik



Závěry

– Válka proti drogám (i.e. prohibice „omamných a 
psychotropních látek“) je „vůl“ (i.e. nesmysl)
–není postavena na důkazech
– je nelegitimní
– je neproporcionální
–přináší víc škod než užitku – zdravotních, 

společenských, ekonomických
– je nespravedlivá, diskriminační, stigmatizující



Co s tím? Jak z toho ven?





https://drugpolicy.org/issues/brief-history-drug-war

https://drugpolicy.org/issues/brief-history-drug-war


Podané ruce na cestě ke svobodě

Děkuji za pozornost
mravcik@podaneruce.cz

www.podaneruce.cz

mailto:mravcik@podaneruce.cz
mailto:mravcik.viktor@vlada.cz
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