
Souhrn 

Má diplomová práce se zabývá problematikou zneužívání přírodního opia 

v olomouckém a prostějovském regionu. Vychází z dotazníkového šetření, které bylo 

provedeno v Kontaktním centru Walhalla v Olomouci a Kontaktním centru Želva v 

Prostějově v období května až července 2006. Průzkumu se zúčastnilo celkem 32 

klientů obou K-center (20 olomouckých a 12 prostějovských klientů). Do souboru byli 

zařazeni pouze ti respondenti, kteří mají zkušenost s užíváním přírodního opia. 

Po vyhodnocení informací získaných tímto dotazníkem bylo zjištěno, že 

věkový průměr OL (olomouckých) uživatelů je 25,6 let a PV (prostějovských) 

uživatelů 24,4 let. V obou centrech je nadpoloviční zastoupení mužů v šetřeném 

souboru. 36% klientů K-center uvedlo, že žijí sami. Polovina klientů OL centra má 

vzdělání základní, polovina klientů PV centra je vyučena. V době vyplňování 

dotazníku bylo 35% OL klientů nezaměstnaných, naopak 25% PV klientů mělo stálý 

pracovní poměr. Na VHC (virovou hepatitidu typu C) bylo testováno 73% klientů a to 

s negativním výsledkem. Na HIV byla vyšetřena také většina klientů obou K-center, 

ve všech případech s negativním výsledkem. Dříve se ze závislosti léčilo 31% 

klientů, nyní pouze 7% klientů. 

Spektrum klienty užívaných látek je poměrně široké. První nelegální drogou 

bylo pro 77% THC a to průměrně ve věku 14,9 let. Primární drogou je pro 40% OL 

klientů pervitin, zatímco pro téměř 67% PV klientů je to THC. 

Zkušenosti s opiem má 48% klientů déle než tři roky a 83% klientů ho získává 

na poli s minimem úsilí. Více než polovina je ochotna za opiem na krátkou vzdálenost 

vycestovat. Za celou dobu sklizně získají klienti průměrně 35 g opia. Klienti 

olomouckého centra (45%) užívají opium převážně nitrožilně, zatímco klienti 

prostějovského centra (50%) upřednostňují jeho kouření. 71% klientů spotřebuje 

produkt připravený z opia okamžitě. Opium způsobuje u klientů převážně útlum, 

uvolnění, svědění a halucinace. U klientů se projevují i nežádoucí účinky, kterými 

jsou nejčastěji nevolnost, zvracení, bolest hlavy, zimnice a třes. 27% klientů 

kombinuje užívání opia a THC, 20% kombinuje opium s pervitinem. 



46% klientů uvedlo, že při injekční aplikaci drog sdílí (buď opakovaně nebo jen 

pokud není jiná možnost) jehly s jinými uživateli. Jedna čtvrtina klientů sdílí injekční 

stříkačky v opiové sezóně ve větší míře než mimo sezónu. Velká většina klientů si 

opatřuje (85%) a likviduje (78%) stříkačky v rámci výměnných programů 

nízkoprahových zařízení. 

Součástí diplomové práce je i letáček zmiňující rizika užívání opia a navrhující, jak tyto rizika 

snížit. 


