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Tato studie vznikla na základě objednávky města Jičín, z čehož logicky vyplývá
ÚVOD

obecný cíl této práce. Tedy zprostředkovat obyvatelům města Jičín a jeho okolí
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(ORP Jičín), či jejich kompetentním zástupcům, obraz fenoménu užívání drog
v jejich komunitách. Dále pak zprostředkovat doplňující informace, které můžou
posloužit ke vhodným a účinným opatřením, týkajícím se nejen této problematiky,
ale i jejího přesahu do života místních komunit a jedinců. Takovéto přesahy
můžeme spatřovat například v sociální oblasti, oblasti prevence na školách,
komunitní práce s ohroženými skupinami obyvatel, nebo i „jen“ v práci ve
veřejných prostorech či prostranstvích.
Tento typ studií, ač prakticky užitečných, paradoxně není v České Republice příliš
rozšířen. Neexistuje zde žádná tradice, vedoucí k jakési přirozené představě o tom,
co taková studie obsahovat má a co nemá, jaký má mít charakter, metodologii
a filosofii. Samozřejmě se to dá vyřešit podrobnou formulací zakázky i smlouvy, což
nastalo i v tomto případě, avšak nezbavilo nás to potřeby pojmenovat určitá úskalí,
kterým jsme se museli vyhnout. Museli jsme také přemýšlet o očekáváních
konečného příjemce, které tento materiál může či nemůže naplnit. Nakonec jsme
museli zvolit metodologii výzkumu, což bude podrobně popsáno v samostatné
kapitole a též formu této závěrečné zprávy. Rádi bychom tedy využili prostoru,
který nabízí tato úvodní kapitola, abychom čtenářům vysvětlili, jakým způsobem je
materiál, který má v rukou, koncipován a proč tomu tak je. Zároveň tímto chceme
nabídnout jakýsi návod, či manuál pro použití tohoto materiálu.
Především bychom rádi zdůraznili praktický charakter této studie a deklarovali, že
ač používá vědecké metody, nemá ambici být vědeckou prací. Je určena praktikům
v různých oblastech, tedy sociálním a pedagogickým pracovníkům, dalším
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museli zvolit metodologii výzkumu, což bude podrobně popsáno v samostatné
kapitole a též formu této závěrečné zprávy. Rádi bychom tedy využili prostoru, který
nabízí tato úvodní kapitola, abychom čtenářům vysvětlili, jakým způsobem je
materiál, který má v rukou, koncipován a proč tomu tak je. Zároveň tímto chceme
nabídnout jakýsi návod, či manuál pro použití tohoto materiálu.
Především bychom rádi zdůraznili praktický charakter této studie a deklarovali, že ač
používá vědecké metody, nemá ambice být vědeckou prací. Je určena praktikům
v různých oblastech, tedy sociálním a pedagogickým pracovníkům, dalším
pracovníkům pomáhajících profesí, včetně zdravotníků, komunálním politikům,
úředníkům místních samospráv či angažovaným občanům.
Nezbytný objem teoretické informace je vždy podán ve věcech souvisejících
s regionem a konkrétní problematikou. Není možné psát o specifikách užívání
pervitinu v regionu, aniž bychom podali stručné obecné informace o této droze

nebo zmiňovat nebezpečí nových syntetických drog, či nových psychoaktivních
substancí, aniž bychom vysvětlili princip jejich neustálého „znovuzrození“ v podobě
formálně nezakázaných látek. Takovéto teoretické informace jsou zvýrazněny a
odděleny od hlavního textu. Podobně jsou prezentována praktická doporučení či
návrhy dalších výzkumů. Jsou umístěny jednak v relevantních kapitolách, ale také
shrnuté v kapitole „Doporučení a návrhy “. Každá kapitola je koncipována jako
samostatný celek, tudíž je možné i čtení jednotlivě vybraných kapitol.
Vraťme se k výše zmíněným úskalím. Jedním z nich byla ambice být dostatečně,
avšak ne přespříliš, odborní a vědečtí - a to ihned ve čtyřech směrech:
adiktologickém,

sociologickém,

sociálně-pedagogickém

a

antropologickém.

Věříme, že se nám povedlo udržet správnou rovnováhu, tedy využit předností všech
čtyř

vědních

disciplín,

aniž

bychom

propadli

do

nesrozumitelného

pseudoakademismu.
Samotné zadání studie, tedy důraz na osoby mladší 18 let a analýza přidružených
skupin a rizik, vyloučila od začátku čistě adiktologicko-sociologický přístup. Ačkoli
šetření vycházelo z filosofie metody rychlého posuzování (tzv. RAR - podrobněji
popsáno v kapitole věnované metodologii), museli jsme se opřít o další způsob
nazírání, který by nám i našim čtenářům zprostředkoval obraz s určitým rozlišením
(provázanost jevů a městských scén) a byl určitým způsobem fokusovaný
(lokalita/komunita). Zde sehrála významnou roli právě antropologická optika,
zaměřená na jedince v kontextu jeho okolí. V tak nevelkém a

vzájemně

provázaném společenství, jako je ORP Jičín, se jeví jako mnohem přirozenější
pohlížet na onoho uživatele drog jako na souseda, spolužáka, možná i příbuzného,
přítele, nebo pouze známého, než jako na abstraktní bytost. 60 procent z náhodně
oslovených „běžných“ obyvatel ORP Jičín zmínili osobní známost s někým, kdo
drogy užívá či s nimi experimentuje. Věříme tedy tomu, že je mnohem užitečnější
pochopit životný styl, způsoby, strategie a potřeby takového člověka, než dostat
jakési „návody jak zacházet s problémem“. Zaměření na jedince, nikoli na problém
je koneckonců i základním principem školní prevence, a přesah do této oblasti je
jedním z dalších zadání této studie.

Je na místě zamyslet se i nad možnými očekáváními některých z příjemců této
zprávy. Zpráva nebude totiž právě podobné (viz výše) „návody“ obsahovat. Nemůže
nabídnout žádná jednoduchá řešení například v podobě seznamu podniků, které je
potřeba zavřít, nebo lokalit, které je nutné sledovat kamerovým systémem.
Z našeho pohledu by takovéto návody a opatření byly velice neefektivní.
Závěrečná zpráva z námi realizované studie přiblíží čtenáři informace o tom, jaké
drogy a jakými způsoby se na Jičínsku užívají. Dovolí nahlédnout na profily
uživatelů, na jejích životní styl a rizika s tím spojené. Dozvíte se, co ve Vašem městě
o drogách vědí a nevědí děti. Nabídne Vám doporučení pro práci v sítí služeb.
Věříme, že nabídne i prostor pro nápady a podněty pro Vaši práci.

Inspirativní, zajímavé a užitečné čtení Vám přeje
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1. EMPIRICKÝ VÝZKUM

Páteř studie drogové scény v ORP Jičín spočívá v empirickém výzkumu. Empirický
výzkum je organizovaný, systematický a logický proces zkoumání využívající
empirických dat. Empirická data jsou taková data, která jsou ověřitelná, dají se
získat pozorováním či nabýt zkušeností.
Výzkumná strategie
Pro účely našeho výzkumu jsme zvolili tzv. smíšenou výzkumnou strategii, tzn., že
jsme kombinovali přístupy kvalitativní i kvantitativní. Získávali jsme pomocí
dotazníkového šetření i silně strukturovaných rozhovorů tvrdá kvantitativní data za
účelem

statistických

výstupů,

stejně

tak,

jako

jsme

pomocí

částečně

strukturovaných i neformálních rozhovorů, pozorování a ohniskové diskuse, získali
hlubší kvalitativní data, která nám mohou pomoci porozumět kontextu daného
fenoménu. Jednotlivé strategie a k nim vázající se metody jsme volili dle jejich
vhodnosti použití pro co nejpřesnější a nejefektivnější získání informací. Inspirací
pro nás rovněž byla speciální výzkumná strategie tzv. rychlého posuzování (v
originále Rapid assesment and response – RAR), používaná ve výzkumech
zaměřených na drogovou či infekční populaci. Základní myšlenkou tohoto přístupu je
tvrzení, že při zkoumání potenciálně rizikového jevu (jako je třeba užívání drog, či
s tímto jevem spojené riziko přenosu infekčních chorob)není důležité vyčerpávajícím
způsobem zkoumat všechny prvky daného jevu ze všech úhlů, nýbrž stačí jev co
nejrychleji prozkoumat do té míry, kdy nám dané znalosti již umožňují situaci
zhodnotit a navrhnout vhodnou intervenci, či doporučení (Braam, Trautmann,
Verbraeck, 2004).
Metodologie:
Jak uvedeno v textu výše, ve výzkumu byly použity jak metody kvalitativního
výzkumu, tak i metody používané v kvantitativní výzkumné strategii.
Jednalo se tedy zejména o:
Neformální rozhovory - rozhovory, které nemají předem naplánovanou strukturu
ani přesněji vymezené okruhy témat. Velký prostor je dán informátorovi –
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v podstatě mluví o tom, o čem chce on, o tom co považuje za důležité, vyjadřuje
se vlastními slovy a vlastním stylem. Používají se zejména otevřené otázky.
„Neformální rozhovor se spoléhá na spontánní generování otázek v přirozeném
průběhu interakce. Informátor si přitom ani nemusí uvědomit, že jde o explorační
rozhovor.“ (Hendl, 2005). V našem výzkumu často používaná metoda, zejména při
spontánních kratších rozhovorech s anonymními uživateli drog.
Částečně (polo) strukturované rozhovory - jsou takové, ve kterých se tazatel
nemusí přesně držet určité struktury, má „v hlavě“ pouze jakousi mapu rozhovoru –
předem vytyčená témata, na která se chce při hovoru zaměřit, mezi kterými může
libovolně přeskakovat. „Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá
informace, které osvětlí daný problém. Zůstává mu i volnost přizpůsobovat
formulace otázek podle situace.“ (Hendl, 2005). Informátor se otevřenými otázkami
podporuje ve vyprávění vlastními slovy a vlastním stylem. V námi realizovaném
výzkumu zásadní metoda, používaná v hloubkových rozhovorech s uživateli drog,
stejně jako při rozhovorech s obsluhou heren a

barů, či se zástupci

zainteresovaných subjektů.
Strukturované rozhovory - rozhovor s předem danou strukturou i formou. Data
z takového rozhovoru se snadněji analyzují, zmenšuje se efekt tazatele na kvalitu
rozhovoru, nicméně prostor pro informátora i tazatele je značně zúžen. Ve
výzkumu použito primárně při průzkumu v lékárnách.
Nezúčastněné pozorování - pozorování, při kterém pozorovatel nezasahuje do
pozorovaného děje. V rámci terénního šetření byl pozorován zejména pohyb
cílových skupin (uživatelé drog, skupiny „blízké“ či ohrožené drogovou
problematikou) v dané lokalitě.
Analýza dokumentů -

„za dokumenty se považují taková data, která vznikla

v minulosti, byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký
má aktuální výzkum.“ (Hendl, 2005). Pro účely výzkumu se ukázala jako velice
vhodná analýza anonymizovaných osobních složek klientů terénního programu
Laxus z. ú., terénních deníků a anonymizovaná data klientů ambulantních zařízení
Laxus z. ú..
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Ohnisková diskuse (Focus group) - jako metoda kvalitativního výzkumu jsou
ohniskové skupiny „především skupinovým rozhovorem – nikoli ovšem ve smyslu
výměny otázek badatele a odpovědí respondenta. Namísto toho se v tomto typu
výzkumu spoléhá na interakci uvnitř skupiny, jež je vyvolána tématy, která jsou
překládána badatelem a obvykle i moderátorem v jedné osobě. Charakteristickým
rysem ohniskových skupin je explicitní užívání skupinové interakce k získání
informací a vhledů, které by bez interakce, kterou nacházíme ve skupině, byly jen
těžko přístupné.“ (Morgan, 2001). V našem výzkumu jsme tuto metodu zvolili jako
doplněk k ostatním formám sběru dat. Nosným tématem skupinové diskuse
s pracovníky terénních programů Laxus z. ú. byla úroveň edukace injekčních
uživatelů drog v oblasti ORP Jičín.
Dotazník - silně strukturovaná forma tázání v písemné podobě. Využívá zejména
uzavřených otázek a nabízí respondentovi varietu možností, čímž zmenšuje prostor
pro respondenta, nicméně data se o to jednodušeji analyzují. Námi použito při
výzkumu školní populace, z důvodu časově efektivního sběru dat od velkého vzorku
respondentů (578).
Zdroje dat/informací:
Terénní šetření - neformální krátké rozhovory s anonymními uživateli drog (30),
polo strukturované hloubkové rozhovory s anonymními uživateli drog (35), výzkum
lékáren (12), neformální i strukturované rozhovory s širší veřejností (10), rozhovory
s obsluhou heren a barů v Jičíně (5), dotazníkové šetření na základních školách
(578).
Analýza dokumentů - dokumenty terénních programů (anonymizované osobní
složky klientů, terénní deníky), dokumenty z ambulantních center Hradec Králové a
Mladá Boleslavi (anonymizované složky klientů).
Analýza zainteresovaných skupin - analýza vlivu a významu konkrétních subjektů,
kterých se drogová problematika dotýká. Rozhovory se zástupci zainteresovaných
subjektů (OSV, OSPOD, MP, PČR, OŠMT, NZDM, PDZ, PMS).
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Ohnisková diskuse (focus group) - moderovaná diskuse se současnou terénní
pracovnicí pro region Jičínsko, předchozí dlouholetou klíčovou pracovnicí a
vedoucím terénních programů. Zaměření diskuse na téma edukace uživatelů
návykových látek.
Terminologie:
V návaznosti na uvedené zdroje dat považujeme za vhodné osvětlit terminologii
používanou pro osoby, jejichž data jsme získávali různými způsoby. Osoby, se
kterými byly vedeny rozhovory, jsou v předkládané zprávě označovány jako
informátoři, ti, jejichž data jsme získali analýzou dokumentů, označujeme souhrnně
jako subjekty dat a na závěr žáky, podrobené dotazníkovému šetření, jsme označili
za respondenty.
Kvalita a validita výzkumu:
Dle zásad „dobré vědy“ jsme dbali na to, aby námi realizovaný výzkum byl validní,
aby námi vyřčená tvrzení (či závěry) byla platná. Důsledně jsme dodržovali faktuální
přesnost závěrečné zprávy, nezkreslovali jsme žádná data, která jsme při jejich
sběru získali.
Co se sběru dat samotných týká, považujeme zde za nutné uvést faktory, které
mohou jejich validitu zkreslit. Zkreslení, která mohla při sběru dat nastat, jsme
identifikovali

následovně:

reaktivní

zkreslení,

zkreslení

ze

strany

výzkumníka/tazatele a zkreslení ze strany informátora. „Reaktivní zkreslení, či
reaktivita, znamená, že již pouhá samotná přítomnost výzkumníka může ovlivnit
zkoumané procesy“ (Hendl, 2005). Tazatel může například informátorovi pokládat
otázky, nad kterými se dosud nezamýšlel a své postoje a názory vlastně na popud
tazatele teprve konstruuje. Ke zkreslení ze strany výzkumníka může docházet, když
výzkumník (tazatel/pozorovatel) „přináší do výzkumu své vlastní teorie, vlastnosti či
předsudky. Důležité tedy je aby si výzkumník uvědomoval, že jeho sociální identita,
vzdělání i osobnost mohou výzkum zkreslit“ (Hendl, 2005). Zkreslení ze strany
zkoumaných osob či informátorů může nabývat mnoho podob od zatajování
informací po jejich „úpravu“. Informátor se tak může snažit v očích tazatele vypadat
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„lépe“ či zajímavěji. Informátor může některé skutečnosti zatajovat také z obavy o
své bezpečí – při výzkumu mezi uživateli návykových látek můžeme narážet na
témata na hraně zákona, týkající se zejména distribuce drog nebo pohlavně
přenosných infekčních nemocí. Specifickou situací je pak dotazníkové šetření na
základních školách, kde ke zkreslení ze strany respondentů (žáků) může dojít
z důvodu obavy z „prosáknutí“ poskytnutých dat vedení školy nebo rodičům. Ke
zkreslení jistě dochází i při odhadech velikosti a složení drogové scény, kdy jsou na
populaci ORP Jičín vztažena data ze statistického šetření pro celou Českou
Republiku.
Za účelem minimalizace možného zkreslení je třeba výzkum tzv. triangulovat. „Pod
pojmem triangulace se rozumí kombinace různých metod, různých výzkumníků a
různých zdrojů dat“ (Hendl, 2005). Kombinace různých metod jsme v námi
realizovaném výzkumu dosáhli použitím různých metod sběru dat, jakožto
kombinací kvalitativních i kvantitativních výzkumných strategií. Jak je patrno ze
složení výzkumného týmu, ke kombinaci výzkumníků (tazatelů a pozorovatelů)
rovněž došlo. Stejně tak jsme kombinovali i zdroje dat.
Etika:
Nejdůležitějším etickým aspektem námi realizovaného výzkumu byla anonymita
informátorů. Důsledně jsme anonymizovali veškeré informace, které jsme během
terénního šetření či analýzy dokumentů získali. V předkládané studii tak nebudou
poskytnuta žádná data, která by mohla vést k identifikaci našich informátorů, či
námi zkoumaných subjektů dat. Ze stejných důvodů nebudeme uvádět ani žádné
konkrétní lokality předpokládaného výskytu uživatelů návykových látek, z důvodu
možného ohrožení našich informátorů. Všichni informátoři, se kterými byla vedena
delší interview byli seznámeni s výzkumem a jeho účelem. Všichni informátoři
poskytovali své rozhovory dobrovolně, pokud nechtěli na nějakou otázku odpovídat,
byla to jejich svobodná vůle a tazatelé ji plně respektovali.
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2. DROGOVÁ SCÉNA V ORP JIČÍN
2.1. ÚVOD – VYMEZENÍ POJMŮ

V úvodu této kapitoly považujeme za nezbytné objasnit co vlastně se v našem
pojetí

pod

termínem

„drogová

scéna“

skrývá.

Dle

definice

národního

monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) je drogová scéna „místo či
místa, kde se shromažďují uživatelé nezákonných drog a kde obvykle probíhá
konečný článek obchodu a distribuce (dealing). Rozlišuje se drogová scéna otevřená
(veřejné či veřejně dostupné prostory jako parky, ulice, náměstí, nádraží, průchody),
polootevřená (restaurace, kluby a jiné zábavní místnosti) a uzavřená (byty,
soukromé kluby a akce).“ (NMS, 2015). Dle našeho názoru nelze však pojem
drogová scéna redukovat na pouhý fyzický prostor, kde probíhá distribuce. Termín
„drogová scéna“ chápeme spíše jako specifické sociální prostředí, které je tvořené
svými účastníky a aktéry, jejich životním stylem a v neposlední řadě rovněž i
zmiňovaným fyzickým prostorem, kde se „život“ scény odehrává. „Toto prostředí je
ovlivňováno širším sociálním prostorem (obec, její obyvatelé, síť služeb v kontaktu
s uživateli drog apod.) a

mnoha dalšími faktory, včetně legislativních a

ekonomických.“ (Vartanyan, 2014). Přesněji bychom měli hovořit o drogových
scénách, či sub-scénách, z důvodu empiricky podložené existence různých scén.
Tyto sub-scény jsou diferencovány zejména dle typu užívané látky a způsobu jejího
užívání, provázány pak mohou být pouze částečně či vůbec.
2.2. SLOŽENÍ DROGOVÉ SCÉNY A VELIKOST JEJÍ POPULACE

Na základě proběhlého terénního šetření bylo v ORP Jičín zjištěno užívání
konopných drog, experimenty

a

rekreační užívání halucinogenů a

drog

označovaných jako extáze, injekční i neinjekční (šňupání, kouření) užívání pervitinu,
a okrajově i injekční užívání surového opia či opioidních léků (např. Subutex,
Palladone, Vendal Retard aj.).
Detailnější šetření bylo zacíleno primárně na dvě cílové skupiny (dvě sub-scény): na
skupinu nejvíce rizikovou – injekční uživatele, a na skupinu nejpočetnější – uživatele
konopných drog. V rámci výzkumu byla analyzována data od 39 injekčních uživatelů
drog (analýza dokumentů + rozhovory) a provedeno bylo 53 neformálních interview
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s neinjekčními

uživateli

drog,

z nichž

23

uživatelů

poskytlo

hlubší

polostrukturované interview (20 uživatelů konopných drog a 3 neinjekční uživatelé
pervitinu.) Rozhovory probíhaly s uživateli z Jičína, Lázní Bělohrad, Kopidlna,
Sobotky a Železnice. Převážná většina informátorů, se kterými byly vedeny
rozhovory, byla přímo z města Jičín.
Přesné složení drogové scény a velikost drogové populace v ORP Jičín můžeme
pouze dovozovat z informací získaných během terénního šetření a statistických
údajů zveřejněných ve výroční zprávě národního monitorovacího střediska pro
drogy a drogové závislosti (dále jen NMS). Je třeba zdůraznit, že zpráva NMS uvádí
statistické údaje pro celou ČR a jejich vztažení na populaci ORP Jičín umožňuje
pouze přibližný odhad, který je porovnáván se zjištěnými údaji z terénního šetření.
Dle statistického šetření NMS mělo v uplynulém roce zkušenost s užitím ilegálních
drog 12,6 % populace ve věku 15-64 let (NMS, 2015), což za použití demografických
údajů o ORP Jičín (MěÚ Jičín, 2014) představuje populaci o počtu cca 4000 lidí ve
věku od 15-64 let. Zkušenost s užitím konopných látek uvádí 11,4 % osob, čemuž na
Jičínsku odpovídá populaci o velikosti zhruba 3500 lidí. Zkušenost s užitím pervitinu
uvádí dle zprávy NMS 0, 8 % populace, v ORP Jičín pak odhadem 250 osob. Užití
halucinogenních či empatogenních látek uvádí 2, 5 % populace, tedy zhruba 800
osob v ORP Jičín. Výše v textu jsme uvedli i okrajový výskyt užívání opioidních látek
jako jsou surové opium či látky obsahující buprenorfin. Do této skupiny patří i
polosyntetický opioid heroin, jehož výskyt však v regionu Východních Čech nebyl
dlouhou dobu prakticky zaznamenán. Uživatelé opioidních drog se dle našich
zjištění v ORP Jičín vyskytují pouze v řádu jednotlivců, jako svou primární drogu
opioid udává například pouze 9 % injekčních uživatelů ze zkoumaného vzorku.
Zajímavé je v tomto ohledu srovnání se sousedním ORP Hořice, kde opioidní látku
udává jako svou primární drogu 50% injekčních uživatelů v síti služeb Laxus z. ú..
Skupiny uživatelů jednotlivých návykových látek se částečně mohou překrývat. To
může například znamenat, že část drogové scény užívá současně konopné drogy,
pervitin i halucinogeny nebo „pouze“ pervitin a halucinogeny, konopné drogy a
opiáty apod. Avšak u většiny uživatelů je možné identifikovat primární drogu a
vytvořit si tak alespoň hrubý obraz složení drogové scény na území ORP Jičín.
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Graf 1: Odhad složení drogové scény dle primárně užívané látky

2.3. INJEKČNÍ UŽIVATELÉ

Injekční aplikace je nejrizikovější způsob aplikace návykové látky. Ohrožen je
především žilní systém, cévní řečiště, dále hrozí vzhledem ke kvalitě roztoku riziko
vzniků trombů, při nitrožilní aplikaci hrozí větší riziko předávkování. Nakonec a
především zvýšené riziko nákazy infekčním i onemocněními HIV, hepatitidy (zejména
typu C ), TBC, syfilis, kapavka, tetanus či lokální infekcí - abscesy, flegmóna,
botulismus, nekrotizující fasciitida a další. (ECDC,EMCDDA, 2012). Injekční aplikace
je tedy nejrizikovější jak pro osobu uživatele, tak pro společnost resp. veřejné
zdraví. (Blíže viz kapitola Rizikové chování, rizikové faktory a rizikové jevy.)
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Obrázek 1: Ilustrační fotografie odhozených injekčních stříkaček a vody pro injekční použití

Populaci injekčních uživatelů v ORP Jičín odhadujeme na základě terénního šetření,
analýzy dokumentů Laxus z . ú. , průzkumu prodeje injekčních stříkaček v lékárnách
a statistiku NMS pro Královéhradecký kraj, na počet cca 90 osob. Za uplynulý rok
bylo v přímém kontaktu se službami Laxus z. ú. cca 35 osob, dalších 30 injekčních
uživatelů bylo navázáno na sekundární výměnný program (SVIP) terénního
programu Laxus z. ú. Počet osob využívající sekundární výměnný program udává,
pro kolik dalších osob mění stříkačky klienti terénního programu – s těmito
osobami tedy nejsou pracovníci v přímém kontaktu, nicméně se k nim dostává
sterilní injekční materiál alespoň zprostředkovaně. Na základě informací získaných
od samotných uživatelů a

statistiky prodeje injekčních setů v lékárnách

předpokládáme existenci dalších cca 25 osob, nenavázaných na služby vůbec.
Na základě výše uvedených dat, informací získaných z terénního šetření a
ohniskové diskuse s terénními pracovníky, můžeme označit sub-scénu injekčních
uživatelů v ORP Jičín jako uzavřenou. Větší část injekčních uživatelů v ORP Jičín se
pak dá charakterizovat termínem skrytá populace. „Tento termín je používaný pro
uživatele drog, kteří nejsou v kontaktu s existujícími zdravotními, zdravotněsociálními a sociálními službami a s běžnými zdravotně výchovnými (osvětovými)
programy. Důvodem může být například odlišný životní styl a specifické normy a
hodnoty drogových komunit, nezájem o odbornou péči, nedůvěra k institucím,
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citlivost na administrativní postupy včetně vedení dokumentace o pacientech a
klientech, neplacení zdravotního pojištění, obavy z předsudků, odsuzování a
odmítání, strach z problémů s úřady a policií apod. Na skrytou populaci se zaměřují
terénní programy a nízkoprahová kontaktní centra. Poskytování těchto služeb je
anonymní, jejich pracovníci usilují o vyhledání klientely (u terénních programů),
navázání kontaktu, překonání nedůvěry a zvýšení informovanosti, vlastním cílem
programů je především snížení rizik spojených s užíváním drog.“ (drogy-info.cz,
online)

Graf 2: Větší část injekční populace je tzv. skrytá, avšak téměř 50% skryté populace využívá alespoň SVIP

Pro srovnání uvádíme grafy zobrazující míru kontaktování injekční populace
v sousedním ORP Hořice a také v ORP Mělník (data byla poskytnuta kolegy
z Centra terénních programů Středočeského kraje, Semiramis z. ú.).
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Graf 3: Populace injekčních uživatelů dle míry kontaktování drogovými službami v ORP Hořice

Graf 4: Populace injekčních uživatelů dle míry kontaktování drogovými službami v ORP Mělník

11

Jedinou nízkoprahovou službou cílenou na uživatele návykových látek jsou na území
ORP

Jičín

terénní

programy

Laxus

z .ú .

Centrum

terénních

programů

Královéhradeckého kraje (CTP HK) působí v Jičíně a Lázních Bělohrad, zatímco
Centrum adiktologických služeb Nymburk (CAS Nymburk) zajíždí do Kopidlna.
Sobotka a její okolí je průběžně monitorováno CTP HK. Zde je důležité zmínit, že
v současné době je většina injekční klientely z ORP Jičín přímo z města Jičín a
přilehlého okolí.
V rámci provedeného terénního šetření, informací od obecní a státní policie a
v neposlední řadě i dle statistik prodeje injekčních stříkaček v lékárnách, se
injekční uživatelé v Sobotce nevyskytují. V Kopidlně pak minimálně. Oproti tomu
přímo v Jičíně a okolí odhadujeme až 76 injekčních uživatelů, z nichž 31 osob bylo
či je v přímém kontaktu s terénním programem pro uživatele drog. 45 osob tvoří
skrytou populaci, přičemž 25 uživatelů ze skryté populace je v kontaktu se službami
alespoň zprostředkovaně v rámci tzv. SVIP (sekundární výměnný program).
V Lázních Bělohrad odhadujeme populaci injekčních uživatelů na cca 12 osob,
nicméně drtivá většina není s nízkoprahovými službami v přímém kontaktu.

Graf 5: Celkový počet se skládá ze součtu klientů služeb Laxus z. ú., osob využívajících SVIP a uživatelů kteří nejsou na
služby navázáni vůbec
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Město

Laxus z .ú .

Lékárny

Podíl lékáren na distribuci

Jičín

11 690

4860

29%

Lázně Bělohrad

850

300

35%

Sobotka

0

0

0

Kopidlno

1805

0

0%

ORP Celkem

14345

5160

26,5 %
Tabulka č . 1 : Výdej injekčních setů za rok 2015

Zde je třeba podotknout, že čísla z Lázní Bělohrad jsou zkreslená – jak se totiž
během terénního šetření ukázalo, uživatelé z Bělohradu nakupují injekční stříkačky
také v Hořicích. Přesné počty samozřejmě nelze zjistit, nicméně objem i podíl
prodeje injekčních setů z lékáren tak bude v Lázních Bělohrad ve skutečnosti
mnohem vyšší, než jak ukazuje tabulka č .1 . Je také nutné zdůraznit, že uživatelé
navázaní na služby programů pro uživatele drog používají mnohem více stříkaček,
než uživatelé ze skryté scény, kteří nejsou v kontaktu s žádnými službami (cílem
drogových programů je mimo jiné aby každý uživatel měl na každou aplikaci svou
vlastní nepoužitou injekční stříkačku). V tomto smyslu je jistě zajímavé srovnání
s distribucí injekčních setů v Kopidlně, kde jsou všichni (2 ) injekční uživatelé
navázáni na drogové služby.
Z výše uvedených dat vyplývá, že zejména v Jičíně a Lázních Bělohrad je stále větší
část scény tzv. skrytá. A i když se části této skryté populace dostává sterilního
materiálu díky SVIP, nedostává se jí již však odborných adiktologických a sociálních
služeb a informací vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog a
ochrany veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B , C , zajištění
protestování populace uživatelů drog apod.), poradenství (zdravotní, sociální,
trestně právní) či podpory motivace a zprostředkování detoxifikace, režimové nebo
komunitní léčby.
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 Dle informací od CTP HK zajíždějí terénní pracovníci do Jičína dvakrát týdně na cca
2 ,5 hodiny denně a do Lázní Bělohrad pouze nepravidelně. Mají-li být jedním
z výstupů výzkumu návrhy praktických opatření, bylo by na tomto místě vhodné
navrhnout terénním programům Laxus z. ú. zvýšení časové dotace na terénní práci
v Jičíně a zavedení pravidelných výjezdů do Lázní Bělohrad. Lze se domnívat, že při
delším

a

pravidelnějším

pobytu

ve

zmiňovaných

obcích

se

zvyšuje

pravděpodobnost kontaktování skryté populace uživatelů drog (lepší znalost
prostředí, vysledování pohybu ve městě, vytipování lokalit, kde se předpokládá
výskyt osob užívajících návykové látky , efekt „známého ďábla“ (větší povědomí
uživatelů drog o pohybu terénních pracovníků ve městě), širší časové rozpětí, kdy
lze ve městě cílovou populaci potkat atd.)
Co se užívaných látek týká, převažuje mezi injekčními uživateli ze zkoumaného
vzorku jasně pervitin. Lze se domnívat, že ve zbytku injekční populace v ORP Jičín je
situace dosti podobná, což potvrzují sami informátoři.

Graf 6: Primární návykové látky mezi injekčními uživateli
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Pervitin, chemicky metamfetamin, (perník, peří, piko, parno, apod.) „představuje
českou specialitu s výrobní tradicí sahající hluboko do dob komunismu. Špinavě bílý,
zažloutlý či nafialovělý prášek se dá šňupat, kouřit z alobalu nebo v cigaretě, je
snadno rozpustný ve vodě a tudíž aplikovatelný nitrožilně. Gram stojí kolem tisíce
korun; v praxi se kupuje v různých dávkách (od „za kilo“ až po celý gram), od dávky
se odvíjí intenzita a délka prožitku. Jak je pervitin rychlý svými účinky, tak i rychle
mizí z těla – testy z krve a moče jej odhalí pouze 2 -3 dny po užití. Člověk pod
vlivem pervitinu nepociťuje únavu, hlad, potřebu spánku. Vzniká silná psychická
závislost – uživatel baží po intoxikaci, vyhledává prostředí a lidi, mezi nimiž je
konzumace běžná. Jeho rozhozený biorytmus se brání běžnému pravidelnému
režimu (zahrnujícímu kupříkladu chodit pravidelně do práce), takže se uživatel často
propadá sociálně (ztrácí zaměstnání, vyhodí jej ze školy, rozejde se s ním partner
apod.). U dlouhodobějších uživatelů se objevují téměř vždy velké psychické
problémy. Myšlení se stává chorobně podezřívavým, uživatel se postupně stává
paranoidním. Některé tyto stavy přivedou až za hranici šílenství – rozvíjí se u nich v
lepším případě toxická, v horším klinická psychóza (schizofrenie apod.) Ani tělesně
to není žádná sláva – uživatelé bývají chorobně vyhublí.“ (návykovelátky.cz, online).

Obrázek 2: Ilustrační fotografie injekční stříkačky s drogou k aplikaci

Cena jednoho gramu pervitinu se na Jičínsku pohybuje v rozmezí mezi 1000 až 2000
Kč. Z jednoho gramu drogy se obvykle vyrobí 5 -10 dávek. Cena drogy je ovlivněna
více faktory. Informátoři uváděli existenci minimálně dvou „významnějších“
lokálních zdrojů přímo v Jičíně, u kterých, jak se zdá, není příliš vysoká míra
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profesionalizace distribuce. Cena, kvalita i dostupnost „čerstvého“ zboží se zde
odvíjí od míry známosti s výrobcem/dealerem. Profesionálnější charakter se zdá mít
distribuce pervitinu, pro který si jičínští uživatelé jezdí do Mladé Boleslavi – u
tohoto zdroje je dle informátorů zaručena standardní kvalita, cena, čerstvost a
dostupnost – dle informací lze nakoupit tzv. na počkání. Tzn. bez předchozího
objednání lze do Mladé Boleslavi zajet a nechat čerstvý pervitin na počkání vyrobit.
Boleslavský zdroj dle našich zjištění ve větší míře nahradil dřívější zdroj z Hořic, ze
kterých jsou dle informátorů v současnosti zásobeny zejména Lázně Bělohrad.
Druhou injekčně užívanou substancí na Jičínsku jsou pak látky ze skupiny opiátů,
konkrétně surové opium či buprenorfinový lék Subutex. Za zmínku stojí rovněž
poznatek, že i když opiáty jakožto primární drogu uvádí malá část uživatelů,
v letních měsících se u některých osob užívání surového opia, jakožto sezónního
trendu, objevuje.

„Opiáty jsou významnou odnoží tlumivých látek. Jsou jak

přírodními, tak syntetickými deriváty šťávy z nezralých makovic – přírodního opia.
Mezi nejznámější opiáty patří jak heroin, tak buprenorfin (Subutex), dále kodein a
morfin a jejich četné odvozeniny.“ (návykovelátky.cz, online).

Obrázek 3: Ilustrační fotografie makovice - surové opium
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Obrázek 4: Ilustrační fotografie - substituční preparát Subutex

Surové opium se vzhledem ke své dostupnosti získává zdarma. „Zdrojem opia je mák
setý. Opium se získá mělkým nařezáváním zelených makovic. Z řezů prýští bílá,
mléčná šťáva, která na vzduchu rychle zasychá a hnědne. Z jedné makovice se získá
0 ,05 gramu surového opia. Morfin je nejdůležitějším a také nejúčinnějším
alkaloidem opia. Díky morfinu má opium svůj charakteristický účinek, kvůli němu je
užíváno v lékařství a také zneužíváno jako droga. Užívání opia v Čechách je celkem
rozšířené, uživatelé vyhledávají jednak čerstvé makovice, ze kterých získávají
opium.“ (drogovaporadna.cz, online)
„Subutex, resp. buprenorfin, je návyková psychotropní látka s podobnými účinky
jako heroin, morfin nebo jiná látka ze skupiny opioidů. Jedná se tedy nejen o lék, ale
i návykovou látku či drogu, jejíž pravidelné užívání ústí v závislost. Je však nezbytné
říci, že užívání Subutexu je mnohem méně rizikové, než užívání heroinu. Subutex má
díky svým farmakologickým vlastnostem velmi výhodné účinky a je proto hojně
používán v léčbě závislosti na opioidech. Subutex zakoupený na černém trhu není
lék, je to jen droga s menší mírou rizika, pokud není užíván injekčně. Při injekčním
užívání jsou rizika srovnatelná s injekčním užíváním jakékoli jiné drogy - devastace
cévního systému, opakované infekce, výsledkem je zhoršená průchodnost cév, z
toho rezultují otoky, opakované infekce vedou k poškození i vzdálených orgánů,
například ledvin, abscesům na různých místech, v játrech, v mozku, oku.“
(drogovaporadna.cz, online)
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2.4. KONOPNÉ DROGY

V úvodu kapitoly jsme označili konopné drogy, respektive zkušenosti s nimi,
jakožto nejrozšířenější. Dle statistiky mají konopné drogy největší „popularitu“
zejména mezi mladými lidmi. V uplynulém roce udává zkušenost s užitím drog této
kategorie přes 26% lidí ve věku 15-34 l et. (NMS, 2015). Konopná droga, či cannabis,
je „všeobecný termín užívaný k označení jednotlivých psychoaktivních složek rostliny
marihuany, Cannabis sativa, která zahrnuje listí marihuany (ve slangu: tráva a nebo
ganja), hašiš (získaný z pryskyřice vrchních květu rostliny) a hašišový olej.“ (NMS,
2015).

Obrázek 5: Ilustrační fotografie rostliny konopí

„Marihuana (tráva, ganja…), to je směs listů, větviček, semen, květů a palic. Nejvíce
psychotropních látek obsahují samičí rostliny. Podíl účinných látek se nejčastěji
pohybuje mezi 1 -15%, u speciálně pěstovaných druhů může být vyšší. Nejčastější
způsobem užití je kouření marihuanových cigaret "jointů", často s příměsí tabáku.
Jeden joint kvalitní marihuany vystačí pro intoxikaci několika osob. Marihuana také
může být výchozí surovinou pro přípravu různých pokrmů, hašiše, hašišového oleje,
konopného másla, atp. Relativně méně častým způsobem aplikace je požití.
Vzhledem k tomu, že marihuana je ve vodě nerozpustná, je třeba ji připravit
s tukem nebo alkoholem. Požití je způsob, který pro délku a hůře odhadnutelnou
dávku s sebou nese větší riziko komplikací.“ (drogovaporadna.cz, online)
Účinná látka je tetrahydrocannabinol, neboli THC. Množství THC se může lišit, ale
obecně se pohybuje okolo 15%, přičemž různé části rostliny obsahují různé množství
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účinné látky (nejvíce THC je v květenstvích a plodech, v listech o něco méně a
nejméně ve stoncích a semenech). Konopí se dá pěstovat jak venku, tak uvnitř pod
umělým osvětlením, případně ve skleníku. Konopí pěstované uvnitř (slangově indoor,
nebo skunk) obvykle obsahuje větší množství THC (15 - 30%) než když se pěstuje
venku (slangově venek nebo outdoor), které většinou obsahuje do 15% THC. Ceny za
gram se rovněž liší dle typu konopí, tzv. skunk se na Jičínsku pořídí průměrně za 200
Kč za gram, zatímco venku pěstovaná marihuana se dá pořídit již za 80 Kč za gram,
není ani výjimkou, že venku pěstované nízkopotentní (obsah do 15% THC) konopí se
mezi známými prostě daruje.
V rámci terénního šetření proběhlo 20 hloubkových polostrukturovaných interview
s uživateli konopných drog. Informátoři ve věkovém rozmezí 15- 29 let byli
zpovídáni v Jičíně, Lázních Bělohrad, Sobotce, Kopidlně a Železnici.
Během dotazování vyšlo najevo, že až 60% informátorů konzumuje především tzv.
indoor vysokopotentní odrůdy.

Graf 7: Poměr konzumace outdoorových vs. indoorových modelů konopí

65% informátorů uvedlo, že marihuanu téměř výhradně kupuje, zbylých 35% jí pak
získává „komunitně“ - rostliny pěstuje nebo drogu získává zdarma od známých.
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Graf 8: Povaha distribuce

Kuřáci šlechtěného konopí pěstovaného uvnitř, utratí měsíčně za marihuanu
mnohem více, než kuřáci tzv. outdoor konopí.

Graf 9: Průměrná měsíční útrata dle odrůdy

Z rozhovorů také vyplynulo, že větší část informátorů (70%) má zkušenost
s konopnou pryskyřicí, tzv. hašišem, který je ve většině případů (67% informátorů)
dovážen z jiných regionů.
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Scéna THC uživatelů se jeví jako otevřená – konzumenti své užívání prakticky
neskrývají, drogu užívají na veřejném prostranství, v parcích, na lavičkách, před
bary a hospodami atd. Na veřejnosti dochází nezřídka kdy i k distribuci konopných
drog. Dle samotných uživatelů konopných drog převažuje v současné době v této
sub-scéně

tržní

model

distribuce,

spojený

zejména

se

šlechtěnými,

vysokopotentními tzv. indoor odrůdami (či slangově „skanky“), které největší
„popularitu“ mají především mezi mladšími uživateli. Tato tvrzení potvrzují i dílčí
výstupy

z výzkumu

scén uživatelů konopných drog

v Královéhradeckém,

Pardubickém a Středočeském kraji. Tento výzkum je prováděn organizací Laxus z. ú.
A nebyl dosud publikován. Dle názoru „starších“ a zkušenějších uživatelů prochází
konopná scéna v poslední dekádě změnami směrem k profesionalizaci, tržní
povaze distribuce a dle názoru některých pracovníků adiktologických služeb svým
charakterem začíná připomínat spíše scény spojené s užíváním pervitinu.
 Jelikož konopné drogy jsou nejrozšířenější skupinou ilegálních drog, zejména mezi
mladými lidmi (dle výroční zprávy NMS v uplynulém roce užilo konopnou drogu
téměř 24% populace ve věku 15 – 34 let), stálo by dle našeho úsudku za zvážení
provedení hlubšího výzkumu mezi mladými kuřáky marihuany na Jičínsku, za účelem
přiblížení možných potřeb mladých uživatelů, popisu trendů v této sub-scéně či
případné identifikace rizikových jevů.
Částečně se rizikovým prvkům v chování uživatelů konopných drog dále věnujeme
v kapitole rizikové chování a jevy.
2.5. NEINJEKČNÍ UŽIVATE LÉ PERVITINU, REKREAČNÍ UŽIVATELÉ A
EXPERIMENTÁTOŘI

V předcházejících kapitolách jsme blíže popsali nejrizikovější část jičínské drogové
scény – injekční uživatele, a také tu nejpočetnější – uživatele konopných drog.
„Zbytek“ drogové scény na Jičínsku pak tvoří zejména neinjekční uživatelé pervitinu
– příležitostní i problémoví, rekreační uživatelé halucinogenů a drog nazývaných
extáze, či tzv. experimentátoři.
Na tomto místě také objasníme, co se uvedenými pojmy rozumí.
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I.
Neinjekční uživatelé pervitinu - relativně rozšířeným neinjekčním užíváním
pervitinu na Jičínsku je dle zjištěných informací tzv. šňupání, kdy uživatel rozdrtí
metamfetamin na jemný prášek, který rychle vdechne (často za použití bankovky
nebo brčka) do nosu kde je vstřebáván měkkými tkáněmi a přímo proudí do
krevního oběhu. Tato metoda však kvůli chemikáliím (zvláště kyselinám), které
metamfetamin obsahuje, a které jsou nezbytné pro jeho výrobu, poškozuje měkké
tkáně a při dlouhodobém užívání úplně zničí nosní přepážku.
Dalším způsobem neinjekčního užívání pervitinu, se kterým se můžeme na Jičínsku
okrajově setkat, je kouření. K tomu obyčejně slouží skleněné trubičky s dutou
skleněnou koulí na konci nebo žárovka, která je zbavena kovových částí.
Metamfetamin se nasype dovnitř a sklo se zvenku nahřívá zapalovačem. Obdobně
lze využít alobal, který se vytvaruje do správného tvaru a je ohříván ze spodní části
plamenem. Avšak tato metoda silně poškozuje zubní sklovinu, proto kuřáci
metamfetaminu mají zničené zuby. Také při dlouhodobém užívání dochází
k poškození plic.
Neinjekční uživatelé pervitinu - problémoví uživatelé drog - problémové užívání je
definováno jako „intravenózní užívání drog a /nebo dlouhodobé a pravidelné
užívání opiátů, kokainu a drog amfetaminového typu. V této skupině dominuje
časté užívání drog (např. s denní frekvencí), jsou narušené sociální vztahy, pracovní
návyky, v životě člověka převládá užívání drog nad jinými aktivitami.“ Pro účely této
kapitoly se tedy tento pojem vztahuje na tu část neinjekčních uživatelů pervitinu,
která drogu konzumuje s vysokou frekvencí. Dle zjištění z terénu má skupina
problémových neinjekčních uživatelů pervitinu vazby na uživatele injekční, přičemž
o distribuci, cenách, kvalitě a dostupnosti drogy platí dle informátorů v podstatě
tytéž informace, které jsme uváděli v kapitole věnované pervitinovým uživatelům
injekčním.
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Obrázek 6: Ilustrační fotografie - "sniff"

II.
Příležitostní a rekreační uživatelé drog - u této skupiny se stalo užívání drog již
součástí životního stylu, ale není většinou častější než jednou týdně a jeho
důsledkem není (nebo zatím není) vznik drogové závislosti a dalších problémů. Na
Jičínsku se takto konzumuje zejména LSD (ve formě tzv. tripu), drogy označované
jako extáze či krystalické MDMA a částečně také již několikrát zmiňovaný pervitin.
Jedná se převážně o návštěvníky tanečních parties a diskoték, kde i dochází ke
konzumaci a distribuci zmíněných drog, čili by se tato sub-scéna uživatelů drog dala
označit za polootevřenou.

Obrázek 7: Ilustrační fotografie drogy Extáze
Obrázek 8: Ilustrační fotografie drogy LSD
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LSD (trip, papír, acid…) „většinou v podobě drobného barevně potištěného papírku,
nebo hrudky či krystalu. Krom LSD bývají ve směsi další drogy, např. stimulačního
charakteru. Nedá se předem zaručit a odhadnout kvalita a čistota materiálu. LSD
účinkuje cca 8 hodin, nástup účinků začíná až po cca 45 minutách. Místo reality
nastupují jakési kulisy intoxikace – bortí se vnímání prostoru, vzdáleností (proto
mediálně známé kauzy o skoku z vysokých pater na LSD či houbách), mění se
vnímání barev, člověk je schopen zaznamenat jak teče energie prostorem, má pocit,
že rozumí smyslu životního koloběhu, uspořádání světa, vesmíru apod. Mohou se
vyskytnout halucinace, mnohdy velmi živé a reálně vypadající, převážně zrakového
charakteru.“ (drogovaporadna.cz, online)
Extáze (koule, éčko, extoška…) “svým účinkem spadá na pomezí stimulancií
a psychedelik (halucinogenů). V čisté formě je to bílá krystalická silně hořká látka.
Na trhu je obyčejně dostupná ve formě tablet či kapslí. Pro efekt MDMA je
charakteristická určitá plochost a mírnost intoxikace (slangově - není to žádná
velká pařba), halucinace jsou nepravděpodobné, dostaví se jen mírně zostřené
vnímání a celková psychická a fyzická stimulace. Somaticky má MDMA podobné
účinky jako jiné amfetaminy: vzestup krevního tlaku, tepové frekvence, celková
příprava organismu na zvýšenou zátěž. Potenciálně vážné mohou být nežádoucí
účinky. Ovlivnění vegetativního nervového systému s sebou nese změny tepelné
regulace a absence pocitu žízně. Může dojít k přehřátí organismu, zvláště při užití
na párty. Při tanci člověk produkuje značné množství tepla a může dojít k přehřátí
organismu - úpalu. Pak může dojít k poškození vnitřních orgánů a postižený může i
zemřít.“ (drogovaporadna.cz,online)
U drog označovaných jako extáze je namístě zmínit fenomén tzv. nových
syntetických drog (NSD), které mohou být občas za extázi vydávány. Zdali jsou i na
Jičínsku NSD konzumovány pod označením extáze nelze bez chemického rozboru
konkrétního vzorku zodpovědně potvrdit. Během terénního šetření se výskyt NSD
na Jičínsku potvrdil, i když zmiňován byl pouze velmi okrajově. Konkrétně se
jednalo o substance s názvem „Speedy Gonzales“, jejíž znalost potvrzuje rovněž
téměř 5 % školní populace ve věku 14-15 let.
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Doplňující informace NSD (NPL)
Obecně jsou to látky s různými psychoaktivními účinky, které nepodléhají kontrole
podle mezinárodních úmluv OSN a současně nebývají kontrolovány jako omamné a
psychotropní látky (dále OPL) na národních úrovních (NMS 2012)
Produkty se skládají z látek převážně syntetického, ale někdy i rostlinného či
polysyntetického původu, pojmenovávaných jako „designer drugs“, „new drugs“,
new synthetic drugs“, nejčastěji však v poslední době „New psychoactive
substances“, neboli „Nové psychoaktivní látky“. Jsou to látky patřící do různých
chemických skupin a také co se efektu týče, jsou velmi různorodé (stimulanty,
halucinogeny, empatogeny).
Většinou jsou to málo známé izomery či jinak chemicky příbuzní známých drog
(amfetaminy, kanabinoidy, extáze, dokonce opiáty a kokain), nicméně z hlediska
farmako-chemického a legislativního jsou to látky jiné a mají tím pádem jiný status
– nejsou na seznamech zakázaných látek (Vartanyan, 2014)
V kontextu užívání v ORP Jičín nejzajímavějšími skupinami jsou katinony,
prodávané jako náhražka amfetaminu, nebo často jako metamfetamin (pervitin),
dále pak triptaminy, prodávané jako extáze. Dle NMS je momentálně monitorováno
v Evropě přes 400 takových látek, z toho 101 byly poprvé objevené v roce 2014.
Hlavním specifickým účinkem NSD je nevyzpytatelnost vedoucí k neočekávaným
stavům a nekontrolovatelným projevům až na hranici desintegrace chování.
Nemůžeme též opomíjet dopady plynoucí z neznámé toxicity NSD.
III.
Experimentátoři - jsou osoby, které různé drogy tzv. zkouší. Občasně a
nepravidelně užívají různé drogy a typy drog a nemusí přitom mít problémy v
jiných oblastech života. U této skupiny hrozí poměrně vysoké riziko předávkování
nebo jiného poškození právě z důvodu „nezkušenosti“ s drogou. Dle informátorů
se na Jičínsku experimentuje kromě všech již výše zmíněných látek také s
přírodními halucinogeny, zejména pak s lysohlávkami, okrajově i s durmanem.
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Obrázek 9: Ilustrační fotografie rostliny Durmanu

Obrázek 10: Ilustrační fotografie - lysohlávky

„Lysohlávky (houby) patří mezi přírodní halucinogeny. Rostou na travnatých
plochách, mechu, tlejícím dřevě, některé druhy výhradně na trusu hospodářských
zvířat. Výskyt je proměnlivý. Účinnými látkami jsou alkaloidy psilocybin a psilocin .
Začátek intoxikace je spíše nepříjemný, dostavují se pocity neklidu, jindy mírná
ospalost spojená se zíváním. Mohou se vyskytnout bolesti hlavy, poruchy koordinace
jako při opilosti, vzácně křeče, třes a pocení. Psychicky dochází ke změně vnímání
reality, postupně se ztrácejí časoprostorové souvislosti. Osoby v

okolí mají

deformované tváře a údy, mění se i vnímání těla intoxikovaného. Zesiluje vnímání
barev a zvuků. V lepším případě přichází euforie a pocity štěstí, v horším deprese,
podrážděnost, pocit „šílenství". Prohloubení intoxikace přináší zrakové halucinace,
výjimečný není ani psychotický stav spojený s depersonalizací a výše zmíněným
porušeným vnímáním časoprostoru. Ztráta kontaktu s realitou a falešné představy
mohou vést k nehodám a úrazům.“ (drogovaporadna.cz,online)
„Durman obecný, durman metelový a durman vonný jsou rostliny obsahující
halucinogenní látku atropin. Tato látka je obsažena také v rostlinách druhu rulík
zlomocný a blín černý. Nejčastěji se konzumují listy nebo semínka z plodu rostliny,
nebo se inhalují výpary ze zahřívaných kořenů durmanu. Mezi účinky patří zpočátku
únava, poté závratě, velmi reálné zrakové, sluchové, hmatové, čichové a chuťové
halucinace, touha se hýbat doprovázená pohybovými halucinacemi (např. pocit, že
člověk létá), neschopnost odlišit realitu od bludů, tendence se smát někdy střídané
agresivním chováním, po vyvrcholení stavu útlum a vysílení až bezvědomí. Stav trvá
okolo 24 hodin. Dlouhodobí uživatelé někdy trpí rozostřeným viděním trvajícím i
26

několik dní po užití drogy. Při vysokých dávkách hrozí smrt způsobená otravou,
obecně hrozí zranění pod vlivem halucinací nebo předávkování (stav, kdy se člověk
nemůže halucinací zbavit i několik dní, který může skončit i trvalým zešílením).“
(drogovaporadna.cz,online)
 Kromě zmíněných neinjekčních uživatelů pervitinu, spadajících do „kategorie“
uživatelů problémových a spolu s uživateli injekčními tvořících primární cílovou
skupinu nízkoprahových terénních programů, jsou uživatelé příležitostní i tzv.
experimentátoři z důvodu povahy svého „braní“ (nepravidelně, příležitostně, na
diskotékách, na parties…) pro drogové služby těžko dostupní. Je také otázkou, zda-li
jsou pro tento typ služby vůbec indikováni. Případnou odpověď by mohl poskytnout
kvalitativní výzkum mezi takovými uživateli v jejich přirozeném prostředí, tzn. na
tanečních „parties“ nebo diskotékách.
2.6. ZÁVĚR

V předchozích kapitolách jsme se snažili přiblížit drogovou scénu v oblasti ORP Jičín
v celé své šíři.
 Zjistili jsme, že drogová scéna je tvořena mnoha dalšími sub-scénami, které se
částečně prolínají. Jejich aktéři mají značně odlišné potřeby a i míra rizika, jenž
životní styl spojený s tou či onou drogovou sub-scénou nese, se značně liší. Dle
našeho názoru je důležité identifikovat právě onu míru rizika pro jednotlivce i pro
komunitu, zhodnotit úroveň edukace uživatelů drog, popsat rizikové chování a jevy,
aby bylo možné správně a efektivně zacílit preventivní programy na primární,
sekundární i terciární úrovni.
Projevům rizikového chování, rizikovým jevům i hodnocení edukace uživatelů
návykových látek se proto budeme podrobně věnovat v následujících kapitolách.
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3. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, RIZIKOVÉ FAKTORY A RIZIKOVÉ JEVY.
3.1. VYMEZENÍ POJMŮ

Vzhledem k důrazu výzkumu na mladé lidi a tomu, že jedním z výstupů výzkumu
budou doporučení pro programy primární prevence, považujeme za praktické a
srozumitelné vycházet z definic rizikového chování pro programy primární či školní
prevence.
Rizikové chování tedy chápeme jako takové chování, v jehož důsledku dochází k
prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro
jedince nebo společnost (Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty, on-line)
Vzhledem k zaměření výzkumu také na uživatele drog, nesmíme opomenout
kontext rizikovosti tykající se samotného užívání, a to zvláště u injekčních uživatelů,
kde se termínů „rizikové chování“ užívá v mnohem užším smyslu a je vztažen i na
samotné užívání a způsoby aplikace. Pro srozumitelnost zde budeme hovořit o
rizikových faktorech v chování uživatelů drog.
Pojem sociálně patologické jevy je pojmem sociologickým a postihuje fatální jevy
ve společnosti (alkoholismus, krádeže, vraždy apod.), k nimž mimo jiné také musí
směřovat opatření primární prevence. V oblasti prevence se tento pojem nepoužívá
jakožto stigmatizující a neúplně přesný - prevence pracuje s jedincem, nikoli
fenoménem. (prevence-info.cz). V této zprávě tento pojem používat nebudeme.
Považujeme však za nutné označit rizikové oblasti přesahující do života místního
společenství, které je příjemcem této analýzy. Pro takovéto oblasti, tedy rizikové
chování či rizikové faktory přesahující do života místní komunity, jsme zvolili termín
rizikové jevy. Tento pojem není obecně používán a je zvolen pro účely tohoto
šetření a následné analýzy.
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3.2. RIZIKOVÉ FAKTORY V CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ DROG

Samotné užívání drog je rizikovým chováním (dle výše uvedené definice). Dle
způsobu užívání a druhu drogy můžeme mluvit o různých mírách rizika.
Považujeme za pochopitelné a praktické rozdělit popis rizikových faktorů i dle
drogových scén existujících v ORP Jičín. Z pohledu rizikovosti tedy budeme hovořit
o injekčním a neinjekčním užívání.
3.3. RIZIKOVÉ FAKTORY V CHOVÁNÍ INJEKČNÍCH UŽI VATELŮ DROG

Na území ORP Jičín se injekčně užívá především metamfetaminy (pervitin),
v mnohem menší míře se užívají prostředky pro substituční léčbu závislosti na
opiátech (např. Subutex), a surové opium
 Injekční užívání je nejrizikovější způsob aplikace, mechanicky ohrožen
především žilní systém, dále hrozí zanesení cévního řečiště, vzhledem ke
kvalitě roztoku riziko vzniků trombů. Hrozí větší riziko předávkování, nakonec
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a především zvýšené riziko nákazy infekčním onemocněním (HIV, Hepatitida
C), či lokální infekcí (abscesy, flegmóna)
Riziko se vztahuje převážně k osobě uživatele.
V rámci výzkumu byla analyzována data 39 injekčních uživatelů drog. Jako důvod
zrovna tohoto způsobu užívání je nejčastěji uváděn rychlejší nástup účinku drogy
(slangově „nájezd“), dále pak zvyková norma ve skupině a podoba iniciace.
23% injekčních uživatelů však zmiňuje zdravotní komplikace spojené s injekčním
užíváním. Naši informátoři zmiňovali především ledviny, žilní systém (např. ucpané
cévy), oteklost, absces.
Při hloubkových rozhovorech 15% informátorů označilo zdravotní komplikace jako
zásadní negativum injekčního užívání.
 Kvalitní edukativní práce nízkoprahových programů, zaměřených na minimalizaci
rizik. Prosazování jiných, než injekčních způsobů aplikace (polykání, kouření,
šňupání). Jako nejperspektivnější se zde jeví distribuce želatinových kapslí určených
k plnění drogou a následnému polykání.
 Opakované užití injekčních stříkaček zvyšuje riziko mechanického poškození
žil a lokálních infekcí, dále pak riziko vzniku trombů.
Opakované užití vlastních stříkaček, alespoň jednou v průběhu své drogové
kariéry uvádí většina informátorů jako nevýznamnou okolnost.
 Opatření: dostupnost injekčních setů, edukace uživatelů
 Sdílení injekčních stříkaček je vysoce rizikové hlavně ve smyslu přenosu
infekčních chorob (HIV, Hepatitida typu C), aplikace toutéž jehlou
bezprostředně po předchozí aplikaci jinou osobou, znamená s velkou
pravděpodobností vstříknutí cizí krve do vlastního krevního oběhu. Je-li tato
krev infikovaná HIV či Hepatitidou C je téměř jisté, že došlo k přenosu viru.
Sdílení injekční stříkačky alespoň jednou za svojí drogovou kariéru uvádí 43%
injekčních uživatelů. Podle terénních pracovníků je poměrně časté sdílení
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stříkaček v partnerském páru. V kombinaci s nechráněným sexem (víz níž)
táto informace je alarmující.
 Opatření: dostupnost injekčních setů, edukace uživatelů, šíření informací o
infekčních chorobách, snížení prahu testování na infekční choroby
 Sdílení načiní a pomůcek (lžíce, pytlík s drogou, voda pro injekční užití, filtry
apod.) je rizikové ve smyslu přenosu infekčních chorob, ač v menší míře než
sdílení stříkaček. Je nebezpečné i tím, že k němu může dojít nepozorovaně
ze strany uživatele, například pří nabírání drogy ze lžíce nebo pytlíku injekční
stříkačkou, což uživatel většinou nepovažuje za sdílení. 25% injekčních
uživatelů přesto uvádí zkušenost se sdílením náčiní a pomůcek.
 Opatření: dostupnost potřebných pomůcek, edukace uživatelů včetně nácviku
správného použití pomůcek, šíření informací o infekčních chorobách, snížení prahu
testování na infekční choroby.
 Rizikové způsoby aplikace (krk, třísla, jinam než do rukou), jejichž riziko
spočívá v injekční aplikaci v místech, ve kterých mohou být „vyřazeny
z provozů“ důležité cévní toky, které nemohou být plně kompenzovány
kolaterálním tokem v jiných cévách. Nežádoucí je i blízkost životně
důležitých orgánů, dále pak možnost záměny žíly za tepnu v oblasti krku.
Použití rizikových způsobů aplikace ukazuje mimo jiné na špatný stav cévního
systému a nemožnost aplikovat na rukou. Riziko se vztahuje převážně
k osobě uživatele. 21 % uživatelů zmiňuje použití rizikové aplikace.
 Opatření: Edukace uživatelů v oblasti bezpečné aplikace a péče o žilní systém.
Prosazování jiných než injekčních způsobů aplikace (polykání, kouření, šňupání).
Distribuce želatinových kapslí. Práce se změnou modelů chování.
 Předávkování, tedy užití jakékoli drogy v takovém množství, které vyvolá
akutní fyzické nebo psychické nežádoucí účinky. (Kalina, K . a kol. 2001) hrozí
především méně zkušeným uživatelům, obecně opiové drogy jsou
nebezpečnější (potlačení dýchání). Uživateli často uvádějí použití většího
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množství drogy (slangové "přestřelit se"), nebo nečekaně silný účinek drogy
z neznámého zdroje. Nejvyšší mírou rizika je „smrtelní předávkování
drogami“ (Zabranský, Vorel 2004)
Riziko předávkování a jeho následků se dá značně snížit prostřednictvím
jednoduchých zásad a technik (například aplikovat drogu v krocích, nikdy
nepoužívat drogu z neznámého zdroje, nebýt při užití sám apod.), které ale
bohužel jsou v rozporu s některými stereotypy uživatelů.
 Opatření: Edukativní práce s mladými uživateli a experimentátory, informace o
rizicích, a to již v rámci programů primární prevence.
 Rizika spojené s užitím neznámé drogy zdánlivě hrozí více mladým a méně
zkušeným uživatelům. Ve skutečnosti však hrozí každému uživateli, který
nemůže získat "svojí drogu" z pro něj důvěryhodného zdroje. Rizikem je
nečekaně silný účinek nebo naprosto jiný efekt, než který uživatel očekává. A
to včetně velmi nepříjemných somatických i psychických symptomů. Kromě
rizika předávkování tedy platí i riziko neočekávaného efektu při rutinních
činnostech. (Například, dle uživatelů, psychická ataka při čekání na autobus,
nebo zabočení doleva namísto doprava při jízdě na kole). Dle terénních
pracovníků v letech 2013 a

2014, v době tzv. pervitinové nouze

(pravděpodobně po sérii policejních zátahů) řada uživatelů „sáhla po
vietnamském perníku“ (droga v podobě krystalů, prodávaná jako pervitin),
se kterým klienti nebyli spokojeni – popisovali fyzicky nepříjemné stavy
podobné absťáku a dojezdu, ale ihned po aplikaci – mělo se jednat o
krystaly. Po tomto perníku se sahalo, buď když byl výpadek a policie řádila,
nebo po něm sahali ti, kteří nebyli blízko u zdroje a neměli kontakty“.
Existuje řada technik umožňujících rizika snižovat (např.

aplikovat drogu v

pomalých krocích), ta však platí v případě, že uživatel o možném nebezpečí ví.
Pokud ale užívá drogu prodávanou jako něco jiného, například syntetické katinony
distribuované jako pervitin nebo syntetické náhražky MDMA distribuované jako
extáze, podstupuje značné riziko. V tomto ohledu se jako nejméně ohrožující jeví
užívání prostředků pro substituční léčbu závislosti na opiátech (Subutex, Suboxone),
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a to i v případě jejich zneužití (získaní na černém trhu, užití injekční cestou apod.).
Platí zde totiž jistota „průmyslové“ kvality užívaných látek.
 Opatření: Edukace uživatelů a experimentátorů.
Návrh dalšího šetření: Zjištění přítomnosti Nových psychoaktivních substancí
(Nových syntetických drog) na Jičínsku. Vyžadovalo by chemickou analýzu vzorku
zbytku drogy, například igelitových sáčků po produktech prodávaných jako MDMA.
Zjištění: Nové syntetické drogy jsou známé i mezi velmi mladými lidmi –
téměř 5 % respondentů – žáků základních škol ve věku 14 až 15 let - má
povědomí o produktech obsahujících nové syntetické drogy (například
koupelová sůl Speedy Gonsales )
Tato problematika ač velice zajímavá, se nám zatím jeví jako okrajová.
 Opakované nesprávné postupy při aplikaci jsou zmiňovány hlavně při
ohniskové skupině s pracovníky terénních programů. Potvrzují to i
rozhovory s uživateli. Oboje svědčí o tom, že naučené nesprávné postupy
(například nedostatečná filtrace, nepoužití škrtidla, opakované použití
injekčních setů, aplikace jinam než do rukou) se velmi těžce mění i při snaze
o edukaci.
 Nechráněný sex
Nechráněný sex v kombinaci s injekčním užíváním je velmi rizikový ve
smyslu možnosti přenosu infekčních onemocnění. Naprostá většina uživatelů
praktikuje nechráněný sex. Jedním ze silných stereotypů mezi informátory je
představa o poklesu kvality zážitků při používání kondomů. Slovy uživatelů:
„Sex s gumou… No to je jako sprchovat se v pláštěnce, ne?“
 Opatření: Edukace uživatelů v oblasti sexuálního chování, bezpečného sexu
apod., distribuce kondomů
 Promiskuita spojená s injekčním užíváním drog a nechráněným sexem
Časté střídání partnerů samozřejmě rizikovost zvyšuje. Podle výsledku
hloubkových rozhovorů podobné chování se blíží skupinové normě. 70%
tázaných uživatelů hodnotí své chování jako promiskuitní. Dle slov uživatelů
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se sex v některých případech stává platidlem za drogy. Slovy uživatelů: „Já
za piko platit nemusím, přijede, nastřelí mne a spolu se pak vyspíme, nebo
mu jen vykouřím.“ „ Jojo…to víš… kundičky za to (pervitin) platit nemusejí…“
Zjištění:
Toto zjištění se zda být velice alarmující. Jak se nám potvrdilo
v rozhovorech, uživatelé se nestýkají jenom s dalšími uživateli a většinou
nepřiznají svým partnerům injekční užívání drog (30% uživatelů nemá za
partnera uživatele drog, mluvíme-li jen o „stálých“ sexuálních partnerech).
Nechráněný sex tak může byt cestou přenosu infekčních onemocnění mimo
drogovou scénu. Alarmující je i informace o častém sdílení injekčních
stříkaček v párech, kde oba partneři užívají drogy.
 Opatření: Edukace uživatelů v oblasti sexuálního chování (šíření infekčních
pohlavních onemocnění apod.), distribuce kondomů, edukace běžné populace,
edukace v rámci programů primární prevence na školách, snížení prahu testování
na infekční choroby
 Ignorování zdravotních dopadů užívání bylo v průběhu ohniskové skupiny
pracovníky terénních programů zdůrazněno jako specifický rys chování
uživatelů návykových látek. Toto se potvrzuje i v rozhovorech s uživateli. Ti
zmiňované zdravotní dopady vnímají jako daň za užívání drog, většinou je ale
řeší jenom v míře nezbytně potřebné k pokračování ve svém životním stylu.
Ze slov jedné z informátorek: „Nemá cenu jít k zubaři, počkám, až bude
možné udělat zubní protézy“. Častým příkladem je i změna místa vpichu až
při neprůchodnosti žíly. Projevuje se zde i jistá míra nedůvěry ke zdravotním
institucím, slovy respondentů: „Feťaky neošetřují,“ nebo přímo: „nechtěli
mne ošetřit“. Dvě osoby přímo poukázaly na porušení lékařského tajemství.


Svépomocná likvidace injekčního materiálu, odhazování injekčních
stříkaček se týká především skryté populace uživatelů drog, která není
v kontaktu s žádnými nízkoprahovými službami. Rizikem je možný přenos
infekčních onemocnění. V průběhu roku 2015 pracovníci Centra terénních
programů Hradec Králové a Městské policie nalezly na území města Jičín42
kusů pohozených injekčních stříkaček.
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 Opatření: Rozvoj SVIP (sekundární výměnný program, díky kterému uživatelé drog
kteří nejsou v kontaktu se službami pro uživatele drog, mohou realizovat výměny
injekčních stříkaček zprostředkovaně, za pomoci uživatelů kteří jsou v kontaktu
s terénním programem pro uživatele návykových látek). Kontaktování skryté scény
a edukace uživatelů.
 Maladaptivní chování, nízká motivovanost, vysoká míra nedůvěry
k institucím
Podle terénních pracovníků, více než rizikovým faktorem je společným rysem
mnohých uživatelů drog, který se projevuje velmi individuálně. Dle informací
od části dotazovaných jistou míru rizika do životního stylu uživatelů přináší.
Komplikuje totiž vyhledání pomoci nebo řešení určitých potřeb (např.
sociálních, zdravotních a psychických). To, co sami uživatelé drog označují za
„nespolehlivost,“ snižuje hodnotu na trhu práce a vede k vysoké fluktuaci
(např. častá změna zaměstnání, odchody ve zkušební době apod.).
Paradoxně mnoho uživatelů vnímá stimulanty jako prostředek zvyšující
pracovní výkon a popisují toto jako jeden z pozitivů užívání pervitinu:
„Pozitiva žádné, jen mi to pomáhá pro vyšší pracovní výkon,“„Stihnu víc
práce,“ „Jsem aktivní a práce mne baví.“
Dalšími často zmiňovanými jevy jsou různé druhy exekucí (často vznikající
kvůli původně malým částkám) a neschopnost se dohodnout s věřiteli.
Někteří uživatelé tím sami vysvětlují sníženou motivaci k získání stálého
zaměstnání a vyhledávání alternativních způsobů získání prostředků, včetně
práce „na černo“ a páchání trestných činností.
Výše zmíněné rysy chování samozřejmě znesnadňují život uživatelů. 46 %
informátorů uvádí jako zdroj příjmu stálé zaměstnání a 38 % příležitostné
zaměstnání, což do jisté míry vyvrací stereotyp spojující užívání drog
s nezaměstnaností. Z rozhovorů s uživateli vyplývá, že v případě ztráty
zaměstnání většinou tito lidé nevyužívají služeb Úřadu práce.
Službou s nejnižším prahem vstupu pro uživatele je výměnný injekční
program, nicméně přes 60% injekčních uživatelů službu nevyužívá.
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Životní styl uživatele drog vyžaduje určité prostředky a většina uživatelů
drog je získává legální cestou. Kvantitativní data i rozhovory poukazují na
vysoký stupeň nedůvěry k institucím.
 Konflikt se zákonem
Obrácenou stranou nezbytnosti ekonomické aktivity, může být trestní
činnost. 41% uživatelů uvádí konflikt se zákonem. Z toho 31% uvádí
distribuci drog. Dále pak majetkovou trestní činnost, řízení pod vlivem OPL,
maření výkonu úředního rozhodnutí. Ojediněle pak napadení, omezování
osobní svobody. Řada informátorů však důvody konfliktu se zákonem
neuvedla.
 Rizika spojená s duševním onemocněním
Oblast vyžaduje další zkoumání, optimálně spojené s praktickou interakcí.
Riziko se vztahuje především na osoby s tzv. duální diagnózou.

Pod pojmem duální diagnóza rozumíme současný výskyt dvou poruch u
jednoho člověka, přičemž jedna diagnóza je psychiatrické onemocnění a
druhá diagnóza je návyková porucha (závislost). Používané termíny: duální
diagnóza, komorbidita, komorbidní porucha, anglicky cooccuring disorders
(spolu se vyskytující poruchy) „double trouble“- dvojitý problém, ev.„triple
trouble“ - trojitý problém – společně s bezdomovectvím.

(Vartanyan,

Svoboda 2015)
Klienti s duální diagnózou se dostávají do našeho zorného pole různými
cestami:
Klienti komunitní psychiatrie – stanovená diagnóza, povětšinou se dostávají
do sítě přes služby následné péče, či sociální rehabilitace.
Klienti drogového terénu – přicházejí primárně s adiktologickým kontextem,
často nediagnostikovaní nebo odmítající léčbu.
•

V Evropě se odhaduje, že 30% až 50% psychiatrických pacientů trpí duševním
onemocněním a užívá návykové látky. Podobná čísla uvádí i prof. Robert
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Drake pro USA: přinejmenším 50% lidí s vážným duševním onemocněním má
zároveň návykové nemoci.
•

Dále platí, že čím závažnější duševní onemocnění, tím vyšší procento
zneužívání návykových látek:

•

-

u schizofrenie či opakovaných depresí je to 50%

-

u méně závažných (např. úzkostných poruch) 25-30%

-

v běžné populaci 15%

v ČR - doc. Kalina provedl vlastní výzkum v zařízeních Sananim a dospěl k
číslu 35,5 % (Vartanyan, Svoboda 2015)
Poslední informace je pro nás zvláště zajímavá, protože se jedná primárně o
populaci využívající adiktologické služby.

Můžeme potvrdit přítomnost osob s diagnostikovanou duševní nemocí mezi
injekčními uživateli využívajícími služeb terénních programů Laxus z. ú. na Jičínsku.
Dle informací pracovníků organizace Péče o duševní zdraví, věnující se práci s lidmi
s duševním onemocněním, i mezi klientelou této organizace jsou zastoupeni lidé
s duální diagnózou (mezi 78 klienty PDZ Jičín 6 osob s DD, těmto osobám se
budeme věnovat v subkapitole Rizika spojená s duševním onemocněním, věnované
neinjekčním uživatelům, tedy primárně klientům psychiatrických služeb)
Bavíme-li se o klientech s duální diagnózou, kteří se dostávají do pole působnosti
služeb přes „drogové“ terénní služby, tento typ rizika je často spojen
s nediagnostikovanou duševní nemocí. Následná diagnostika může byt ztížena
záměnou duševních nemocí (které mohou být tzv. „spuštěné“ užitím drog, ale mají
samostatnou etiologii) za toxickou psychózu (tedy poruchu vyvolanou přímo
užíváním drog, která po nějaké době spontánně odeznívá zpravidla bez trvalých
následků). Velkou překážkou pro diagnostiku, léčení a sociální pomoc klientům
s duální poruchou je i tzv. sekvenční přístup, u kterého se vyžaduje řešení jednoho
z „problému“ (např. abstinence) a teprve následně řešení problému dalšího (např.
psychických potíží).
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Problematická je pro lidi s duální diagnózou i případná léčba: pracovnici PDZ
v Jičíně vědí pouze o jedné terapeutické komunitě, kde mohou nastoupit léčbu lidé
s duševní nemocí (TK Sejřek), jinak jsou odkázáni na psychiatrická zařízení, kde do
jisté míry funguje již zmíněný sekvenční přístup.
V oblasti sociálních služeb často dochází k souběžnému čerpání služeb, které
vzájemně nespolupracují, či nespolupracují dostatečně. Toto je pak nepříliš efektivní
a neprospívající klientům.
 Shrnutí a doporučení:
Společně se vyskytující poruchy jsou běžné.
Mají nežádoucí důsledky.
Sekvenční i paralelní léčba funguje hůře.
Integrovaná léčba funguje lépe.
Oblast vyžaduje další zkoumání, optimálně spojené s praktickou interakcí. Je
nezbytné propojovat služby komunitní psychiatrie s adiktologickými službami –
terénní programy, případně adiktologická ambulance. Potřebu ambulantní služby
mimo jiné zmiňují i pracovnici PDZ.
K tématu se vrátíme v následující subkapitole.
3.4. RIZIKOVÉ FAKTORY V CHOVÁNÍ NEINJEKČNÍCH UŽIVATELŮ DROG

Neinjekčním užíváním rozumíme kouření, šňupání či polykaní. Na území ORP Jičín
se těmito způsoby užívají především konopné drogy (marihuana, hašiš). Dále pak
pervitin, a to převážně šňupáním, v menší míře polykáním v želatinových kapslích
a kouřením. Nesmíme zde opomenout experimentálně užívané drogy, označované
za extázi (pravděpodobně ale se nejedná o MDMA ale o Nové syntetické drogy
napodobující její účinek, viz doplňující informace o NSD/NPL v kapitole věnované
drogovým scénám) a LSD (slangově „tripy“), ojedinělé lysohlávky (slangově
„houbičky“). Níže popisovaná rizika jsou méně výrazná než v předcházející
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subkapitole. V rámci výzkumu byla analyzována data 53 neinjekčních uživatelů
drog. Z toho s 23 uživateli byly provedeny hloubkové rozhovory.
 Rizika spojená s užitím neznámé drogy
Jsou zvláště vysoké u mladých experimentátorů. Nebezpečí plyne ze záměny
známé drogy za její „falzifikát“, a to především u MDMA ve formě tablet
(slangově „koule“), což může nejvíce ohrozit klubovou scénu. Podle
informátorů se na jičínské klubové scéně užívá převážně pervitin, což svým
způsobem toto riziko redukuje. Alarmující jsou také zmínky o krystalickém
MDMA, který se aplikuje šňupáním. Hypotézu o záměně pervitinu za jiné
drogy se stimulačním účinkem nemůžeme potvrdit, ale ani vyvrátit (viz návrh
výzkumu přítomnosti NSD na Jičínsku). Dalším a významným rizikem je první
užití jakékoli drogy, která je v tuto chvílí pro uživatelé drogou neznámou.
 Opatření:
Budeme-li realisté, a přiznáme vysokou pravděpodobnost jednorázového prvního
užití u velmi mladých lidí, pak je tomuto riziku nutné věnovat náležitou pozornost i
v rámci preventivních programů.
 Sdílení „šnupatek“ (tedy jakýchkoliv pomůcek ke šňupání v podobě
trubiček, brček, srolovaných bankovek apod.)
Sdílení může být nebezpečné ve smyslu přenosu infekčních chorob pří
poranění sliznic.
 Opatření:
Edukce uživatelů, distribuce jednorázových trubiček na šňupání
 Vysoká četnost užívání u uživatelů konopných drog
Dle námi zjištěných dat 75 % uživatelů konopných drog ve věkové kohortě
15 až 19 let užívá drogu vícekrát denně. Domníváme se, že takováto četnost
užívání nemůže neovlivnit kvalitu života a životní styl.
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Graf 10: Četnost užívání mezi informátory ve věkové kohortě 15 – 19let

 Užívání vysoko potentních odrůd konopných drog
65% uživatelů konopných drog užívají geneticky modifikované rostliny
s vysokým obsahem aktivní látky (slangově „skunk“). Vysoká četnost užívání
koreluje s užíváním vysoko potentních odrůd.
Rekreační uživatelé konopných drog preferují slabší, venku pěstované odrůdy
(slangově „venkovka“, „outdoor“).
 Postupy v rámci tržního modelů distribuce, nízká sociálně právní
gramotnost
Scénu uživatelů konopí můžeme definovat jako otevřenou. Většina uživatelů
se svým užíváním netají. Podle našeho zjištění řada uživatelů nepovažuje
například držení ani pěstování rostlin za něco, co je může z právního
hlediska ohrozit, mají zkreslenou představu o postihu v přestupkovém
řízení a o hranici trestní odpovědností. 67 % tázaných uživatelů konopných
drog ve věkové kohortě 15 až 19 let získávají drogu v rámci tržního modelu
distribuce, tzn., nakupují od pěstitelů či dealerů. Podle sdělení informátorů
se na distribuci podílejí nákupem a předáním drogy kamarádům nebo i další
distribucí.
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V kombinaci s právní negramotností významné části uživatelů konopných
drog vzniká riziko vědomého či nevědomého páchání trestní činnosti. Dalším
rizikovým faktorem je objem prostředků utracených za drogu – v průměru
1800Kč měsíčně. V jednotlivých případech byly zjištěny poměrně vysoké
částky (například 7000 Kč měsíčně, 3500 Kč měsíčně). Bereme zde v potaz
fakt, že 55% subjektů dat jsou studující a zdrojem pro nákup drogy jsou
peníze od rodičů, brigády a případná redistribuce drogy.

Graf 11: Povaha distribuce mezi informátory ve věkové kohortě 15 – 19let

 Nízká věková hranice užívání
Na základě terénního šetření a dotazníkového šetření na základních školách
můžeme určit věk prvního užití v rozmezí 13 až 16 let.

Dolní hranici

považujeme z vývojového hlediska za rizikovou.
 Opatření:
Edukace

v rámci

programu

primární

prevence.

Práce

s předvídaným

experimentem.
 Rizika spojené se vznikem či průběhem duševního onemocnění
Žádný z tázaných - uživatelů THC - zkušenost s duševní nemoci nemá, což
ovšem neznamená, že nemůže byt již přítomna v latentní formě. Souvislost
vzniku duševní nemoci v souvislosti s užíváním konopí nikdy nebylo
prokázáno. Naopak je prokázaná škodlivost užívání marihuany v případě již
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existujícího duševního onemocnění, funguje totiž jako „spouštěč“ (MUDr.
Hejzlar, osobní sdělení). Dle výstupů z rozhovorů s pracovníky občanského
sdružení Péče o duševní zdraví, působícím na Jičínsku v oblasti komunitní
psychiatrie, je marihuana nejčastěji užívanou drogou mezi lidmi s duševním
onemocněním.
Velice rizikové pro osoby s duševním onemocněním je i jen sporadické
užívání pervitinu i halucinogenních drog (LSD, lysohlávky). Již po několikáté
v průběhu našeho šetření, narážíme na velice ohroženou skupinu osob
s duševním onemocněním. Ze 78 klientů Peče o duševní zdraví, je 6 osob
s přepokládanou duální diagnózou (viz podobný typ rizika v předchozí
subkapitole). Jedná se o mladé lidi, kteří užívají marihuanu jako „lék“ na své
duševní potíže.
Zjištění: V této oblastí zjišťujeme nedostatečnou spolupráci drogových služeb
a služeb komunitní psychiatrie.
 Doporučení: doporučujeme v této rozvíjet již započatou spolupráci.
Návrh dalšího šetření: Užívání drog u osob s duševním onemocnění/ Výskyt osob
s duální diagnózou mezi uživateli drog
 Zdravotní rizika spojené se způsobem užití kanabinoidů
S užíváním konopných drog je spojená řada rizik zdravotního charakteru. Dle
sdělení informátorů je nejrozšířenějším způsobem aplikace kouření
marihuanové cigarety (slangově „joint“), což samo o sebe je škodlivější, než
například aplikace pomocí vaporizéru. Ve většině případů to znamená
kombinaci marihuany s tabákem, což z hlediska škodlivosti, je prokazatelně
horší než kouření marihuany bez příměsi. Jako filtr pro ručně vyrobený
„joint“ se často používá srolovaný barevně potištěný papír - spalováním
potištěného papíru vznikají další škodlivé látky, které kuřák poté vdechuje,
což rizikovost ještě zvyšuje. Specifickým rizikem spíše psychického rázu je dle
informátorů běžná kombinace marihuany a alkoholu.
Všechny kombinace drog jsou rizikové a přináší víc nevyzpytatelných nebo
nebezpečných účinků než jednotlivá droga samotná, navíc se účinky nesčítají,
42

ale násobí. Kombinace alkoholu a marihuany většinou vede k zesílení
negativních účinků obou končícím zpravidla nevolností a zvláště pak
k zesílení nepříjemných stavů v kocovině. (drogovaporadna.cz)
 Opatření: edukace uživatelů, distribuce filtrů
3.5. RIZIKOVÉ JEVY

V této krátké subkapitole shrneme rizika spojená s drogovou scénou přesahující do
života místních společenství, zmíníme i oblasti dávané do souvislostí s užíváním
drog, které se nám ale v průběhu šetření nepotvrdily.
Prokazatelně spojené s užíváním drog jsou jevy spojené s nebezpečím možného
šíření infekčních chorob (nechráněný sex v kombinaci s injekčním užíváním,
promiskuita, sexuální negramotnost, odhazování injekčních stříkaček).
Dále nemůžeme opomenout trestní činnost spojenou s výrobou a distribucí drog
nebo jinou (například majetkovou) páchanou trestnou činností uživateli drog, ačkoli
nemůžeme posoudit její význam v kontextu celkové páchané trestní činností na
území ORP.
Specifickým jevem je rizikové chování v dopravě spojené s řízením pod vlivem OPL.
Hlubší zkoumání by zasloužila otázka spojitosti fenoménu užívání nelegálních drog a
následujícími jevy:
-

záškoláctví a nízký prospěch u dětí a mládeže

-

bezdomovectví

-

nezaměstnanost

-

nelátkové závislosti

-

zanedbávání péče o dítě.

3.6. MÍRA EDUKACE UŽIVATE LŮ DROG

Míra edukace uživatelů drog byla sledována v průběhu celého výzkumu, včetně
realizace ohniskové skupiny na toto téma. Výstupy jsou především patrné
z podrobného popisu rizik. Obecně lze říci, že každé pojmenované riziko znamená
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jistý nedostatek edukace, či edukativní potřebu. Dále lze říci, že míra oné
potřebnosti odpovídá míře závažnosti rizika.
Ve smyslu edukace a edukativních potřeb jsme se zabývali několika skupinami.
Zmíníme především skupinu potenciálně ohroženou užíváním drog, tedy žáky
základních škol. Zde hodnotíme edukaci jako nedostačující v oblastech přímo
souvisejících s drogovou problematikou (viz doporučení pro programy primární
prevence).
Další skupinou jsou neinjekční uživatelé drog, u kterých jako hlavní edukativní
potřebu vnímáme sociálně-právní oblast.
U třetí skupiny, tedy injekčních uživatelů drog, jako primárně nedostačující
hodnotíme oblast zdravotních rizik injekčních uživatelů drog.
Oblast bezpečného užívání je relativně dobře ošetřena díky působení terénních
programů pro uživatele drog.
U všech třech skupin vidíme jako primární edukativní potřebu oblast bezpečného
sexu a přenosu infekčních chorob.
3.7. DEFINICE DALŠÍCH OHROŽENÝCH SKUPIN NA ZÁKLADĚ ANALÝZY RIZIK,
PŘEDBĚŽNÁ DEFINICE POTŘEB A MOŽNOSTÍ ODEZVY SLUŽ EB

Na základě analýzy rizik můžeme definovat dvě cílové skupiny vyžadující zvláštní
pozornost. Obě skupiny jsou charakterizovány především tím, že tzv. „proplouvají
sítem služeb“, ačkoli z formálního hlediska je na ně zaměřeno více služeb.
1. Mladí lidé ve věku 15 - 18 let experimentující s tanečními drogami,
stimulanty a konopnými drogami
2. Osoby s duševním onemocněním ohrožené užíváním drog a osoby
s duální diagnózou
V prvním případě se jedná o mladé lidi, na které jsou zacílené služby NZDM, které
se ovšem drogové problematice nevěnují (nebo jen okrajově), a terénní služby pro
uživatele drog, tedy služba terciární prevence pro kterou primární cílovou skupinou
jsou injekční uživatelé drog, nikoli mladí experimentátoři či neinjekční uživatelé.
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Metaforicky tuto skupinu můžeme charakterizovat parafrází známého hesla „too old
for rock-n -roll, too young to die“ (příliš staří pro rokenrol, příliš mladí na to aby
zemřeli), tedy „příliš staré pro NZDM, příliš málo ohrožené pro drogové terény“.
Věkově tato skupina sice patří do cílového okruhu nízkoprahových služeb pro děti a
mládež, avšak užívání drog bylo dlouhá léta vnímáno jako okolnost vedoucí
k omezení poskytování služeb.

Není možné opomenout důležitost tohoto období

jako vývojové fázi každého člověka. Dle Eriksona je věkem hledání vlastní identity,
své role mezi lidmi. Drogy zde jsou často jenom prostředkem jakéhosi „klání ve
vrstevnické aréně“. Dle Piageta – je to stadium hypoteticko-deduktivního myšlení,
kde drogy se stávají předmětem hypotéz a dedukcí bez dostatku relevantních
informací. Hypotézy a dedukce jsou pochopitelně ověřovány experimentem.
Hovoříme tedy o procesu dospívání. Z našeho pohledu u této skupiny drogy nejsou
primárním tématem. Jsou ohrožením, ale primárním tématem je dospívání, a
primární potřebou je bezpečný doprovod krizí dospívaní.
 Chybí zde služba sekundární prevence zaměřená na mladé experimentátory a
možnost poradenství pro chronické neinjekční uživatele, případně jejích rodiče.
Velice citlivou a důležitou otázkou je anonymita klientů a vztah nízkoprahových
služeb s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Anonymita je nástrojem umožňujícím
otevírat témata užívání drog s mladými uživateli a experimentátory.
Existující legislativní prostředí však zdaleka ne vždy umožňuje mlčenlivost
pracovníků v této otázce. Praktickým a realizovatelným kompromisem se jeví jasná
a čitelná (pro pracovníky i klienty) dohoda na komunitní úrovni.
V případě druhé definované skupiny se jedná o služby komunitní psychiatrie a již
zmíněné drogové terénní služby, které by z našeho pohledu mohly vyvinout
efektivní spolupráci. Chybí zde ale adiktologická poradenská služba.
Společné znaky klientů s duální diagnózou:
•

víceméně jsou na okraji zájmu obou služeb

•

často jsou označováni jako nespolupracující, komplikovaní…
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•

užívají „málo“ – na poměry drogových terénních programů

•

užívají nestandardní a pro drogové terény „neatraktivní“ látky

•

jsou „outsideři“ v obou skupinách (jak ve skupině uživatelů drog, tak i ve
skupině osob s duševním onemocněním)

•

v rámci drogové hierarchie se pohybují spíše v dolní části pyramidy

•

nejsou „street-smart“ (neumějí se pohybovat v prostředí ulice, nemají
přirozenou sociální citlivost, porušují hranice a nepsaná pravidla, jsou
neoblíbené, často zneužívané či podváděné)

•

je pro ně znatelně důležitá spirituální složka ( bio-psycho-socio-spirituální
model )

•

dvojí stigmatizace ve vztahu k sobě a k ostatním – „ beru drogy a jsem
blázen“

•

dvojí stigmatizace se váže i

k obtížnějšímu začleňování klientů do

společnosti
•

když mají zájem o změnu tak nevědí jakým směrem se ubírat

•

když už dorazí na psychiatrii, „často nepořídí“

•

totéž se může stát i ve službách adiktologických…
(Vartanyan, Svoboda 2015)

V případě obou definovaných skupin můžeme hovořit též o pochybnostech
pracovníků všech zmíněných služeb. Určitá část problematiky klientů se stává
„tenkým ledem“, tedy oblastí, kterou pracovníci vědomě či podvědomě obcházejí.
S jistou nadsázkou můžeme říci, že drogy jako téma se tabuizují v NZDM a službách
komunitní psychiatrie, duševní nemoc a přílišné mládí klientů není lákavou oblastí
pro drogové terény. Řečí tázaných pracovníků: „Na takovéto věci se neptáme“.
– ze strany klientu je velká úleva, když se tabu prolomí
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– proč se o tom „nebavíme“ (ostych, ohled, nekompetentnost,
nejistota)
– když se neptám tak nezmapuji situaci, poznám jen omezenou část
reality, klient nebude mít pocit opravdového zájmu, když se neptáme
na pro něj důležité věci… ( Vartanyan, Svoboda 2015, na základě
ústního sdělení MUDr. Fojtové)
3.8. DOPORUČENÍ PRO PROGR AMY PRIMÁRNÍ PREVENCE

V oblasti školní prevence rozlišujeme devět oblastí rizikového chování (Miovský et
al., 2010):
Záškoláctví, Šikana a extrémní projevy agrese, Rizikové sporty a rizikové
chování v dopravě, Rasismus, xenofobie, Negativní působení sekt, Sexuální
rizikové chování, Prevence v adiktologii, Spektrum poruch příjmu potravin,
Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN.
V současnosti je většina programů primární prevence pro základní školy zaměřena
především na prevenci týkající se šikany, vztahů v kolektivu, komunikaci apod.
Prevence zaměřená na návykové látky bývá povětšinou „v režii“ školních metodiků
a pedagogů a externí programy zaměřené na tuto prevenci nebývají tak časté a
intenzivní. Z dat, která jsme získali v rámci šetření na jičínských základních školách,
však vyplývá, že dotazovaní žáci příliš orientovaní v drogové problematice nejsou, a
to ani na základní úrovni. Nevědí například, zda je legální, či nelegální pěstovat
v domácích podmínkách rostliny konopí, případně jsou jejich informace v tomto
směru velmi zkreslené (zde se projevuje pravděpodobně i vliv médií).
 Na základě našich zjištění doporučujeme věnovat zvláštní pozornost oblasti
sexuálního rizikového chování a prevence v adiktologii.
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3.9. DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ PROGRAMY A SLUŽBY

 Doporučení pro stávající služby:
Nízkoprahové programy pro děti a mládež: depistáž a práce s drogovou
problematikou u svých klientů, spolupráce s adiktologickými službami, vzdělávání
v oblasti prevence v adiktologii, důraz na anonymitu klientů (např. jasná hranice
anonymity pro pracovníky a klienty ve vztahu s orgány sociálně právní ochrany
dětí).
Terénní programy pro uživatele drog: Spolupráce se službami komunitní
psychiatrie, snížení prahu testování na Hepatitidu typu C

a

zavedení

screeningových testů na HIV, větší důraz na kontakt se skrytou populací uživatelů
návykových látek.
Služby komunitní psychiatrie: Spolupráce s adiktologickými službami (terén,
ambulance).
Zdravotní služby: Snížení prahu testování na infekční choroby.
Podněty pro vznik nových služeb:
Vznik nebo hostování adiktologické poradenské služby.
Přínosné může byt zřízení Kontaktního centra pro uživatele drog.
Přínosné může byt zřízení komunitních programů zaměřených na širší paletu
cílových skupin. Podobné programy by mohly vznikat jako rozvoj činností NZDM
nebo samostatně. V programech tohoto typu by měly fungovat multioborové týmy.
Doporučení se zakládají na výsledcích provedeného výzkumu, který je primárně
zaměřen na drogové scény, nikoliv na služby jako takové. Proto definujeme oblasti
a směry uvažování jako podnět pro stávající síť služeb. Definice cílů a akčních
plánů, případní přijetí či nepřijetí doporučení a způsob jejich implementace je
nepochybně v kompetenci místních aktérů.
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4. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ NA ZŠ
4.1. ÚVOD

V rámci dotazníkového šetření byla získána data od 578 žáků ze čtyř základních škol
ve městě Jičín. Žáci, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, byli ve věkovém
rozmezí 12 - 16 let. Data poskytnutá žáky byla důkladně anonymizována – nelze tak
zjistit, kdo a jak odpovídal a to ani na úrovni konkrétních tříd nebo škol. Důraz na
anonymitu šetření byl kladen zejména z důvodu ochrany žáků, a také z důvodu
zmírnění jejich obav o „prosáknutí“ výsledků k vedení školy či rodičům. Takovéto
obavy by totiž mohly mít výrazný dopad na zkreslení výsledků šetření – tzn. ze
strany výzkumníků zde existovala obava, že žáci nebudou chtít odpovídat pravdivě.
Z tohoto důvodu byl výzkum proveden co nejvíce bezpečně směrem k žákům. Na
předem domluvenou hodinu přišel do třídy zástupce analytického týmu Laxus z. ú.,
pedagog opustil třídu, žáci po vypracování dotazníků odevzdali archy přímo do
rukou zástupce analytického týmu, který je po sebrání všech dotazníků ve třídě
vložil do obálky, před žáky zalepil, a poté předal analytickému týmu ke zpracování.
4.2. DATA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Nejpřímější otázka v dotazníkovém šetření zjišťovala zkušenost dětí s užitím ilegální
návykové látky. Jak je patrno z grafů umístěných níže, míra zkušeností s užitím drog
se zvyšuje s věkem žáků. První graf znázorňuje celkové měřítko – zkušenosti
s užitím drog napříč všemi ročníky udalo 10% žáků.

Graf 12: Zkušenosti s užitím drog ve všech dotazovaných ročnících - souhrnně
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Tyto dva grafy znázorňují zkušenosti jičínských školáků v závislosti na pohlaví. Je
vidět, že percentuálně se téměř neliší.
První z grafů znázorňuje celkové procento u dívek, druhý pak u chlapců.

Graf 13: Zkušenosti jičínských žáků v závislosti na pohlaví – celkové procento u dívek

Graf 14: Zkušenosti jičínských žáků v závislosti na pohlaví - celkové procento u chlapců
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Nyní se můžeme podívat na zkušenosti s užitím drog v jednotlivých ročnících (Grafy
č . 15, 16, 17, 18):
6 . třídy:

Graf 15: Zkušenosti s užitím drog v jednotlivých ročnících - 6 . Třída

7 . třídy:

Graf 16: Zkušenosti s užitím drog v jednotlivých ročnících - 7 . třída
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8 . třídy:

Graf 17: Zkušenosti s užitím drog v jednotlivých ročnících - 8 . Třída

9 . třídy:

Graf 18:Zkušenosti s užitím drog v jednotlivých ročnících - 9 . třída

Jak je z výše uvedených grafů patrné, podíl žáků se zkušeností s užitím drogy je
nejvyšší mezi žáky 9. tříd, kde užití uvádí 24% žáků. Pro srovnání celorepubliková
studie HBSC, realizovaná v roce 2014 v rámci výzkumu životního stylu a zdraví
mladých lidí a školáků, uvádí, že 23% žáků 9 tříd mělo zkušenost s marihuanou.
V případě Jičína se sice jedná o ukazatel užití jakékoliv ilegální látky, avšak valná
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většina žáků, která uvedla zkušenost s užitím ilegální látky, užila právě marihuanu.
Data zjištěna mezi žáky 9. tříd v jičínských základních školách tedy příliš nevybočují
z celorepublikového průměru.
Vzrůstající míra zkušenosti s drogou souvisí s věkem. Data z provedeného výzkumu
jasně ukazují největší míru zkušeností s drogou u žáků devátých tříd. Tento fakt
může souviset s několika faktory, které souvisí s obdobím dospívání a s ukončením
docházky na Základní školu. V prvé řadě je budování vlastní identity, s čímž souvisí
vymezování se vůči všemu a všem. (Erikson, 2015) Typický je vzdor vůči jakýmkoli
autoritám, establishmentu a rolím. Zcela logickým a přirozeným chováním v tomto
období se stává experimentování s vlastními hranicemi. Základním projevem tohoto
chování je právě touha umět zaujmout - jak svoji vrstevnickou skupinu, opačné
pohlaví, partu, rodinu, učitele… Experimentování se svou přirozeností je nejvíce
viditelné na proměnách svého zevnějšku (originální účesy, piercingy, oblečení). Na
této úrovni člověk deklaruje sounáležitost s určitou skupinou (např.), vyjadřuje tím
tak svůj postoj a světonázor (Vágnerová, 1999). Jedinec má potřebu viditelně
poukázat na své politické, náboženské, intelektuální hodnoty. Snaží se poukázat na
svou originalitu a vymanění se z role dítěte. Zároveň ovšem je pro jedince důležité
nalézt své místo ve své vrstevnické skupině a zaujmout místo v partě (Nakonečný,
2009)….
Právě pro toto období jsou experimenty s drogami a dalšími návykovými látkami
velmi častým způsobem, jak poukázat na sebe samého a vybojovat si tak místo na
slunci v pomyslné vrstevnické aréně.
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Následující graf ukazuje zastoupení jednotlivých látek mezi žáky, kteří užití drogy
uvedli.

Graf 19: Zastoupení jednotlivých látek mezi žáky, kteří užití drogy uvedli

Spektrum užitých látek koresponduje s daty o drogové scéně v ORP Jičín, kdy
výrazná část uživatelů všech ilegálních návykových látek je tvořena uživateli
konopných drog. Objevují se rovněž stimulancia, pervitin a kokain, dále pak
halucinogeny (LSD).
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Další otázka dotazníku zjišťovala od koho, žáci drogy, které vyzkoušeli, sehnali.

Graf 20: Cesta k získání drogy

Jak je z grafu patrné, většina žáků drogy zkouší v rámci vrstevnické skupiny, či
party. Nepotvrdil se tak médii předkládaný model „o dealerovi před školou“.
To, že drogy jsou zejména vrstevnickou záležitostí, potvrzuje i odpověď na otázku
od koho by drogu sháněli i ti žáci, kteří doposud žádnou nevyzkoušeli.
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Graf 21: Kdybych chtěl získat drogu, obrátil bych se na…

V rámci dotazníkového šetření byly zjišťovány rovněž znalosti žáků, které by mohly
indikovat kontakt s drogou či uživateli v jejich přirozeném prostředí. Žákům tak
například byly předloženy fotografie různých druhů drog, byly položeny otázky na
přípravu drogy či zjišťovány znalosti slangových výrazů z prostředí drogového světa.
Pokud na některou z takovýchto otázek dokázal žák správně odpovědět,
interpretujeme jeho odpověď jako indikaci možného kontaktu s drogou či jejími
uživateli.

Graf 22: Znalosti indikující kontakt s drogou či uživateli v jejich přirozeném prostředí
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Dětem byla položena otázka, co by člověka mohlo odradit od užívání drog. Níže
v grafu jsou kategorizované odpovědi všech žáků.

Graf 23: Co by mě mohlo odradit od užívání drog? – odpovědi žáků

Kategorie osobnostní výbava zahrnovala zejména odpovědi typu: silná vůle,
optimistický náhled na svět,
Kategorie sociální okolí zahrnovala zejména odpovědi typu: rodina, vztahy, přátelé,
Kategorie represe zahrnovala zejména odpovědi typu: zátahy PČR, vyšší tresty,
pokuty atd.
Kategorie prevence zahrnovala zejména odpovědi typu: informovanost o
negativních dopadech užívání, primární prevence, odstrašující případ,
Kategorie nic je totožná i s odpověďmi – nic,
Kategorie léčba zahrnovala odpovědi typu: léčba, detox, substituce,
Sami žáci tedy chápou prevenci, potažmo dostatek relevantních informací, jako
nejsilnější protektivní faktor.
Poslední graf prezentuje vzestupně subjekty, které dle vnímání žáků nejvíce přispěly
k získání informací o drogové problematice.
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Graf 24: Od koho žáci získávají nejvíce informací o drogách

4.3. ZÁVĚR

Zkušenosti žáků jičínských základních škol se na základě dotazníkové šetření jeví
jako nijak nevybočující z celorepublikového průměru. Spektrum látek, se kterými
mají žáci přímé či nepřímé zkušenosti či znalosti, odpovídá spektru látek užívaných
v ORP Jičín obecně. Během šetření se potvrdila premisa, dle níž je pro mnohé žáky
experimentování s drogami realitou vrstevnického klání v období dospívání. Drogy
jsou získávány primárně v rámci „party“ a v jejím prostředí jsou zjevně i
konzumovány. Avšak i když hovoříme o tom, že zkušenosti jičínských žáků nějak
zásadně nepřesahují průměr, vzhledem k mnoha existujícím vysokým rizikům,
spjatým byť i s jednorázovým experimentováním s drogou, natož pak se životním
stylem osob drogy užívající opakovaně, doporučujeme fenoménu užívání drog mezi
mladistvými věnovat nadále zvýšenou pozornost například formou cílené primární
prevence na základních školách.
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 V oblasti primární prevence doporučujeme zaměření zejména na témata
související s bezpečným sexem a drogovou a závislostní problematikou. V našich
návrzích pro primární prevenci vycházíme z premisy, že drogy jsou u velké části
mládeže součástí dospívání a tudíž je efektivnější upozorňovat na možná rizika
spjatá s užitím drogy, nežli moralizovat o tom, že drogy by se užívat neměly.
PRAKTICKÉ ZAMĚŘENÍ - zjištěné látky: účinky, hrozby, typy závislostí, specifika atd.,
definovaná rizika – riziko užití neznámé látky, riziko záměny, sociálně právní rizika,
rizika nákazy infekční nemocí atd. Spíše tedy vysvětlit jak drogy zkoušet bezpečně,
než zakazovat experimentování, ukázat cesty bezpečného užití (vědět o tom jak co
působí, co se může stát, nezkoušet nic sám – říci to kamarádovi apod.) Klást důraz
na to, co která droga způsobuje, jaké má účinky, co po jejím užití může člověk
očekávat, v jakém prostředí je bezpečnější drogu vyzkoušet. Poukazovat na
negativní dopady drog – jednak zdravotní ale také související s chováním jedince –
neopomíjet fakt, že drogy, včetně marihuany, jsou nelegální (tudíž prevence rovněž
v oblasti sociálně-právní).
ZAMĚŘENÍ NA PODPORU JEDINCE V PROCESU IDENTITNÍHO VÝVOJE (asertivita,
vrstevnická skupina)
DLOUHODOBÉ DOPROVÁZEJÍCÍ PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE (6 až 9 třída)
VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ (jelikož i sami žáci v dotazníkovém šetření
označili právě učitele jako nejčastější zdroj informací o drogách)
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SHRNUTÍ NÁVRHŮ A DOPORUČENÍ

V této kapitole nabízíme čtenáři přehledné shrnutí opatření a doporučení
plynoucích z výzkumu v ORP Jičín. Doporučení jsou zařazena na základě
chronologie tak, jak je nabízí studie výše.
Zvýšení časové dotace na terénní práci v Jičíně a Lázních Bělohrad
 Dle informací od CTP HK zajíždějí terénní pracovníci do Jičína dvakrát týdně na cca
2 ,5 hodiny denně a do Lázní Bělohrad pouze nepravidelně. Mají-li být jedním
z výstupů výzkumu návrhy praktických opatření, bylo by na tomto místě vhodné
navrhnout terénním programům Laxus z. ú. zvýšení časové dotace na terénní práci
v Jičíně a zavedení pravidelných výjezdů do Lázní Bělohrad. Lze se domnívat, že při
delším

a

pravidelnějším

pobytu

ve

zmiňovaných

obcích

se

zvyšuje

pravděpodobnost kontaktování skryté populace uživatelů drog (lepší znalost
prostředí, vysledování pohybu ve městě, vytipování lokalit, kde se předpokládá
výskyt osob užívajících návykové látky, efekt „známého ďábla“ (větší povědomí
uživatelů drog o pohybu terénních pracovníků ve městě), širší časové rozpětí, kdy
lze ve městě cílovou populaci potkat atd.)
Provedení rozsáhlejšího výzkumu mezi mladými kuřáky marihuany v oblasti
Jičínska
 Jelikož konopné drogy jsou nejrozšířenější skupinou ilegálních drog, zejména mezi
mladými lidmi (dle výroční zprávy NMS v uplynulém roce užilo konopnou drogu
téměř 24% populace ve věku 15 – 34 let), stálo by dle našeho úsudku za zvážení
provedení hlubšího výzkumu mezi mladými kuřáky marihuany na Jičínsku, za účelem
přiblížení možných potřeb mladých uživatelů, popisu trendů v této sub-scéně či
případné identifikace rizikových jevů.
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Provedení kvalitativního výzkumu mezi příležitostnými/experimentátory uživateli
pervitinu, a to v jejich přirozeném prostředí (taneční parties, diskotéky apod.)
 Kromě zmíněných neinjekčních uživatelů pervitinu, spadajících do „kategorie“
uživatelů problémových a spolu s uživateli injekčními tvořících primární cílovou
skupinu nízkoprahových terénních programů, jsou uživatelé příležitostní i tzv.
experimentátoři z důvodu povahy svého „braní“ (nepravidelně, příležitostně, na
diskotékách, na parties…) pro drogové služby těžko dostupní. Je také otázkou, zda-li
jsou pro tento typ služby vůbec indikováni. Případnou odpověď by mohl poskytnout
kvalitativní výzkum mezi takovými uživateli v jejich přirozeném prostředí, tzn. na
tanečních „parties“ nebo diskotékách.
Identifikace míry rizika pro jednotlivce i pro komunitu, která souvisí s pohybem
na různých subscénách drogové scény, a to s cílem efektivního zacílení
preventivních programů na primární, sekundární i terciární úrovni
 Zjistili jsme, že drogová scéna je tvořena mnoha dalšími subscénami, které se
částečně prolínají. Jejich aktéři mají značně odlišné potřeby a i míru rizik, které
životní styl spojený s tou či onou drogovou sub-scénou nese, se značně liší. Dle
našeho názoru je důležité identifikovat právě onu míru rizika pro jednotlivce i pro
komunitu, zhodnotit úroveň edukace uživatelů drog, popsat rizikové chování a jevy,
aby bylo možné správně a efektivně zacílit preventivní programy na primární,
sekundární i terciární úrovni.
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Edukativní práce nízkoprahových programů směrem k minimalizaci rizik
plynoucích z užívání drog, prosazování alternativních způsobů aplikace (např.
distribuce želatinových kapslí)
 Kvalitní edukativní práce nízkoprahových programů, zaměřených na minimalizaci
rizik. Prosazování jiných, než injekčních způsobů aplikace (polykání, kouření,
šňupání). Jako nejperspektivnější se zde jeví distribuce želatinových kapslí určených
k plnění drogou a následnému polykání.
 Dostupnost injekčních setů, edukace uživatelů, šíření informací o infekčních
chorobách, snížení prahu testování na infekční choroby, edukace uživatelů včetně
nácviku správného použití pomůcek, edukace uživatelů v oblasti bezpečné aplikace
a péče o žilní systém, dostupnost dalších potřebných pomůcek určených
k bezpečné aplikaci
Zacílení se na skupinu mladých experimentátorů/mladé lidi s počínající drogovou
„kariérou“
 Edukativní práce s mladými uživateli a experimentátory, informace o rizicích, a
to již v rámci programů primární prevence.
 Zjištění přítomnosti Nových psychoaktivních substancí (Nových syntetických drog)
na Jičínsku. Vyžadovalo by chemickou analýzu vzorku zbytku drogy, například
igelitových sáčků po produktech prodávaných jako MDMA.
Edukace v oblasti sexuálního chování, bezpečného sexu apod.
 Edukace uživatelů v oblasti sexuálního chování (šíření infekčních pohlavních
onemocnění apod.), distribuce kondomů, edukace běžné populace, edukace
v rámci programů primární prevence na školách, snížení prahu testování na infekční
choroby
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Kontaktování skryté scény a edukace uživatelů
 Rozvoj SVIP (sekundární výměnný program, díky kterému uživatelé drog kteří
nejsou v kontaktu se službami pro uživatele drog, mohou realizovat výměny
injekčních stříkaček zprostředkovaně, za pomoci uživatelů kteří jsou v kontaktu
s terénním programem pro uživatele návykových látek). Kontaktování skryté scény
a edukace uživatelů.
Propojování služeb komunitní psychiatrie a služeb adiktologických
 Společně se vyskytující poruchy jsou běžné.
Mají nežádoucí důsledky.
Sekvenční i paralelní léčba funguje hůře.
Integrovaná léčba funguje lépe.
Oblast vyžaduje další zkoumání, optimálně spojené s praktickou interakcí. Je
nezbytné propojovat služby komunitní psychiatrie s adiktologickými službami –
terénní programy, případně adiktologická ambulance. Potřebu ambulantní služby
mimo jiné zmiňují i pracovnici PDZ.
 Návrh dalšího šetření: Užívání drog u osob s duševním onemocnění/ Výskyt osob
s duální diagnózou mezi uživateli drog
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Sekundární prevence zaměřená na mladé experimentátory
 Chybí zde služba sekundární prevence zaměřená na mladé experimentátory a
možnost poradenství pro chronické neinjekční uživatele, případně jejích rodiče.
Velice citlivou a důležitou otázkou je anonymita klientů a vztah nízkoprahových
služeb s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Anonymita je nástrojem umožňujícím
otevírat témata užívání drog s mladými uživateli a experimentátory.
Existující legislativní prostředí však zdaleka ne vždy umožňuje mlčenlivost
pracovníků v této otázce. Praktickým a realizovatelným kompromisem se jeví jasná
a čitelná (pro pracovníky i klienty) dohoda na komunitní úrovni.
Doporučení pro primární prevenci
 V oblasti primární prevence doporučujeme zaměření zejména na témata
související s bezpečným sexem a drogovou a závislostní problematikou. V našich
návrzích pro primární prevenci vycházíme z premisy, že drogy jsou u velké části
mládeže součástí dospívání a tudíž je efektivnější upozorňovat na možná rizika
spjatá s užitím drogy, nežli moralizovat o tom, že drogy by se užívat neměly.


Edukace

v rámci

programu

primární

prevence.

Práce

s předvídaným

experimentem.
 Praktické zaměření: zjištěné látky: účinky, hrozby, typy závislostí, specifika atd.,
definovaná rizika – riziko užití neznámé látky, riziko záměny, sociálně právní rizika,
rizika nákazy infekční nemocí atd. Spíše tedy vysvětlit jak drogy zkoušet bezpečně,
než zakazovat experimentování, ukázat cesty bezpečného užití (vědět o tom jak co
působí, co se může stát, nezkoušet nic sám – říci to kamarádovi apod.) Klást důraz
na to, co která droga způsobuje, jaké má účinky, co po jejím užití může člověk
očekávat, v jakém prostředí je bezpečnější drogu vyzkoušet. Poukazovat na
negativní dopady drog – jednak zdravotní ale také související s chováním jedince –
neopomíjet fakt, že drogy, včetně marihuany, jsou nelegální (tudíž prevence rovněž
v oblasti sociálně-právní).
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 Zaměření na podporu jedince v identitním procesu vývoje (asertivita,
vrstevnická skupina)
 Dlouhodobé doprovázející programy primární prevence (6. až 9. třída) zaměřené
jak na prevenci rizikového chování, tak i s akcentem na drogovou problematiku
 Vzdělávání pracovníků působících ve školství (jelikož i sami žáci v dotazníkovém
šetření označili právě učitele jako nejčastější zdroj informací o drogách)

Doporučení pro další služby
 Nízkoprahové programy pro děti a mládež: depistáž a práce s drogovou
problematikou u svých klientů, spolupráce s adiktologickými službami, vzdělávání
v oblasti prevence v adiktologii, důraz na anonymitu klientů (např. jasná hranice
anonymity pro pracovníky a klienty ve vztahu s orgány sociálně právní ochrany
dětí).
 Terénní programy pro uživatele drog: Spolupráce se službami komunitní
psychiatrie, snížení prahu testování na Hepatitidu typu C

a

zavedení

screeningových testů na HIV, větší důraz na kontakt se skrytou populací uživatelů
návykových látek.
 Služby komunitní psychiatrie: Spolupráce s adiktologickými službami (terén,
ambulance).
 Zdravotní služby: Snížení prahu testování na infekční choroby.
Podněty pro vznik nových služeb:
Vznik nebo hostování adiktologické poradenské služby.
Přínosné může byt zřízení Kontaktního centra pro uživatele drog.
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Přínosné může byt zřízení komunitních programů zaměřených na širší paletu
cílových skupin. Podobné programy by mohly vznikat jako rozvoj činností NZDM
nebo samostatně. V programech tohoto typu by měly fungovat multioborové týmy.
Doporučení se zakládají na výsledcích provedeného výzkumu, který je primárně
zaměřen na drogové scény, nikoliv na služby jako takové. Proto definujeme oblasti
a směry uvažování jako podnět pro stávající síť služeb. Definice cílů a akčních
plánů, případní přijetí či nepřijetí, doporučení a způsob jejích implementace je
nepochybně v kompetenci místních aktérů.
DOSLOV

Jak jsme již zmínili výše, Analytický tým Laxus vždy volí ve své práci optimální
kombinaci metod a ve hloubce zkoumání jde jen tak daleko, jak je nutné pro návrh
praktických opatření. Neznamená to, že zpochybňujeme hloubku či komplexnost
zkoumaných jevů, v jejich exploraci či popisu by šlo pokračovat nepochybně hlouběji
a dál. Právě proto vnímáme potřebu stanovit hranici badání oním praktickým
opatřením. Praktická opatření mohou charakter popsaných jevů ovlivnit, či
pozměnit, v takovém případě můžeme ve zkoumání (a zároveň hodnocení)
pokračovat.

Naše studie vychází primárně z potřeby jejího zadavatele - místní

komunity, která nejenom potřebuje o problematice drog ve svém regionu vědět, ale
také potřebuje dosáhnout v oblastech souvisejících s problematikou určitých změn.
Na závěr si dovolíme použít„ pohádkovou“ metaforu, která je snad v souladu
s duchem města Jičín. V úvodu této práce jsme slíbili zprostředkovat obraz určitého
jevu. Představme si tedy, že jsme ten obraz namalovali a on je kouzelný – můžeme
totiž do něj vstoupit, čímž samotný obraz změníme. Následně můžeme popsat
změny, které oním vstupem způsobíme. Protože jsme v pohádkovém světě, chceme
věřit, že to budou změny k lepšímu. Opouštíme čtenáře této zprávy přesně v onen
„magický“ okamžik. Opouštíme jenom zdánlivě, protože Laxus z. ú. díky své
dlouholeté přítomností v regionu, je i nadále k dispozici obyvatelům města Jičín při
případné realizaci potřebných praktických kroků.
Analytický tým Laxus z. ú.
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SEZNAM ZKRATEK

ORP
CAS
CTP HK
CTP SK
DD
ECDC

Obec s rozšířenou působností
Centrum adiktologických služeb
Centrum terénních programů Královehradeckého kraje
Centrum terénních programů Středočeského kraje
Duální diagnóza
European centre for disease prevention and control
(Evropské centrum pro výzkum a kontrolu prevence)
EMCDDA European monitoring centre for drugs and drug addiction
(Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové
závislosti)
LSD
Diethylamid kyseliny lysegové (halucinogen)
MDMA
3 ,4 -methylendioxy-N -methylamfetamin (extáze)
MP
Městská policie
NMS
Národní monitorovací středisko
NSD/NPL Nové syntetické drogy/nové psychoaktivní látky
NZDM
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OSPOD
Orgán sociálně-právní ochrany dětí
OŠMT
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
PČR
Policie České republiky
PDZ
Péče o duševní zdraví
PMS
Probační a mediační služba
SVIP
Sekundární výměnný program
THC
Tetrahydrocannabinol, jedna z aktivních látek marihuany
z. ú.
Zapsaný ústav
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