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SOUHRN: Cílem pøedloženého textu je podat komplexní informaci o kokainu – o velmi specifické látce, která má svoji dávnou a významnou historii etablovanou do lidské kultury, a pøesto se
stala v posledních sto letech i zdrojem lidského úpadku a neštìstí. Èlánek je, s ohledem na svùj
rozsah, rozdìlen na dvì kapitoly, které na sebe navazují a tvoøí kompaktní celek. V první èásti
textu je popsán zdroj kokainu; je jím pøírodní kulturní, zároveò nejrozšíøenìjší a nejznámìjší, keø
koka (Erythroxylon coca), pìstovaný od pradávna (již pøed Kolumbem) v Jižní Americe. Kokainovník, resp. koka byla pùvodnì využívána místními obyvateli jako rostlina, která se stala bìžnou souèástí tehdejší komunity, ideálním zpùsobem doplòovala stravu a podporovala nesnadný život v obtížných pøírodních podmínkách. Na obecný úvod navazují èásti, které se zabývají
dávnou historií koky, kokových listù a kokainu; èlánek pokraèuje deskripcí moderní historie kokainu, jeho využitím a nesporným vlivem v rozvoji lékaøství – a to i z hlediska poèátkù rozvoje kokainismu. Následuje struèné shrnutí jeho pøíchodu do první republiky, vèetnì krátké kazuistiky
(Vondráèek, 1935, p. 79–83), a pokraèuje popisem jeho zneužívání a vlivem na lidský organismus.
V navazující druhé èásti se autor vìnuje rozšíøení kokainu na našem území a vzorci jeho užívání,
a to i s ohledem na formu, v jaké je zne/užíván – lístky, pasta a hydrochlorid, vèetnì free base.
Na tuto èást navazují informace o zdravotních aspektech s rozdìlením na závažnost zdravotních rizik.
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