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Nepřítel nebo pomocník?
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Úvodem

Legitimita režimu založeného na diktatuře proletariátu se odvíjela od jeho základní as-
pirace naplnit vizi lepší společnosti, na jejíž realizaci dohlížela neomylná komunistická 
strana. Rozsáhlý projekt formulovaný jako výstavba socialismu nebyl omezen pouze na 
likvidaci „nepřátelských“ sociálních tříd a zespolečenštění výrobních prostředků, ale vy-
žadoval rovněž odstranění negativně vnímaných jevů každodennosti „předsocialistické“ 
společnosti. Socialistická společnost měla představovat nejenom ideologicky vyšší stupeň 
nad kapitalistickou formou společenského uspořádání, ale rovněž předstupeň k dokonalé 
komunistické společnosti oproštěné od neduhů minulosti. Proces dosažení lepší nebo do-
konalé společnosti tak vyžadoval rozsáhlé zapojení sociálního inženýrství, které mělo pod 
heslem socialistická morálka korigovat každodennost obyvatel a omezit jevy potenciálně 
komplikující či dokonce znevažující celý projekt výstavby socialismu.

Negativně vnímaný alkoholismus a excesivní pijanství byly přirozeně v protikladu k ob-
razu dokonalého společenského uspořádání, a tedy cílem žádoucí regulace. Alkoholická 
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spotřeba dosavadně nahlížená jako soukromá záležitost byla transformována na veřejnou 
a omezování individuální svobody v konzumaci alkoholu ve prospěch společnosti dispo-
novalo zřejmou racionalitou. Přestože se protialkoholní úsilí stalo jasnou komponentou 
budování socialismu, režim legitimující vládu jedné komunistické strany se po celé ob-
dobí její mocenské hegemonie pokoušel nalézt adekvátní vztah ke spotřebě alkoholu. Ide-
ologické konstrukty se ocitaly v konfrontaci s hluboce zakořeněnou tradicí alkoholického 
konzumu ve společnosti, především nižších sociálních vrstev. Sociální klientela režimu 
tvořená dělnickou třídou, ve své saturaci nikterak náročná, vyžadovala pro své uspokojení 
mnohem větší podíl alkoholu než ostatní sociální vrstvy. Sociální inženýrství tak naráželo 
na limity, kdy další naplňování ideologických postulátů socialismu nepřinášelo pro vlád-
noucí režim zisky, ale naopak zvětšovalo riziko neakceptace jeho kroků společností a ne-
bezpečí ztráty klientely. Morální hodnoty se tak nezřídka střetávaly s politickým zájmem 
prioritně spočívajícím v udržení mocenské hegemonie komunistické strany.

Komplikovaný vztah komunistického režimu k alkoholické spotřebě byl dále ztěžován 
nejednotností jeho výkonné struktury a osobním postojem vedoucích představitelů vlád-
noucí strany ke konzumaci alkoholu. Komunistický režim spíše než monolitický celek ve 
skutečnosti připomínal shluk často protichůdných zájmů a mocenských aspirací jednot-
livých složek státního aparátu. V případě problematiky alkoholu stály proti sobě na jedné 
straně instituce nesoucí náklady alkoholické spotřeby zdravotnictví, justice a vnitropoli-
tické složky bezpečnosti a na druhé straně instituce průmyslu a obchodu podstatně za-
interesované na výrobě a prodeji alkoholických nápojů. Individuální přístup vedoucích 
představitelů komunistické strany na všech stupních mocenské hierarchie k alkoholu pak 
vytvářel specifickou linii pozoruhodnou ve své protikladnosti k oficiálním prohlášením. 
Sovětský svaz, jako hlavní protagonista proletářské revoluce, nejen „pomáhal“ nově etab-
lovaným komunistickým stranám ve středoevropském prostoru nalézt „správný“ způsob 
výstavby socialismu, ale rovněž exportoval do satelitních států sovětské rituály družnosti 
spojené s heroickým pitím alkoholu. Bohatýrské přípitky vyžadovaly ve střední Evropě 
velmi zdatné jedince a abstinence kariéru v komunistických a dělnických stranách vý-
chodního bloku nikterak nepodporovala.

Předkládaná studie má za cíl vnést jasnější světlo do obtížně definovatelného vztahu ko-
munistického režimu ke spotřebě alkoholu. Poněkud všeobecný pojem komunistický režim 
je použit zcela záměrně. Studie nemá ambici ani prostor blíže analyzovat komplikované 
a reálně mnohovrstevnaté rozhodovací struktury státu. Rozhodovací pravomoc politbyra 
ÚV KSČ, odvíjející se od jeho postavení na špičce hierarchie mocenské struktury, dostává 
trhliny při bližším pohledu na odborné kompetence jeho jednotlivých členů. Ve většině 
otázek, které nebyly výsostně politické povahy, byly stranické špičky závislé na odborných 
studiích a podkladech přímo obsahujících návrh usnesení politbyra. Přijetí návrhu bez 
jediné změny pouze přiložením podpisu tak přirozeně otevírá otázku, kdo byl iniciátorem 
konkrétního opatření. Hledat rozhodující činitele pouze mezi osobami nesoucími za roz-
hodnutí nejvyšší politickou odpovědnost by tak bylo značně simplifikující a je nutné brát 
v potaz celý mocenský systém zajišťující legitimitu a reprodukci moci vládnoucí strany.

Hlavní metodologická osa výzkumu spočívá v analýze některých rizik a zisků spojených 
se spotřebou alkoholických nápojů pro komunistický režim. Přitom je zcela zřejmé, že 
určité faktory spojené s alkoholickou spotřebou zůstávají při rozhodování státního apa-
rátu zcela stranou z důvodu nemožnosti jejich kalkulace. Analyzovány jsou tudíž pouze 
elementární faktory, které je vládnoucí režim schopen reflektovat a na základě nich 
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přijímat rozhodnutí definující jeho vztah ke spotřebě alkoholu. Zkoumána jsou následně 
protialkoholní opatření stejně jako klíčové zásahy do produkce a distribuce alkoholických 
nápojů za účelem jejich konfrontace s veřejně proklamovanými cíli v oblasti protialkohol-
ního boje a výslednými hodnotami spotřeby alkoholických nápojů.

Nutno ovšem zásadně zdůraznit, že vztah komunistického režimu k alkoholické spo-
třebě je nezbytné posuzovat pouze jako součást rozsáhlé sítě obousměrně paralelních 
kanálů na jedné straně vedoucích k saturaci obyvatelstva a umrtvení potenciální opozice, 
do nichž může například patřit sociální zabezpečení, zdravotní péče, bytová otázka atd., 
a na druhé straně naopak přispívajících k nespokojenosti a rostoucí opozici ve společnosti, 
jako jsou překážky v cestování mimo východní blok, nedostupnost určitých druhů zboží, 
demokratický deficit apod. Komunistický režim je v sebezáchovném zájmu přirozeně 
nucen posilovat kanály zvyšující akceptaci společnosti s mocenskou hegemonií komuni-
stické strany a neutralizovat nebo oslabovat ty, které působí v opačném směru. Alkoho-
lická spotřeba má potenciál působit oběma směry. Na jedné straně může být vhodným 
prostředkem k saturaci sociální klientely režimu a ventilaci frustrace způsobené nedo-
statky politického systému vlády jedné strany a na druhé straně naopak zvyšovat nespo-
kojenost většiny populace v případě, kdy vysoká míra alkoholismu a excesivních forem 
alkoholické konzumace ohrožuje rodinné vztahy, bezpečnost ve společnosti, vývoj mlá-
deže apod.

Legitimita státu s mocenskou hegemonií komunistické strany je tedy definována pouze 
celistvou komplikovanou strukturou obousměrných vazeb komunistický režim – společ-
nost. Nedostatky řady studií zabývajících se společnostmi a režimy východního bloku pra-
mení často ze separátní analýzy jednotlivých kanálů zmiňované sítě. Izolováním jednoho 
faktoru bez interakce s celkovou strukturou se může v odborné studii velmi snadno dospět 
k tezím metodologicky a pramenně sice dobře podloženým, nicméně naprosto vytrženým 
z kontextu. Například solitérní postavení problematiky alkoholické spotřeby a komunis-
tického režimu může na základě pečlivě shromážděných dokumentů odborných komisí 
a politbyra rezultovat, a v některých zahraničních vědeckých studiích opravdu rezultuje, 
ke zjištění stěžejní role alkoholické spotřeby pro zajištění legitimity vlády jedné komuni-
stické (dělnické) strany. Aplikováním stejného metodologického postupu by ovšem prav-
děpodobně došlo k podobným výsledkům i při analýze některého z dalších kanálů uvedené 
sítě, například bytové otázky. Výzkum rezultující v předkládané studii je od počátku veden 
se zřetelem k této skutečnosti. Závěrečné teze separátně analyzovaného vztahu komuni-
stického režimu k alkoholické spotřebě pochopitelně nemohou poskytnout identifikaci 
zásadních činitelů tvořících pilíře jeho legitimity. Přesto nabízejí velmi hodnotná zjištění 
vyplňující určitý prostor v komplikovaném paradigmatu aktivit komunistického režimu 
motivovaných udržením mocenské hegemonie vládnoucí strany a poskytují předstupeň 
pro rozsáhlejší studie s ambicemi interaktivně analyzovat obousměrné kanály definující 
stabilitu komunistického režimu.

Rizika a přínosy alkoholické spotřeby  
v diskursu rozhodovací struktury komunistického režimu

Socialistická a komunistická společnost předpokládá člověka nejen vzdělaného a uvědomě-
lého, ale i ukázněného a osvobozeného od všech neblahých přežitků minulosti. Mezi zvláště 
zhoubné a společensky nebezpečné přežitky patří alkoholismus, který závažným způsobem 



187ČLÁNKY A STUDIE MaRtin MinaříK NEPŘíTEL NEbO POMOCNíK?

ztěžuje a narušuje cestu ke komunistické společnosti. Proto boj proti alkoholismu je také 
součástí boje za komunismus v naší vlasti.1

Podobná ideologická vymezení asociující alkoholismus a spotřebu alkoholických ná-
pojů s kapitalistickým režimem se objevují také v NDR a Sovětském svazu.2 Přežitky 
kapitalismu spojené s alkoholem měly zaniknout zespolečenštěním výrobních prostředků 
a seberealizací proletariátu při výstavbě socialismu. Připisování morálních poklesků 
proletariátu v konzumaci alkoholu pouze vlivu vykořisťovatelského systému se ovšem 
stávalo pro komunistický režim dvojsečné. Rostoucí spotřeba alkoholu po nástupu komu-
nistické strany k moci mohla být v konfrontaci dvou společenských systémů v bipolárně 
rozděleném světě interpretována jako příčina pokračujícího nebo dokonce gradujícího 
hospodářského a společenského strádání proletariátu a legitimitu výstavby socialismu 
zásadně zpochybňovat. Neodstranění alkoholismu v socialistické společnosti rovněž 
problematizovalo další ideologickou konstrukci využívanou československým komuni-
stickým režimem: rodina základ státu. Devastující účinky alkoholismu na rodinu byly 
ve společnosti všeobecně vnímány a nemusely být ani podkládány odbornými studiemi.3 
Ideologická vymezení socialismu vůči alkoholu, přestože měla jasný cíl přispět k morální 
legitimitě odstranění předchozího společenského systému a nastolení diktatury proleta-
riátu, tak paradoxně v konfrontaci s každodenností poúnorové společnosti potenciálně 
ohrožovala morální kredit socialistického státního zřízení.

Negativní faktor alkoholické spotřeby spočívající v ideologické neslučitelnosti alkoholu 
se socialistickou společností není v ovšem v hospodářské a mocenské oblasti pro komuni-
stický režim tak jednoznačný. Poúnorový režim v zájmu sebezáchovy a reprodukce moci 
komunistické strany reflektoval celou paletu nejen negativních, ale rovněž pozitivních 
důsledků alkoholické spotřeby.

Hospodářské faktory spotřeby alkoholu

Východoněmecký lékař Friedrich Herber ve své knize Alkohol z roku 1971 považoval 
socialistické státní zřízení z ekonomického hlediska za v podstatě protialkoholní. Vy-
cházel z předpokladu negace ekonomické ziskovosti produkce alkoholických nápojů 
v konfrontaci se společenskými náklady spotřeby alkoholu. Zestátněním většiny produkce 

1 Národní archiv (dále NA), fond Ministerstvo zdravotnictví ČSR, kart. 2, Materiály pro schůzi vlády 1962, Dů-
vodová zpráva k zákonu o boji proti alkoholismu.
2 V SSSR jsou sociální kořeny alkoholismu podryty. Ale tento nejškodlivější přežitek kapitalistické minulosti není 
u nás ještě překonán. I v sovětské společnosti jsou elementy propadlé alkoholismu a lidé, kteří onemocněli násled-
kem nadmírného požívání alkoholických nápojů. (Moskevská Pravda 7, 1954, č. 26). Národní archiv Praha, Mi-
nisterstvo zdravotnictví ČSR, materiály pro schůzi vlády 1952–1968, Materiály pro vládu roku 1955, kart. 1, 
Důvodová zpráva k Návrhu vládního usnesení o souborných opatřeních v boji proti alkoholismu, s. 1; Motivy 
k alkoholickému konzumu jsou silně závislé na společenských formách, které buď základní zájmy vládnoucí třídy 
na spotřebu alkoholu interesují, nebo se je snaží na minimum redukovat. V podmínkách vykořisťovatelské společ-
nosti měl alkohol funkci „tlumiče starostí“ (Sorgenbrecher), který alespoň dočasně překonal psychologické dopady 
osobní hospodářské a společenské nouze. Bundesarchiv Berlin, fond Ministerium für Gesundheitswesen, sign. 
DQ113/108, Politisch-ideologische Grundpositionen zur überwindung des Alkoholmißbrauchs in der DDR.
3 Počet rozvodů z důvodu alkoholismu jednoho z manželů měl od začátku 50. let výrazně rostoucí tendenci. 
V roce 1950 byl alkoholismus příčinou ve 4,6 % rozvedených manželství, v roce 1965 se tento počet zvýšil na 
14 %. NA, fond Ministerstvo zdravotnictví ČSR, materiály pro schůzi vlády 1952–1968, Materiály pro vládu rok 
1955, kart. 1, Důvodová zpráva, s. 10; tamtéž, Materiály pro vládu rok 1967, kart. 6, Zpráva o boji s alkoholis-
mem jako negativním společenským jevem a příčinou kriminality, s. 4.
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a distribuce alkoholu přebral stát roli kapitalistických podnikatelů a vzhledem k jeho vý-
dajům pokrývajícím náklady spojené s dopady alkoholické spotřeby měla být zaintereso-
vanost státu na jejím růstu minimálně neutrální. Zvýšená spotřeba alkoholu přinášela jak 
růst státních příjmů, tak paralelně výdajů.4 Herberova zjednodušující dedukce vychází 
z mylného pojetí socialistického státního zřízení jako monolitického celku. Ředitelé 
národních podniků v lihovarnickém a pivovarském průmyslu stejně jako vedoucí restau-
račních zařízení a maloobchodních prodejen byli podobně zainteresováni zvyšovat obrat, 
stejně jako předchozí majitelé jejich podniků. Proti doporučení zdravotnických organi-
zací a orgánů bezpečnosti tak v byrokratickém dohadování minimálně stejně pádné argu-
menty dokázali klást na stůl představitelé průmyslu a obchodu.

Produkce alkoholických nápojů nabývala na důležitosti především v souvislosti s jed-
ním ze zásadních a stále narůstajících problémů centrálně plánované ekonomiky, nereali-
zované kupní síly a hromadících se úspor obyvatelstva. Vládnoucí režim formálně zvyšo-
val životní úroveň obyvatelstva, zejména dělnických vrstev, růstem mezd při nezměněných 
nebo mírně rostoucích cenách výrobků. Zvyšování cen bylo politicky neakceptovatelné 
z obavy ze sociálního pohybu. Vytvářela se tím stále větší anomálie, kdy růst produkce 
spotřebního zboží nedokázal držet krok s růstem kupní síly obyvatelstva, jelikož souběžné 
nařízení režimu zvyšovat růst produktivity práce více než mzdy se nedařilo plnit. Na „trhu“ 
se vyskytovalo více peněžních prostředků než zboží a služeb. V tržním prostředí by inflace 
dostala celý systém opět do rovnováhy, ale při zafixování cen výrobků a růstu mezd systém 
produkoval stále více finančních prostředků, které obyvatelstvo nemělo za co utratit.

Krátkodobé, ale dokonale efektivní řešení přinesla peněžní reforma z roku 1953. Její 
negativní odezva ve veřejném mínění, a na ojedinělých místech dokonce otevřená vystou-
pení proti mocenské hegemonii vládnoucí strany odrazovala elity komunistické strany 
opakovat podobná řešení. V 60. letech navíc již nebylo možné použít předchozí účelové 
zdůvodnění reformy o nutnosti odstranění zisků z černého trhu během války a vystoupit 
proti opozičním projevům s takovou mírou brutality jako v 50. letech. Restriktivní mě-
nové opatření bylo možné aplikovat pouze v případě přiznání chybnosti dosavadních zá-
sahů do národního hospodářství a nefunkčnosti celého systému.

Československá centrálně plánovaná ekonomika se nepotýkala pouze s neschopností 
uspokojit konzumní přání svých obyvatel inspirovaná západní kulturou (prostřednictvím 
filmu, televize, literatury, turistiky apod.) a sociální pamětí éry první republiky, ale na za-
čátku 60. let přibývalo problémů také v rámci poptávky po zemědělských produktech. Ze-
mědělská výroba nedokázala zcela pokrývat poptávku. Chruščovovy plány na zvýšení spo-
třeby potravin a opakující se neúroda v SSSR situaci v Československu ještě zhoršovaly. 
Zvýšení spotřeby základních potravinářských výrobků v SSSR bylo možné uskutečnit 
pouze na úkor snížení sovětského exportu zemědělských komodit do satelitních států. Pro 
Československo se jednalo o cca 500–700 tisíc tun obilí ročně.5 Sovětsko-čínská roztržka 
na počátku 60. let a následný výpadek zahraničního obchodu ČSSR s Čínou problém ještě 
více eskalovaly.

Pokles spotřeby alkoholu, který tvořil téměř 15 % odbytu potravinářských výrobků, 
by okamžitě uvolnil další finanční prostředky obyvatel, k jejichž útratě nedokázalo cen-

4 HERBER, Friedrich: Alkohol : Prozente – Promille – Probleme. Berlín 1971, s. 31–37.
5 NA, fond Komise ÚV KSČ pro životní úroveň 1963–1968; svazek 1; arch. j. 1–3; Směry řešení životní úrovně, 
s. 5.
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trálně plánované hospodářství zajistit dostatek výrobků.6 Návrhy na razantní zásahy do 
spotřeby alkoholu prostřednictvím omezení výroby oboru disponujícího dostatečnými 
produkčními kapacitami, pracovní silou, téměř bez importních surovinových potřeb 
a poptávkou po jeho výrobcích musely v této situaci špičkám komunistické strany znít 
naprosto nelogicky. Vysoké zdanění výrobků a neschopnost ostatních sektorů ekono-
miky pokrývat poptávku tak vytvářely z produkce alkoholických nápojů vítaný prostře-
dek k dílčímu odčerpání nerealizované kupní síly. Komparativně zajímavou představu 
o rozsahu významu alkoholické spotřeby v direktivně řízené ekonomice je možné získat 
z přehledu prodeje alkoholických nápojů v 80. letech. Například v období 1980–1986 vy-
kazoval prodej alkoholických nápojů v ČSSR 24–30 miliard Kčs ročně, což představovalo 
již 22 % hodnoty prodeje potravinářského zboží (ČSR 20 %, SSR 25 %). Ve prospěch 
státního rozpočtu bylo na dani z alkoholických nápojů a tabáku odvedeno v roce 1986 
celkem 23,2 miliard Kčs (z piva 5,9 miliard Kčs, vína 1,7 miliard Kčs, lihovin 9,1 miliard 
Kčs a tabákových výrobků 6,5 miliard Kčs). Vysoké daňové zatížení, které činilo u piva 
cirka 45 %, vína cca 40 %, destilátů cirka 80 % a tabákových výrobků 69 % z maloob-
chodní ceny vytvářelo přímou úměrnost mezi snížením spotřeby alkoholických nápojů 
a poklesem výnosu daně z obratu. Snížení spotřeby alkoholu a cigaret pouze o 20 % by 
se projevilo poklesem rozpočtových příjmů o 4,6 miliard Kčs. Nahrazení tohoto výpadku 
výnosem daně z obratu z průmyslového zboží, jehož průměrné daňové zatížení činilo 
23 %, by si vyžádalo zvýšit jeho dodávky na trh o více než 20 miliard Kčs, což odpovídalo 
ročnímu objemu prodeje obuvi, osobních automobilů, televizních a rozhlasových přijí-
mačů dohromady.7 

Spotřeba alkoholu měla vedle svých hospodářských pozitiv i nesporná negativa. Po-
dobně jako západoevropské demokratické státy musely i režimy sovětského bloku nést 
náklady spojené s konzumací alkoholu v podobě výdajů v resortu zdravotnictví na léčbu 
alkoholem způsobených nemocí a úrazů a na řešení „alkohol kriminality“ v resortech vni-
tra a spravedlnosti. Negativní důsledky alkoholické spotřeby získávaly v ekonomice, kde 
stát vlastnil většinu výrobních prostředků, další rozměr. Alkohol v pracovním procesu při-
nášel státu, jako dominantnímu a ve většině sektorů ekonomiky jedinému zaměstnavateli, 
nezanedbatelné ztráty v jeho „podnikatelské“ činnosti. Neustálý nedostatek pracovních 
sil typický pro centrálně plánovanou ekonomiku, umocňoval význam alkoholickou spo-
třebou způsobené absence v zaměstnání, snížené produktivity práce, pracovních úrazů 
a škod na výrobním zařízení a materiálu.8

6 Zpráva o zásobovací situaci jako ilustraci přikládá dopis tajemníka pro průmysl ONV v Bruntále adresovaný 
ÚV KSČ: […] Využívám této výzvy a chci Ti napsat o situaci v zásobování, nelekni se, nebude to maso a masné 
výrobky. To se dá pracujícím ještě jakž takž vysvětlovat. Hůře se však vysvětluje, proč například nemáme v obcho-
dech hliníkové lžíce a příbory vůbec, nebo proč nejsou k dostání na děcka od 12 do 15 let svetry, košile, punčochové 
kalhoty apod. Velmi těžko se vysvětluje, proč není vata, vložky Violeta, svačinové sáčky, ubrousky, toaletní papír 
a řada dalšího druhu zboží, jak je uvedeno v přiložené zprávě odboru pro obchod rady ONV Bruntál […] NA, fond 
Předsednictvo ÚV KSČ 1954–1962, svazek 342, arch. j. 433, bod 18, Zpráva o zásobovací situaci, Příloha IV.
7 NA, fond Předsednictvo ÚV KSČ 1980–1989, P47-87 bod 8, Důvodová zpráva k usnesení 47. schůze předsed-
nictva ÚV KSČ ze dne 21. října 1987, s. 3.
8 V roce 1969 obnovený Český abstinentní svaz na základě statistických příruček vypracoval tabulku korelace 
počtu dnů pracovní neschopnosti s průměrnou spotřebou čistého alkoholu na obyvatele. Podle ní činil počet 
kalendářních dnů pracovní neschopnosti v letech 1964 a 1969 celkem 63 resp. 82 milionů a průměrná spotřeba 
100% alkoholu v přepočtu na jednoho obyvatele ve stejných letech činila 6,3 resp. 8,0 litru. Archiv Národního 
muzea (dále NM), fond Československý abstinentní svaz, kart. 1, Nepublikovaný spis MAREŠ, Antonín: Histo-
rie československého abstinentního hnutí, IV, s. 26.
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Jedny z největších škod byly způsobeny v dopravě. V roce 1954 z celkového počtu od-
souzených pachatelů dopravních nehod, na jejichž následky zaplatilo 888 osob životem, 
5 582 osob těžkým zraněním, 7 028 osob lehkým zraněním a škody na majetku dosáhly 
výše 26 890 958 Kčs, byla 1/8 osob při spáchání dopravní nehody pod vlivem alkoholu. 
Nebezpečí alkoholu za volantem se nevyhýbalo ani nejvyšším představitelům komunis-
tické strany, jak ukazuje případ pražského protialkoholního oddělení vyšetřujícího krevní 
vzorky odebrané řidičům. Čtyři osoby podrobené kontrole jely v nákladním autě, které 
ohrozilo osobní vůz vezoucí prezidenta republiky, a při pokusu o únik před dopravní po-
licií havarovaly. Tři z nich měly více než zákonem tolerovanou hladinu 1,5 ‰ a čtvrtá 
dokonce přes 2 ‰. Nehody zaviněné požitím alkoholu se vyskytovaly také v železniční 
dopravě. Při železničním neštěstí v Šakvicích na Moravě strojvedoucí a topič vlivem po-
žití asi 2,5 litrů vína při jízdě usnuli a zavinili srážku vlaků, která si vyžádala 106 lidských 
životů, tři těžká zranění, 103 osob utrpělo lehká zranění a škoda na státním majetku do-
sáhla 5 milionů korun. Poměrně časté byly případy majetkových škod na zemědělských 
strojích způsobené traktoristy a zaměstnanci JZD. Nezanedbatelné byly také hospodář-
ské delikty, krádeže a zpronevěry svěřeného majetku, jejichž motivem byla snaha obstarat 
si finance pro nákup alkoholických nápojů.9 Alkoholismus snižoval rovněž ekonomicko-

-mocenský potenciál socialistického státního zřízení. Úsilí státu o prodloužení aktivního 
života obyvatel a tím získání maximálního výkonu z lidských zdrojů, bylo oslabováno krat-
ším životem alkoholiků a jejich častou invaliditou.

Mocenská sféra komunistického režimu a vliv spotřeby alkoholu

První komplexní analýza negativních důsledků spotřeby alkoholu byla vypracována mi-
nisterstvem zdravotnictví v roce 1955. Zpráva určená československé vládě rezultovala 
ve zjištění, že alkoholismus narušoval socialistickou výchovu člověka a růst jeho morálně 
politické úrovně. Konzument alkoholu ztrácel zájem o budování socialistické společnosti 
a pod jeho vlivem se dopouštěl řady kriminálních činů, včetně těch namířených proti 
vládnoucímu režimu. Během let 1951–1954 se počet trestných činů pod vlivem alko-
holu zvýšil o 43,3 % a počet osob odsouzených pro tyto trestné činy dosáhl roku 1954 již 
16,1 % všech odsouzených osob vůbec. Nárůst šel z velké části na vrub zvýšené činnosti 
orgánů veřejné bezpečnosti v boji proti alkoholismu. Rozsáhlejší represi konzumentů al-
koholu umožnilo ustanovení § 187 trestního zákona č. 86/1950 Sb. rozšiřující dosavadní 
právní kodifikaci boje proti alkoholismu i na možný postih případů opilství nebo požití 
alkoholických nápojů nevedoucích ke spáchání trestného činu.10

Bližší analýza trestné činnosti ukazovala největší 49,9 % podíl na trestných činech 
pod vlivem alkoholu u deliktů proti pořádku ve věcech veřejných. Většinu těchto deliktů 
tvořily přestupky řidičů motorových vozidel požívajících alkoholické nápoje před nebo 
během jízdy. Následovaly trestné činy proti životu a zdraví s 22% podílem. Nejčastějším 

9 NA, fond Ministerstvo zdravotnictví ČSR, materiály pro schůzi vlády 1952–1968, Materiály pro vládu roku 
1955, kart. 1, Důvodová zpráva k Návrhu vládního usnesení o souborných opatřeních v boji proti alkoholismu, 
s. 11–12.
10 Kdo se opije, byť i z nedbalosti, ač je v opilosti náchylný k výtržnostem, nebo kdo osobu, která je v opilosti ná-
chylná k výtržnostem, úmyslně opije nebo její opilost zvyšuje, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců. 
Ustanovení § 187 zákona č. 86/1950, Sbírka zákonů republiky Československé, částka 39., ročník 1950.
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případem bylo ublížení na zdraví nebo na životě zaviněním dopravní nehody z nedbalosti, 
poměrně často se také objevoval trestný čin rvačky a v roce 1954 bylo pod vlivem alko-
holu spácháno také několik zabití. Další skupinou byly trestné činy majetkové s 16,9% 
podílem tvořené z velké části trestnými činy rozkrádání a poškozování národního ma-
jetku a poslední skupinou s 6,2% podílem byly trestné činy proti republice, kam spadaly 
převážně verbální delikty proti členům KSČ, pobuřování a snižování vážnosti vedoucích 
představitelů státu. Delikátní pro režim opírající se o dělnickou třídu byl 67% podíl děl-
níků v počtech odsouzených pachatelů pro trestné činy spáchané pod vlivem alkoholu. 
Ostatní zaměstnanci tvořili 25,8 % odsouzených, drobní a střední zemědělci a členové 
JZD 6,7 % a z řad příslušníků buržoasie bylo odsouzeno pouze 0,5 % pachatelů. Nízký 
podíl posledně jmenované skupiny na odsouzených případech si orgány činné v trestním 
řízení vysvětlovaly konzumací alkoholu v soukromých bytech a na jiných místech skrytých 
před zraky veřejnosti.11

V následujících letech provedené analýzy kriminality dospěly ke zjištění enormního 
nárůstu kriminality pod vlivem alkoholu nebo podnícené alkoholismem. Počet osob stíha-
ných pro tyto trestné činy stoupl v roce 1965 ve srovnání s rokem 1956 o 123,2 %. Každý 
třetí trestný čin tak byl v roce 1965 spáchán pod vlivem alkoholu. Nejčastěji byly v opilosti 
páchány útoky na veřejné činitele, které byly ze 70 % vyvolány alkoholem. Z trestných 
činů spojených s konzumací alkoholu následovaly trestné činy ohrožování života a zdraví 
občanů, neplnění alimentačních povinností vůči dětem, výtržnictví, rvačky, krádeže a lou-
peže. Došlo také k více než zdvojnásobení počtu dopravních nehod způsobených podna-
pilými řidiči oproti roku 1956, v tomto případě ovšem mohla být příčinou zvýšená moto-
rizace společnosti.12

Před velmi znepokojujícím jevem varovala vládnoucí špičky Zpráva o stavu a vývoji kri-
minality mládeže. Podíl pachatelů do 24 let na celkové kriminalitě se v roce 1965 oproti 
roku 1952 více než zdvojnásobil z 20,5 % na 42,3 %, do 18 let více než ztrojnásobil z 5,6 % 
na 17,6 % a v případě osob ve věku do 15 let byl nárůst podílu dokonce pětinásobný 
z 1,6 % na 8,8 %. Analýzy trestné činnosti mladistvých stavěly alkohol do pozice hlavního 
původce konfliktu mládeže se státní mocí. Například roku1965 na podnapilé mladistvé 
připadalo 69 % mládeží spáchaných trestných činů útoků na veřejné činitele, 66 % pří-
padů výtržnictví a 46 % trestných činů proti životu, zdraví a rvaček. Problém kriminality 
mládeže začínal podle analýz v rodině. Vytváření různých zločineckých band, například 
tzv. vyšehradských a letenských jezdců bylo vysvětlováno nedostatečným dohledem ro-
dičů – alkoholiků na jejich děti.13 Nižší respekt mladých lidí k autoritám a sklony k revoltě 
vytvářely ze spojení alkohol a mládež pro komunistickou moc nezanedbatelný rizikový 
faktor.

11 NA, fond Ministerstvo zdravotnictví ČSR, materiály pro schůzi vlády 1952–1968, Materiály pro vládu roku 
1955, kart. 1, Důvodová zpráva k Návrhu vládního usnesení o souborných opatřeních v boji proti alkoholismu, 
s. 9–10.
12 Tamtéž, fond Předsednictvo ÚV KSČ 1966–1971, svazek 2, arch. j. 2, bod 2, Zpráva o plnění usnesení před-
sednictva ÚV KSČ ze dne 9. 6. 1964, o stavu a vývoji kriminality v roce 1965 a o úrovni práce orgánů činných 
v trestním řízení.
13 Tamtéž, svazek 12, arch. j. 13, bod 3, Zpráva o stavu a vývoji kriminality mládeže (Statistika VB); fond Mi-
nisterstvo zdravotnictví ČSR, materiály pro schůzi vlády 1952–1968, Materiály pro vládu roku 1955, kart. 1, 
Důvodová zpráva k Návrhu vládního usnesení o souborných opatřeních v boji proti alkoholismu, s. 9–10; ma-
teriály pro vládu 1967, kart. 6, Zpráva o boji s alkoholismem jako negativním společenským jevem a příčinou 
kriminality.
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Pro totalitní / autoritativní moc byla naopak velmi pozitivní funkce alkoholu jako ur-
čitého ventilu frustrace a nespokojenosti. Materiální, společenské a demokratické nedo-
statky socialistické společnosti nemusely nutně gradovat do otevřené revolty, ale mohly 
být jednoduše utopeny v láhvi alkoholu. Příkladů využívání ventilující a otupující funkce 
alkoholu držiteli politické i ekonomické moci byla koneckonců před etablováním „sociali-
stických“ režimů celá řada. Ať už se jednalo o příděly alkoholu na bojišti masově rozšiřo-
vané od napoleonských válek, alkoholické deputáty anglickým dělníkům v době rané in-
dustrializace a zemědělským dělníkům junkery ve východním Prusku, anebo rozšiřování 
alkoholu mezi indiány v procesu expanze bílého muže severoamerickým kontinentem.14 
Alkohol se tak v minulosti stal mnohokrát vhodným příspěvkem k prevenci revolty a po-
dobný potenciál měl i pro komunistický režim v Československu. V případě potlačení ex-
cesivních forem alkoholického konzumu a na veřejnosti viditelných projevů alkoholismu 
nemusela být ani image režimu zásadně poškozena.

Společenská role alkoholické spotřeby mohla mít pro mocenskou hegemonii komu-
nistického režimu jak pozitivní, tak i negativní dopad a záleželo na konkrétním případu, 
jaký faktor převáží. „Delikátnost“ situace československého režimu zvyšovala specifická 
role hospody ve středoevropském prostoru. Hospoda byla místem spontánní komunikace, 
politických debat a potenciálním ohniskem šíření nespokojenosti a podrývání autority ko-
munistického režimu. Ve stejné míře ovšem mohla hospoda hrát pozitivní úlohu ventilace 
frustrace z demokratických nedostatků socialistické společnosti. Hospodská kultura po-
litických vtipů, lamentování a hospodských tlachů, sahající svými kořeny do období ra-
kousko-uherského mocnářství, poskytovala svým aktérům určité zadostiučinění a přitom 
měla k otevřené revoltě velmi daleko.

Podobné faktory je možné sledovat i u řady k režimu opozičních subkultur inspirova-
ných západním květinovým hnutím 60. let, které ovšem nejsou kopií západních hippies 
a vytváří svou specifickou československou podobu. Mladé lidi v poúnorovém Českoslo-
vensku spojovala především touha po individuální svobodě a nonkonformní vzhled se 
stával určitou formou její realizace. Nejenom džíny a dlouhé vlasy byly jednotícími znaky 
provokující běžné občany, ale rovněž konzumace alkoholu částečně nahrazující v západ-
ních společnostech rozšířené drogy jako LSD nebo marihuanu. Přes jejich opoziční cha-
rakter nepředstavovaly tyto subkultury zásadní hrozbu pro vládnoucí režim podobně, jako 
západní establishment jenom stěží mohly ohrožovat subkultury hippies, punk, skinheads 
nebo hooligans. Paradoxně mohly mít prokomunistický režim i jistá pozitiva. Prostřed-
nictvím nich mladí lidé ventilovali svou frustraci a realizovali představy o individuální 
svobodě, aniž ovšem opustili mantinely socialistické společnosti. Po víkendových pitkách 
na koncertech se většina z nich vrátila zpět do pracovního procesu a do dalšího víkendu 
plnila funkci poslušného kolečka v socialistickém systému. Excesy opilé mládeže nebylo 
navíc pro komunistický režim obtížné ideologicky zdůvodnit pronikáním dekadentních 
západních vlivů, pro socialistickou společnost naprosto cizích. Propagandistickou čin-
nost usnadňovalo přebírání západních symbolů mládeží, ať už v oblékání, hudbě, nebo 
vzhledu všeobecně, a rovněž tradiční mezigenerační názorové rozdíly.

Protipólem ke spojitosti alkoholického konzumu a k režimu opozičních subkultur byla 
specifická subkultura sociální klientely režimu, dělnické třídy – vytvářená po šichtě kona-

14 JEGGLE, Utz: Alkohol und Industrialisierung. In: CANCIK, Hubert (Hg.): Rausch – Ekstase – Mystik : 
Grenzformen religióser Erfahrung. Düsseldorf 1978, s. 91.
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nými návštěvami hospod a společnými rundami. Ukázkovým příkladem je komunistic-
kou stranou nadprůměrně platově bonifikovaný a jako přední opora budování socialismu 
oslavovaný hornický stav, jehož vysoká saturace v novém režimu se z velké části odvíjela 
od možnosti demonstrovat své privilegované postavení a platové zvýhodnění na poli hos-
pody okázalou spotřebou alkoholu.

Síla provázanosti každodenního styku československé společnosti s hospodou a přede-
vším s konzumací piva oslabovala případnou schopnost alkoholické spotřeby polarizovat 
společnost, ať už vůči režimu opozičním nebo podporujícím směrem a vytvářela dvojseč-
nost potenciálních opatření týkajících se alkoholické spotřeby.

Řízení spotřeby alkoholických nápojů komunistickým režimem

Silným poválečným vzestupem konzumace alkoholu se zabývaly státní orgány v ČSR 
již od roku 1945. Výsledkem bylo vydání zákona č. 87/1948 Sb. o potírání alkoholismu. 
Poúnorový režim nicméně v prvních letech své vlády nijak demonstrativně proti konzu-
maci alkoholu nevystupoval. Místním národním výborům bylo sice roku 1948 uloženo 
zřízení protialkoholních komisí, zprávy o činnosti za rok 1950 ovšem podaly například 
ve středočeském kraji pouze dvě obce. Ve zbylých obcích komise prakticky neexistovaly.15 
Představitelé vládnoucího režimu ať už na místní, okresní, krajské nebo celostátní úrovni 
měli často ke konzumaci alkoholu blízko, což vyžadovaly i zmiňované rituály družnosti 
praktikované sovětskými poradci. Morální autority v čele první republiky – prezidenti 
Masaryk a Beneš –, které odsuzovaly konzumaci alkoholu, byly vystřídány osobnostmi 
s alkoholickými sklony, jako byl například Klement Gottwald nebo ministr zdravotnictví 
Josef Plojhar, v pití alkoholu schopný překonat i sovětské maršály.16

Na začátku 50. let bylo navíc paralyzováno spolkové protialkoholní hnutí. Snaha ko-
munistického režimu dostat pod kontrolu veškerý veřejný prostor společnosti se stala 
osudným Československému abstinentnímu svazu. Strategie vládnoucího režimu spočí-
vala v podřízení spolků vhodnému, stranou kontrolovatelnému ústřednímu orgánu. Or-
ganizaci založené zdola občany zapálenými pro protialkoholní činnost samozřejmě nepo-
mohlo časté odkazování jejích členů na T. G. Masaryka a Edvarda Beneše, nejznámější 
stoupence abstinence. Členové abstinentního svazu pod přísliby zintenzivnění protialko-
holního úsilí a finanční subvence na valné hromadě dne 23. září 1950 nakonec souhlasili 
se sloučením svého svazu s Československým červeným křížem.

Slibované protialkoholní a nekuřácké komise při ústředí, v krajských, okresních, ob-
vodních a místních skupinách Červeného kříže nakonec zřízeny nebyly a nenaplněny zů-
staly rovněž sliby finančních subvencí protialkoholnímu hnutí. Dosavadní aktivní činnost 
abstinentního svazu byla naopak silně omezena. Propagace abstinence byla zakázána 
a doporučovalo se propagovat nejvýše boj proti nadměrnému pijáctví. V Červeném kříži 
se převážně kouřilo, v sekretariátech i v institucích u funkcionářů bylo kouření běžné, ať 
to byli muži nebo ženy. Také pití nebylo považováno za škodlivé (aféry opilých tajemníků), 
mluvilo se jen o nadměrném pití, ovšem tu nadměrnost si určoval každý sám. Znechucení 
členové – abstinenti odcházeli postupně, když nemohli dosáhnout činnosti v tomto směru, 

15 Státní oblastní archiv Praha, fond Středočeský krajský národní výbor Praha 1949–1954, kart. 84, fascikl VI-2-
482-7, Referát Dr. Charváta: Zpráva o boji proti alkoholismu pro zdravotní komisi dne 26. 4. 1951.
16 NA, fond Ministerstvo zdravotnictví ČSR, Materiály pro vládu roku 1955, kart. 1, Důvodová zpráva k Návrhu 
vládního usnesení o souborných opatřeních v boji proti alkoholismu, s. 1.



194 HISTORICA Revue pRo histoRii a příbuzné vědy 2016/2

neboť aparát se této činnosti vyhýbal.17 Spontánní protialkoholní lidové hnutí, za první re-
publiky v osvětové činnosti poměrně úspěšné, bylo vládnoucím režimem odmítáno. Pro-
tialkoholní úsilí mělo být vedeno pod dohledem odborníků z aparátu komunistické strany, 
kterým ovšem chybělo dostatečné přesvědčení. Všechny tyto faktory nakonec způsobily 
vedení protialkoholní osvětové činnosti spíše na papíře než s odhodláním odpovědných 
pracovníků.

Přes negativní dopad na abstinentní hnutí přinesl přechod k centrálně řízené ekono-
mice nové možnosti protialkoholní činnosti. Stanovením velikosti a struktury produkce 
mohl stát přeneseně regulovat i výslednou spotřebu. Tendence omezovat spotřebu pro-
střednictvím plánované výroby se vyskytly již v prvním pětiletém plánu. Pro jejich realizaci 
v praxi ovšem chyběla dostatečná vůle. Například pro období let 1949–1953 byl za účelem 
oslabení negativních důsledků alkoholické spotřeby naplánován přesun těžiště spotřeby 
alkoholu z lihovin na pivo. Spotřeba na hlavu v ČSR v roce 1948 činila 2,3 litrů lihovin 
a 63,4 litrů piva. Do roku 1953 měla spotřeba lihovin (40%) poklesnout na 1,5 litru liho-
vin na osobu a vzrůst na 90 litrů u piva. K poklesu ovšem nedošlo a v roce 1953 spotřeba 
na hlavu 40% lihovin vykazovala 3,1 litrů a spotřeba piva 84,7 litrů. Snížení spotřeby 
alkoholu nepřinesla ani peněžní reforma roku 1953. Naopak zlevnění destilátů po jejím 
provedení způsobilo skokové zvýšení spotřeby lihovin z 3,1 litrů na hlavu v roce 1953 na 
3,8 litrů v roce 1954.18

Zpráva ministerstva zdravotnictví roku 1956 vysvětlovala diferenci mezi plánova-
nou a výslednou spotřebou alkoholických nápojů následovně: Výroba byla dosud příliš 
přizpůsobivá poptávce a kladla větší důraz na finanční efekt ze zvyšovaného prodeje al-
koholických nápojů než na důsledky, které s sebou zvýšený konzum alkoholických nápojů 
při náší.19 Producenti alkoholických nápojů dokázali prosadit operativní zvýšení svých 
produkčních limitů. Při existenci poptávky po výrobku, volných výrobních kapacitách 
a pracovní síly nebylo obtížné povolení nadřízených institucí získat, přes všechny prokla-
mace ÚV KSČ o škodlivosti alkoholu a nutnosti protialkoholního boje. Produkční omezení 
alkoholických nápojů nerespektující poptávku obyvatelstva se jevilo riskantní zejména ve 
vztahu k sociální klientele režimu. Dělnická třída měla ke konzumaci alkoholu tradičně 
blíže než předúnorová střední a vyšší vrstva a jakékoliv restriktivní opatření v jeho výrobě 
mohlo narazit na její nesouhlas. Příčina neklesající spotřeby alkoholu spočívala para-
doxně také ve snaze režimu zlepšit životní úroveň dělnictva a odstranit tak jednu z příčin 
alkoholismu, materiální nouzi. Formální zlepšení materiální situace dělníků bylo prová-
děno převážně zvyšováním mezd, ovšem bez adekvátního rozšíření nabídky spotřebního 
zboží, kulturního vyžití, rekreace nebo zlepšení úrovně bydlení. Zejména v průmyslových 
oblastech byly možnosti kulturního vyžití žalostné, ubytování v mnoha brigádnických do-
movech bylo na nízké úrovni a velmi často závadné po hygienické stránce. Nedostatečná 
paleta volnočasových aktivit přispívala k návštěvnosti hostinců a růst dělnických mezd 
často kopíroval růst spotřeby alkoholu.

V kontrastu s abstinentním hnutím a neúspěšnými pokusy regulovat spotřebu alkoho-
lických nápojů prostřednictvím direktivně stanovených výrobních limitů se velmi slibně 

17 ANM, fond Československý abstinentní svaz, kart. 1, MAREŠ A.: Historie, s. 2–4.
18 NA, fond Ministerstvo zdravotnictví ČSR, Materiály pro schůzi vlády 1962, kart. 2, Důvodová zpráva k zá-
konu o boji proti alkoholismu; Statistická ročenka Republiky československé, Praha 1957, s. 322.
19 Tamtéž, Materiály pro vládu roku 1955, kart. 1, Důvodová zpráva k Návrhu vládního usnesení o souborných 
opatřeních v boji proti alkoholismu, s. 7.
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rozvíjela práce protialkoholního oddělení psychiatrické kliniky Univerzity Karlovy zříze-
ného 7. září 1948 vedle kostela sv. Apolináře. Iniciátorem založení nové zdravotnické or-
ganizace byl MUDr. Jaroslav Skála, který se věnoval léčbě alkoholové závislosti ještě před 
únorem 1948. V léčbě a výzkumu alkoholové závislosti neměla klinika u sv. Apolináře 
ve východním bloku konkurenci minimálně do konce 50. let. V roce 1951 byla v rámci 
oddělení dokonce zřízena záchytná stanice, první svého druhu na světě. Politické zadání 
se ovšem na výsledcích kliniky nepodílelo. Špičky vládnoucího režimu nejevily zpočátku 
o výzkum alkoholové závislosti velký zájem a považovaly jej za úzce odbornou záležitost 
resortu zdravotnictví. Hlavním faktorem velmi dobrých výsledků kliniky tak byly přede-
vším znalosti a schopnosti Jaroslava Skály a jeho týmu. Zkušenosti protialkoholního od-
dělení u sv. Apolináře začaly poutat pozornost odborníků komunistických a dělnických 
stran východního bloku na protialkoholní problematiku v druhé polovině 50. let po změně 
kurzu sovětské politiky, postupně se odklánějící od válečných příprav a hledání vnitřního 
nepřítele ke zvyšování životní úrovně a podmínek obyvatelstva.

Rostoucí spotřeba alkoholických nápojů v zemích východního bloku přinutila 
vládnoucí garnitury mnohem více reflektovat negativní důsledky alkoholického konzumu. 
Výsledkem byly první ucelené protialkoholní koncepce, které se začaly objevovat 
v Československu, NDR a pravděpodobně i v dalších evropských sovětských satelitech po 
XX. sjezdu KSSS. V Československu bylo schváleno vládní usnesení o souborných opat-
řeních v boji proti alkoholismu 19. září 1956. Princip opatření spočíval v koordinovaném 
postupu téměř všech složek státního aparátu. Ministerstvo kultury, školství a Státní výbor 
pro tělesnou výchovu a sport měly zrealizovat opatření výchovná a uspokojující širší kul-
turní a společenské potřeby. Ministerstvo spravedlnosti a generální prokurátor byli zaúko-
lováni prevencí a účinným stíháním deliktů páchaných pod vlivem alkoholu.

Nejrozsáhlejší opatření směřovalo k postupnému snižování konzumu alkoholických ná-
pojů. Předsedovi státního úřadu plánovacího bylo uloženo zajistit v hospodářském plánu 
soustavné snižování výroby koncentrovaných alkoholických nápojů z hlediska spotřeby 
na hlavu a zvýšení výroby nealkoholických nápojů a rozšíření jejich sortimentu. Široce 
zaúkolováno bylo ministerstvo vnitřního obchodu, především snížením zainteresovanosti 
pracovníků distribuce na prodeji alkoholických nápojů. Analýza ministerstva zdravotnic-
tví přímo zmiňovala jednu z překážek boje s alkoholismem: nedosti odpovědný postup 
pracovníků distribuce, zejména nedodržování zákonných předpisů, nadměrná propagace 
lihovin a nedostatečné zásobování nealkoholickými nápoji. Systém výkonnostních ukaza-
telů nastavený v centrálně plánované ekonomice protialkoholní úsilí nijak nepodporoval. 
Pracovníci obchodu byli hodnoceni podle plnění plánu a prodej alkoholu jim v mnoha pří-
padech výrazným způsobem přispíval ke splnění norem a k zisku prémií.

Ministerstvo zdravotnictví bylo pověřeno, vedle provádění krajských instruktáži pro 
pracovníky všech resortů odpovědných za protialkoholní úsilí, zřízením koordinačního 
sboru sestaveného ze všech zúčastněných institucí.20 Ústřední protialkoholický sbor spa-
dající pod ministerstvo zdravotnictví začal svou činnost 29. ledna 1957. V následujících 
pěti letech se podílel na přípravě zákonné normy nahrazující již nevyhovující zákon o boji 
proti alkoholismu z roku 1948. Během přípravy nové právní úpravy byla vypracována 
zpráva o výsledcích vládních opatření v boji proti alkoholismu přijatých 19. září 1956.

20 Tamtéž, Materiály pro vládu 1955, kart. 1, Důvodová zpráva Návrhu vládního usnesení o souborných opat-
řeních v boji proti alkoholismu.
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Kritické pasáže zprávy mířily na činnost okresních a krajských poboček Ústředního 
protialkoholického sboru. Mnoho z nich pracovalo údajně pouze formálně a aktivně 
přistupovali k problematice pouze zdravotničtí pracovníci, orgány Veřejné bezpečnosti 
a prokurátoři. Příčinu neuspokojivé práce místních sborů spatřovala zpráva v nepocho-
pení významu boje proti alkoholismu pro národní hospodářství, zvyšování životní úrovně 
a zdravotního stavu obyvatelstva ze strany národních výborů. Vedoucí funkcionáři 
národních výborů, závodů a odborů měli v mnoha případech sami problém s alkoholem 
a své konzumní návyky přenášeli i na pracoviště a do úřadů.21

Ministerstvo vnitřního obchodu provedlo celou řadu opatření v distribuci alkoho-
lických nápojů, například zákaz propagace lihovin v maloobchodních prodejnách a zá-
vodech veřejného stravování, zákaz čepování lihovin v prodejnách potravin, závodních 
jídelnách, kantýnách a maloobchodních prodejnách umístěných uvnitř průmyslových 
závodů. Ve vybraných místech existoval v době výplat zákaz prodeje silných alkoholických 
nápojů v maloobchodních prodejnách a závodech veřejného stravování. Důležité nařízení 
částečně řešící problém zainteresovanosti pracovníků obchodu na prodeji alkoholických 
nápojů vešlo v platnost 1. ledna 1958. Vylučovalo tržby za lihoviny v závodech veřejného 
stravování, státního i družstevního obchodu a ve velkoobchodních závodech, jako základ 
pro odměny zaměstnancům.22 Podařilo se dále o 66,6 % zvýšit spotřebu limonád, ovoc-
ných šťáv, minerálních a sodových vod v roce 1961 oproti roku 1955. K přesunu spotře-
bitelských preferencí od alkoholických nápojů k nealkoholickým ovšem nedošlo a obě 
položky rostly paralelně. Nedařilo se rovněž v podmínkách direktivně řízené ekonomiky 
splnit úkol odpoutávat pozornost občanstva od nákupu alkoholických nápojů zvýšenou 
nabídkou zboží jiného, zejména takového, které může být dodáno bez mimořádných obtíží 
nebo nároků na dovoz.

Rozsáhle pojatá opatření měla na velikost spotřeby alkoholických nápojů pouze mi-
zivý efekt. Účinného snížení spotřeby alkoholických nápojů mohlo být dosaženo pouze 
využitím dvou nástrojů centrálně řízené ekonomiky, direktivního stanovení objemu pro-
dukce a výše ceny. Státní plánovací komise se během sledovaného období k restriktivním 
opatřením produkce alkoholických nápojů neodhodlala. Ke splnění požadavku na snížení 
koncentrovaných alkoholických nápojů nakonec použila jednorázové zvýšení maloob-
chodních cen lihovin, které vešlo v platnost 1. dubna 1958. Lihové nápoje po zdražení za-
znamenaly hluboký propad odbytu o 27 % oproti předešlému roku. Jednorázové zdražení 
lihovin v roce 1958 bylo v rámci východního bloku nejodvážnější. Cenová hladina nápojů 
s obsahem lihu v Československu se rázem ocitla na nejvyšší úrovni ve východním bloku 
a podstatně přesahovala okolní země (tab. 1). Výsledkem byl československým režimem 
registrovaný problém spekulace s lihovinami v rámci zahraniční turistiky spočívající v při-
vážení lihovin československými turisty pro vlastní spotřebu a pašování lihovin zahranič-
ními turisty, kteří jejich prodejem získávali výhodně československou měnu. Každoroční 

21 Oslavy vnikaly do závodů, slavily se narozeniny všech jednotlivých zaměstnanců, jejich svátky, svatby, jubilea, 
konec roku, začátek roku, splnění plánu i nesplnění, výhry a prohry v sázkách, prostě při každé příležitosti se vy-
hledávalo pití. Pro opilství se našel nový termín, který by neurážel, ale který by pití učinil přijatelným: říkalo se 
tomu “společenská unavenost“. Oslavy mezinárodního svátku – dne žen končívaly v závodech pitkami, při nichž 
do němoty zpity bývaly i nezletilá děvčata. Za tohoto stavu nebylo žádoucí, aby se o pití mluvilo v odsudku, když ti, 
kdož se rádi napili a pili, byli u moci a příliš nedůtkliví při každé zmínce, neboť ji vztahovali na sebe. ANM, fond 
Československý abstinentní svaz, kart. 1, MAREŠ, A.: Historie, s. 3.
22 NA, fond Ministerstvo zdravotnictví, Materiály pro schůzi vlády 1962, kart. 2, Zpráva o plnění vládního usne-
sení ze dne 19. 9. 1956 č. 2527 o souborných opatřeních v boji proti alkoholismu.



197ČLÁNKY A STUDIE MaRtin MinaříK NEPŘíTEL NEbO POMOCNíK?

výpadek z obratové daně kvůli soukromému dovozu lihovin byl odhadován na 0,3–0,5 mi-
liardy Kčs.23

Tab. 1:   Porovnání maloobchodních cen lihovin ve vybraných evropských zemích  
z hlediska spekulace při cestovním ruchu (1965)24

ČSSR bLR MLR RLR NDR PLR NSR Rakousko

rum 40% 80 40 67 44 — — 39 —

griotka 29% 100 45 70 37 — — — —

vodka jemná 40% 110 — 65 38 30 63 43 89

francouzský koňak 250 — 162 163 — — 56 —

Pozn. Ceny uváděny v Kčs, přepočtených neobchodním kurzem, resp. včetně bonifikací.   

Přestože spolu s růstem cen lihovin došlo ke zlevnění mléka, jediným efektem cenové 
úpravy byl posun struktury alkoholického konzumu. Spotřebitelé nahradili výpadek liho-
vin zvýšenou konzumací piva a vína, aniž celková bilance alkoholické spotřeby poklesla.25 
Kriticky se tak zhoršila situace v zajištění dodávek vína, jež se stalo nedostatkovým zbo-
žím. Jeho celkový odbyt v roce 1958 činil 478 tisíc hektolitrů, po zdražení lihovin došlo 
k další akceleraci odbytu na 577 tisíc hektolitrů roku 1959 a v roce 1961 dosáhly dodávky 
vína při stále neuspokojené poptávce již cirka 700 tisíc hektolitrů ročně. Československo 
díky své geografické poloze nedokázalo pokrýt spotřebu vína z domácích zdrojů a bylo 
tak odkázáno na import. V roce 1962 byl plánován dovoz vína ve výši 582 tisíc hektolitrů, 
přičemž 54 tisíc hektolitrů představoval import z kapitalistických států. Přestože se víno 
jevilo jako skvělý prostředek pro vyrovnání aktivního clearingového konta Československa 
s jihovýchodními státy socialistického bloku, československá poptávka zůstávala stabilně 
neuspokojena.

Politické byro ÚV KSČ nakonec souhlasilo také se zvýšením maloobchodních cen vína. 
Zdražení dosahovalo 5 Kčs na jeden litr a týkalo se plošně všech druhů hroznových vín. 
Význam zdražení tedy směrem k dražším vínům klesal. Účelem bylo zastavit přesun spo-
třebitelských preferencí, které směřovaly od lihovin k nejlevnějším druhům vín. Cenová 
úprava zdražující mimo hroznového vína také plošně ovocné víno o 3 Kčs na litr vešla 
v platnost 21. ledna 1962.26

Provedená protialkoholická opatření po roce 1956 byla svým rozsahem největší, ke 
kterým se komunistický režim v Československu během své vlády odhodlal. Ambi-
ciózně se jevila i v komparaci s protialkoholními opatřeními v jiných státech východního 
bloku. Koordinovaná činnost všech složek státního aparátu prostřednictvím Ústředního 

23 NA, fond Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného (1945) 1951–1967 (1968), I. část, kart. 85, 
Důvodová zpráva k návrhu usnesení předsednictva ÚV KSČ o změnách maloobchodních cen některého spo-
třebního zboží v roce 1965, s. 10.
24 NA, fond Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného (1945) 1951–1967 (1968), část I., kart. 85.
25 Zvyšování cen lihovin vedlo paradoxně k jejich přeměně na symbol vysokého životního standartu a tím i k jejich 
demonstrativní spotřebě u skupin osob s mimořádně vysokými příjmy (např. úspěšnými umělci). FRANC, Martin – 
KNAPÍK, Jiří: Volný čas v českých zemích 1957–1967. Praha 2013, s. 317.
26 NA, fond Politické byro ÚV KSČ 1954–1962, svazek 334, arch. j. 425, bod 18, Zpráva k návrhu usnesení 
politického byra ÚV KSČ o opatřeních v zásobování obyvatelstva, s. 1–4.
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protialkoholního sboru, stejně jako činnost Skálova oddělení byla brána odborníky v NDR 
dokonce za vzor.27 Optimističtější a „odvážnější“ československý protialkoholický přístup 
v roce 1956 se odvíjel od situace komunistických režimů ve střední Evropě. Komunistic-
kou ideologii prosazující vlády v Polsku a Maďarsku udržely své mocenské pozice během 
roku1956 jenom s pomocí Rudé armády. NDR byla zase zaneprázdněna upevňováním 
své legitimity, stále ještě otřesené červnovým povstáním v roce 1953, a v neposlední řadě 
hrála roli lepší situace Československa v zásobování obyvatelstva základními potravinami 
a spotřebním zbožím. Přes rozsah protialkoholických opatření byl ovšem dlouhodobý úči-
nek na výslednou spotřebu alkoholu prakticky nulový.

V následujících letech se nastoupený rozhodný protialkoholický směr v Československu 
pozvolna vytrácel. První náznak změny přístupu přinášel zákon přijatý v roce 1962. Úče-
lem zákona č. 120/1962 sb. o boji proti alkoholismu mělo být právní zakotvení povinností 
jednotlivých složek aparátu v boji proti alkoholismu a vyřešení dosavadních zákony opo-
míjených oblastí. Jeho stěžejním bodem bylo vymezení samotného pojmu alkoholismus. 
Nová právní úprava nepřinášela jenom nové nástroje pro protialkoholní boj, ale vyme-
zovala zároveň hranice protialkoholního úsilí. Distancování se od prohibičních snah je 
v textu zákona jasně patrné. Alkoholismus neměl být shledáván v požívání alkoholických 
nápojů, pokud se tak děje v přijatelné míře a za přijatelných okolností. Původně široce za-
mýšlená protialkoholní opatření napříč společností se tak zužovala pouze na nejkřikla-
vější případy alkoholické spotřeby vedoucí k hospodářským škodám, konfliktům v rodině, 
narušování pracovního procesu, pořádku ve společnosti nebo dokonce stavící obyvatel-
stvo do konfliktu se státní mocí. Ostatní formy spotřeby alkoholu byly považovány jako 
přijatelné a neměly být nebo dokonce nesměly být potírány. Úplná abstinence měla být 
omezena pouze na děti a mládež. Kompromisní řešení respektovalo stav centrálně pláno-
vané ekonomiky a zájmy jednotlivých složek zainteresovaných na výrobě a spotřebě alko-
holu. Zákon o boji proti alkoholu z roku 1962 de facto legitimizoval alkohol jako součást 
socialistické společnosti a vytyčil směr protialkoholního boje až do roku 1989.

Protialkoholní sbor na druhou stranu prosadil do nového zákona řadu svých požadavků. 
Především se jednalo o posílení pravomocí národních výborů v regulaci distribuce alko-
holických nápojů a zákaz podávat alkoholické nápoje osobám, které nemohou prokázat 
občanským průkazem věk nad 18 let, osobám ošetřovaných ve zdravotnických zařízeních 
a osobám podnapilým nebo opilým. Zákaz prodeje alkoholických nápojů mladistvým se 
ovšem nevztahoval na prodej piva osobám mladším 18 let, které je odnášejí mimo pro-
vozovnu. Důvodová zpráva k zákonu vysvětlovala nařízení nutností přizpůsobit vyhlášku 
skutečnému životu.28 Rozšířený zvyk posílání dětí pro pivo, zaznamenaný anketou absti-
nentního spolku již v roce 1911, evidentně přetrvával také v 60. letech.29

Stav protialkoholního úsilí byl zhodnocen v další zprávě ministerstva zdravotnictví 
vydané v roce 1967. Přes správnost doposud přijatých opatření viděli její autoři stále 

27 KOCHAN, Thomas: Blauer Würger so trank die DDR. Berlin 2011, s. 318–319; Bundesarchiv Berlin, fond 
Generalstaatsanwalt der DDR, sign. DP 3/108, Probleme der Bekämpfung der Alkoholkriminalität und des Al-
koholmißbrauchs, s. 14.
28 NA, fond Ministerstvo zdravotnictví ČSR, Materiály pro schůzi vlády 1962, kart. 2, Důvodová zpráva k zá-
konu č. 120/1962 sb. o boji proti alkoholismu.
29 Podle dotazníku z roku 1911 prováděného v obecních a měšťanských školách v okresu Chotěboř více jak 83 % 
dětí z celkového počtu 4 734 žáků ve věku od šesti do čtrnácti let uvedlo, že jsou rodiči posílány do hospody pro 
alkoholické nápoje. ANM, fond ČeskoslovenskýAbstinentní svaz, kart. 4.
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problém v nedostatečném využívání všech prostředků ze strany odpovědných orgánů 
a v nedostatečném přesvědčení některých pracovníků o významu boje proti alkoholismu. 
Projevovaly se zde s protialkoholním bojem nezcela slučitelné ekonomické zájmy cent-
rálně plánovaného hospodářství. Konkrétně je zmiňován úřad ministra předsedy Státní 
plánovací komise, kterému bylo uloženo snížit výrobu koncentrovaných alkoholických 
nápojů z hlediska tuzemské spotřeby na hlavu oproti roku 1955 a zvýšit spotřebu nápojů 
nealkoholických. Výsledek byl zcela opačný. Spotřeba alkoholu přepočtená na čistý líh 
v mezidobí let 1955–1965 vzrostla o 149 %. V roce 1965 utratilo obyvatelstvo v ČSSR za 
alkoholické nápoje celkem 9 367 milionů Kčs, tj. 14,75 % celkového obratu za potraviny. 
Za nealkoholické nápoje naproti tomu bylo utraceno jen 1 182 milionů Kčs, tedy 1,86 % 
obratu potravinářských výrobků. Rostoucí „alkoholizaci“ dokazuje zpráva také v kom-
paraci spotřeby mléka a piva na jednoho obyvatele. Zatímco ještě v roce 1955 spotřeba 
mléka činila 145 litrů a piva 79 litrů na obyvatele, v roce 1965 se tento poměr obrátil 
a piva bylo spotřebováno 130 litrů a mléka jen 107 litrů na osobu. Daleko větší rozdíl je 
při srovnání s předválečným obdobím, kdy spotřeba piva v roce 1936 dosahovala 52 litrů 
na osobu a spotřeba mléka 159 litrů.30

Rozpor mezi Ústředním protialkoholním sborem a Státní plánovací komisí se stále 
více prohluboval. Členové plánovací komise si byli vědomi nereálnosti nahrazení alkoho-
lického konzumu jinými druhy spotřeby. Pod tlakem zhoršující se hospodářské si tuace 
akcelerované ještě výpadkem obchodu s Čínou se stranické elity postupně přikláněly 
k stanovisku Státní plánovací komise. Začala se jim navíc zamlouvat myšlenka využití 
poptávky po alkoholu jako možného nástroje oslabení tlaku na potraviny, které centrálně 
plánovaná ekonomika nedokázala produkovat v dostatečném množství.

Pro tento účel byly ovšem mnohem lépe použitelné a na výrobu méně náročné lihoviny 
než pivo, jejichž podíl na celkových výdajích obyvatelstva od jejich zdražení v roce 1958 
neustále klesal. Zatímco produkční kapacity v pivovarnictví nedostačovaly a nárůstu pro-
dukce se dosahovalo na úkor nedodržení tradičních výrobních postupů, zvýšení produkce 
lihových nápojů mohlo být provedeno bez větších nároků na investice, pracovní síly nebo 
dovážené suroviny. Rostoucí poptávka po pivu navíc připravovala centrálně plánovanou 
ekonomiku o zdroj devíz. České pivovarské suroviny disponovaly dostatečnou poptávkou 
na světovém trhu, aby byly lehce prodejné téměř v jakémkoliv množství, což se o českém 
pivu zcela říct nedalo.

Výhody spotřeby lihovin byly stále zřejmější a jejich potenciál neunikl komisi ÚV KSČ 
pro životní úroveň.31 Situace tak spěla k přehodnocení jedné z dosavadních strategií 
protialkoholního úsilí, preferenci spotřeby piva na úkor lihovin. Definitivně se tak stalo 
v roce 1965. Výrazným snížením maloobchodních cen lihovin se ČSSR vydalo naprosto 
opačným směrem než v roce 1958 a vymykalo se i ve srovnání s dalšími zeměmi sociali-
stického tábora, především s NDR, která naopak držela stabilní ceny piva a zdražovala 

30 NA, fond Ministerstvo zdravotnictví ČSR, materiály pro vládu 1967, Zpráva o boji s alkoholismem jako ne-
gativním společenským jevem a příčinou kriminality, kart. 6; tamtéž, fond Předsednictvo ÚV KSČ 1966–1971, 
svazek 9, arch. j. 10, bod 20, Příloha III/a, K úpravě maloobchodních cen některých druhů potravinářského 
zboží z 3. října 1966, s. 3.
31 V potravinářském zboží se koncentruje problém nezajištěnosti ve skupině maso a masné výrobky, vejce, mléko 
a obilniny. Na druhé straně se ukazují větší možnosti ve výrobě výrobků z cukru, alkoholických nápojů, vyjma piva, 
výrobků z ovoce a zeleniny. Předpoklady pro rozvoj životní úrovně do roku 1970, Praha 29. dubna 1964, NA, fond 
Komise ÚV KSČ pro životní úroveň 1963–1968, svazek 3, arch. j. 7–11.
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pouze lihoviny a částečně víno. Zvýšení spotřeby lihovin si ČSSR mohla dovolit také díky 
jejich poměrně nízké spotřebě a to nejen ve srovnání se zeměmi východního bloku, ale i se 
západními průmyslovými státy (tab. 2).

Tab. 2: Přehled o spotřebě lihovin na obyvatele ve vybraných zemích (1963)32

velká británie 1,7 Maďarsko 3,3 švédsko 4,7

belgie 1,9 NDR 4,4 Polsko 5,0

ČSSR 2,0 USA 4,5 NSR 5,0

Francie 3,2 Rakousko 4,6

Pozn. Pro USA jsou představena data pro rok 1961, pro Francii a Rakousko pro rok 1962. 

Snížení cen v průměru o více než 8 Kčs na litr 40% lihovin skokově zvýšilo během jed-
noho roku do té doby stagnující spotřebu lihovin o 16,5 %. V podobné míře bylo zlevněno 
také víno, jehož spotřeba se v roce 1965 zvýšila dokonce o více než 20 % oproti roku 1964. 
Přes provedené zdražení zůstávaly ceny lihových nápojů v okolních zemích nižší než v Čes-
koslovensku. Zdražení piva následovalo v roce 1966. Spolu s pivem byly zvýšeny také ceny 
u některých druhů dražšího výsekového masa. Hospodářské oddělení ÚV KSČ hodnotilo 
zvýšení cen piva jako politicky přijatelné bez výrazně negativních důsledků na veřejné 
mínění, jelikož zdražení bylo možné zdůvodnit zdravotnickými hledisky.33 Potvrzovaly to 
kritické připomínky aktivů funkcionářů v jednotlivých závodech, které směřovaly nejvíce 
ke zdražení určitých druhů masa a pouze v menší míře ke zvýšení cen piva. Toho, že bylo 
zdražení piva společností akceptováno, dosahoval komunistický režim rovněž argumen-
tem o přitažlivosti pivní spotřeby pro mládež. Pivo mělo být v mnoha případech příčinou 
alkoholismu mladistvých, společností velmi negativně vnímaného jevu.34

Hlavní příčina úpravy cen měla ovšem hospodářský charakter. Během pětiletého ob-
dobí 1960–1965 se zvýšila výroba piva z 13 600 tisíc hektolitrů ročně na 18 466 tisíc. Bez 
cenové intervence hrozil nárůst dodávek piva do roku 1970 na úroveň kolem 24 milionů 
hektolitrů ročně. Roku 1966 byly zajištěny dodávky piva pouze za cenu přetěžování vý-
robních kapacit, konkrétně na 109,8 %, a nedodržování normovaných výrobních postupů. 
Optimální vytížení kapacit s přihlédnutím k letní výrobní špičce a požadavkům normy ja-
kosti dosahovalo 82 %. Výroba piva kolem 24 milionů hektolitrů by způsobila ještě větší 
snížení kvality piva a zatížení výrobních kapacit na 115 %. Bez dalšího přetížení kapacit 
vyžadovalo pokrytí poptávky vybudování nových pivovarů o kapacitě 4 milionů hektolitrů 
s investičními náklady kolem 660 milionů Kčs. Následná výroba by zvýšila požadavky na 
suroviny o 60 tisíc tun sladu a 900 tun chmele ročně a tím by snížila jejich export. Výhody 
cenové intervence zvyšovalo i posílení substituční role lihovin, vína a nealkoholických ná-
pojů vzhledem k pivu. Přes snížení cen lihovin a vína v roce 1965 byla cena v přepočtu na 

32 NA, fond Předsednictvo ÚV KSČ, sv. 7; Bundessarchiv Berlin, fond Institut für Marktforschung, sign. DL 
102/707.
33 Tamtéž, fond Předsednictvo ÚV KSČ, svazek 7, arch. j. 7, bod 2, tabulka 4, Přehled významnějších změn 
maloobchodních cen zboží, provedených v r. 1965 a 1. pololetí 1966; tamtéž, Stanovisko státně hospodářského 
oddělení ÚV KSČ k návrhům na změny cen některých potravinářských výrobků.
34 Tamtéž, fond Kancelář I. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného (1945) 1951–1967 (1968), I. část, 
kart. 153, Přijetí cenových úprav k 3. říjnu stranickým aktivem, s. 3.
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čistý alkohol u piva stále nejnižší mezi alkoholickými nápoji.35 Cenová úprava piva vešla 
v platnost 3. října 1966. Průměrně bylo pivo zdraženo o 23,5 %, a to se týkalo všech jeho 
druhů. Mírné snížení poptávky po pivu nastalo pouze bezprostředně po zdražení. Efekt 
zdražení se ovšem vyčerpal již v roce 1968 a spotřeba piva začala opět narůstat.

Závěr

Spotřeba alkoholu se v československé společnosti podobala proudu řeky, která stavila 
komunistický režim do pozice aktéra omezeného pouze na její regulaci, nikoli likvidaci. 
Režim až do začátku sovětské okupace v protialkoholním úsilí, ať už jakkoliv vážně míně-
ném, nevykázal pozitivní výsledky ani ve snížení celkové spotřeby alkoholických nápojů, 
ani ve snaze vytvořit negativní obraz spotřeby alkoholu ve společnosti. Spotřeba alkoho-
lických nápojů se kvantitativně zvýšila, jak oproti předchozím obdobím, tak i v komparaci 
s jinými zeměmi a alkohol, pozůstatek kapitalismu, zůstal nedílnou součástí i poúnorové 

„lepší“ společnosti.
Nebezpečí spojená s konzumací alkoholu dokázal vládnoucí režim poměrně snadno 

eliminovat. Kriminalita pod vlivem alkoholu byla při síle represivního aparátu poměrně 
snadno zvládnutelná. Snížená produktivita národního hospodářství v důsledku konzu-
mace alkoholických nápojů se ztrácela v celkové neefektivnosti centrálně řízené ekono-
miky a zvýšení nákladů zdravotnictví na léčbu nemocí způsobených alkoholismem mohly 
kompenzovat státní příjmy z prodeje alkoholu. V analýzách ministerstva vnitra a orgánů 
činných v trestním řízení démonizovaný alkohol tak nepředstavoval pro vládu jedné strany 
významnější riziko. Tváří v tvář bludnému kruhu permanentní nerovnováhy a nedostatku 
direktivně řízené ekonomiky nalezl komunistický režim ve spotřebě alkoholu naopak po-
zitivní stránky a stále častěji se uchyloval k jejich využívání pro své cíle. Výhodné vysoké 
zdanění alkoholických nápojů odčerpávalo peněžní prostředky obyvatelstva a prodej alko-
holických nápojů snižoval poptávkové tlaky na jiné nedostatkové druhy výrobků. Příznivá 
byla pro komunistický režim rovněž schopnost alkoholu určitým způsobem ventilovat 
a tišit frustraci obyvatelstva, ať už v soukromém, nebo veřejném životě, a snižovat riziko 
potenciální revolty. K vysoké spotřebě alkoholu nezanedbatelně přispíval také osobní pří-
stup vedoucích pracovníků na všech stupních mocenské hierarchie komunistického re-
žimu. Vládnoucí elity, ve většině případů neschopné se osobně vzdát konzumace alkoholu, 
pouze formálně naplňovaly protialkoholní ideologické postuláty a spíše se soustředily na 
regulaci excesivních jevů „nadměrné“ spotřeby alkoholu.

Původní hledání syntézy mezi požadavky komunistické ideologie a hospodářskými pod-
mínkami se v Československu, i pod vlivem ekonomických reforem, posunulo nejpozději 
od konce 60. let do řízení spotřeby alkoholických nápojů pouze na základě hospodářských 
faktorů. Akceptaci alkoholu v socialistické společnosti předznamenávala pasáž důvodové 
zprávy k zákonu o boji proti alkoholismu z roku 1962 legitimizující alkoholickou spotřebu 
v přijatelné míře a za přijatelných okolností. Protialkoholní úsilí mělo již jenom korigo-
vat excesivní formy alkoholického konzumu přinášející ztráty pro národní hospodářství. 
Rozvoji produkce alkoholických nápojů se nekladly téměř žádné meze a spolu s neefek-
tivností a problémy ostatních oborů se význam pivovarského a lihovarského průmyslu 

35 Maloobchodní cena v Kčs k 1 cl čistého alkoholu: pivo sudové 10° 0,86 Kčs, víno 1,82 Kčs, rum 40% 1,62 Kčs. 
NA, fond Předsednictvo ÚV KSČ, svazek 9, arch. j. 10, bod 20, Příloha III/a, K úpravě maloobchodních cen 
některých druhů potravinářského zboží z 3. října 1966, s. 5.
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v rámci direktivně řízené ekonomiky neustále zvyšoval. Tolerancí alkoholické spotřeby 
dosáhl vládnoucí režim pragmatického optima a jakákoliv změna nastaveného kurzu by 
přinesla pouze bolestivá řešení.

Summary

Hindrance or Accessory? : Identifying the Relationship of the Czechoslovak Communist Regime 
towards Alcohol Consumption in the Years 1948–1968
Martin Minařík

The original search for a synthesis between the demands of the Communist ideology and economic 
conditions in Czechoslovakia has, despite the impact of economic reforms, shifted since the late 1960s 
into the management of alcohol consumption, based purely on economic factors. Risks associated with 
alcohol consumption were rather easily eliminated by the ruling regime, and therefore alcohol, which 
was frequently demonised in the analyses of the Ministry of the Interior and law enforcement agen-
cies, did not present a significant threat to the single ruling party. When faced with the endless circle 
of imbalance and shortage that is often a defining feature of a centrally directed economy, the Com-
munist regime identified positive aspects of alcohol consumption and frequently used them to achieve 
their goals. The acceptance of alcohol in the Socialist society was precipitated by a passage of an ex-
planatory memorandum from a law concerning anti-alcoholism efforts from 1962, which legitimised 
alcohol consumption in an „acceptable way“ and in „acceptable circumstances“. Anti-alcohol efforts 
were supposed to merely rectify excessive forms of alcohol consumption which might be detrimental to 
the national economy. The development of the production of alcoholic beverages was virtually unre-
strained which, combined with the low effectiveness and problems, faced by other areas of production, 
the importance of the brewing and alcohol industry within the centrally directed economy was con-
stantly increasing. By tolerating alcohol consumption, the regime achieved a pragmatic optimum and 
any deviation from the set course would only bring dire solutions.
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