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Anotace 

 

V češtině: 
 
Tato práce má za úkol ukázat problematiku drogové scény v obci Ostrožská Nová 

Ves. Hlavní část práce spočívá v analýze  výsledků výzkumu, který jsem provedla 

v měsících červenci a srpnu roku 2006 mezi obyvateli obce.  Ale tento pohled je 

doplněn ještě o informace o reálné situaci, který jsem získala zejména z rozhovorů se 

dvěma odborníky – s panem Petrem Voráčem, policistou útvaru  Policie ČR 

v Uherském Hradišti, který má tuto problematiku na starosti, a s paní Janou 

Nohalovou, kurátorkou pro děti a mládež  a zároveň vedoucí oddělení sociálních věcí 

v Uherském Hradišti. Kromě jejich názorů jsem v práci použila také statistiky  

Policie ČR a Zlínského kraje. V práci pak takto získané informace porovnávám 

s výsledky výzkumu. Závěrečná kapitola se zabývá navíc také problémem prevence a 

preventivních programů v obci. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
drogy, kriminalita, empirický výzkum, prevence 

 

 

English: 
 
Name this work: Drug problems in Ostrožská Nová Ves from the perspective of 

the inhabitants – comparison with the real situation 

 

 

Annotation 

 

The aim of my work is to show the problems of drug abuse in the village Ostrožská 

Nová Ves. In the main part I try to analyse the results of my research made among 

the inhabitants of the village during July and August 2006. I also add some 

information about the situation gained thanks to interviews with two specialists – Mr. 
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Petr Voráč, a policeman of the police department in Uherské Hradiště who 

specializes in the problems of drug abuse, and Mrs. Jana Nohalová, a social worker 

and head of the social department in Uherské Hradiště. Except their ideas I also used 

the statistics of the Czech police and the region Zlín. In my work I compare this 

information with the results of my research. The final chapter deals with the 

problems of prevention and prevention programmes in the village. 

 

KEYWORDS: 

drugs, criminality, empirical research, prevention 
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Úvod 

  

Za téma své bakalářské práce jsem si vybrala problematiku drogové scény 

v obci Ostrožská Nová Ves, v níž současné době bydlím. S tímto problémem jsem se 

setkala poprvé při své praxi na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Uherském 

Hradišti, pod které Ostrožská Nová Ves patří. Podle kurátorky pro děti a mládež, 

která má tuto obec na starosti, je situace v Ostrožské Nové Vsi, co se drogové 

problematiky týče, jednou z nejhorších v celé oblasti, kterou městský úřad 

v Uherském Hradišti spravuje. 

Tato situace mne zaujala jednak proto, že se týká mého bydliště, a také proto, 

že v Ostrožské Nové Vsi na první pohled nic této situaci nenasvědčuje. Rozhodla 

jsem se proto, že se pokusím celou situaci v obci zmapovat a zjistit, jak se na tento 

problém dívají obyvatelé obce. 

Úkolem této práce je zaměřit se v prvé řadě na postoj a názory jejích 

obyvatel, proto jsem v měsících červenci a srpnu roku 2006 provedla v obci výzkum, 

při kterém jsem se pomocí strukturovaného rozhovoru dotazovala obyvatel obce na 

jejich postoj k drogám, na jejich vědomosti o nich i na jejich vlastní zkušenosti.  

Zároveň však chci také popsat reálnou situaci v obci, proto jsem požádala o 

pomoc dva odborníky: pana Petra Voráče, policisty z obvodního oddělení Uherské 

Hradiště, který má danou problematiku na starosti, a již zmíněnou kurátorku pro děti 

a mládež, paní Janu Nohalovou, která je v současné době zároveň vedoucí oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí i koordinátorkou prevence patologických jevů pro 

oblast uherskohradišťska. Kromě těchto dvou cenných konzultantů budu vycházet ze 

zprávy Zlínského kraje: „Situace v oblasti zneužívání drog a prevenci zneužívání 

drog ve Zlínském kraji v roce 2003“, ze statistik Policie ČR v Uherském Hradišti a v 

Kroměříži a také z pracovního setkání pracovníků pověřených obcí zabývajících se 

problematikou protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů, 

konané 19.4.2006, které jsem se díky přímluvě paní Nohalové mohla také zúčastnit. 

Hned v prvních kapitolách své práce uvedu sice poněkud nezáživné, přesto  

však velmi důležité údaje o obci a také několik základních informací o drogách 

obecně. Přestože se převážná část mé práce bude zabývat porovnáváním údajů 

z výzkumu s reálnou situací v obci, poslední kapitolu věnuji také problematice 

prevence a existujících preventivních programů. 
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Ve své práci bych chtěla ověřit několik svých hypotéz: předpokládám, že lidé 

žijící v Ostrožské Nové Vsi budou situaci v obci značně podceňovat a domnívat se, 

že v obci takový problém ani není. Tuto hypotézu opírám zejména o fakt, že 1/5 

z celkového počtu obyvatel obce tvoří lidé starší 60 let, kteří budou patrně nejvíce 

celou situaci podceňovat, protože se v problematice drog příliš nevyznají. Také si 

myslím, že množství znalostí o drogové scéně v Ostrožské Nové Vsi bude nepřímo 

úměrné věku respondentů, tedy čím starší respondent, tím méně vědomostí. Opačně 

to pak bude vzhledem k nejvyššímu dosaženému vzdělání respondentů (tedy čím 

vyšší vzdělání, tím větší přehled), na druhou stranu nepředpokládám žádné rozdíly 

mezi pohlavími. Také se domnívám, že na povědomí o drogách obecně bude mít vliv 

zaměstnání (lidé pracující mezi lidmi budou dle mého názoru informovanější než ti, 

kteří s lidmi nepřijdou za celý den do styku nebo jen velmi málo) a také místo 

zaměstnání (ve větších městech je podle mého názoru více možností se 

s problematikou drog seznámit než v malých obcích).  

Dále předpokládám, že bude pro mnoho lidí velkým problémem vůbec 

vymezit pojem „drogy“ a nějak si představit jejich uživatele, případně budou 

respondenti přesvědčeni, že uživatele drog bezpečně poznají. Dále očekávám, že za 

uživatele drog budou nejčastěji označeni mladí lidé maximálně do 35 let. Také si 

myslím, že se respondenti budou v hojné míře domnívat, že narkomani pocházejí 

z rozvrácených nebo bohatých rodin. Očekávám také silné podcenění problému 

legálních drog, tedy tabáku a alkoholu. K těmto hypotézám se vrátím v závěru a 

pokusím se zjistit, zda je mohu potvrdit nebo zda je výsledky mého výzkumu 

vyvrátily. 

Ve své práci budu používat několik termínů, jako například narkoman, 

toxikoman apod., které již nejsou považovány za odborné termíny. Přesto se jim 

nemohu vyhnout, protože jen jejich použitím jsem mohla zajistit srozumitelnost 

strukturovaného rozhovoru pro respondenty, a proto se objeví také v mé práci. 
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1. Obec Ostrožská Nová Ves 
 

 Obec Ostrožská Nová Ves (obrázková příloha – OP1) leží ve Zlínském kraji, okres 

Uherské Hradiště, v blízkosti důležitého silničního uzlu (OP2), spojujícího hranice se 

Slovenskem a Rakouskem s významnými městy, jako je Brno nebo Olomouc. Nejde 

tedy o žádnou malou vesničku někde v pohraničí, ale o poměrně frekventovanou 

lokalitu. 

První písemná zpráva o obci Ostrožská Nová Ves pochází až z roku 12581. 

V roce 1945 došlo ke sloučení Ostrožské Nové Vsi s obcí Chylice, dodnes vedenou 

jako část obce, která však vznikla téměř o sto let dříve.2  

Katastrální území Ostrožské Nové Vsi má rozlohu 2603 ha, přičemž zastavěné 

plochy je cca 524 ha5. V obci je základní škola (OP3), stálé kino a dvě hřiště(OP4) . Škola 

nabízí svým žákům účast ve Školním klubu, kde mají děti možnost navštěvovat 

výtvarný a rukodělný kroužek, kroužek němčiny a angličtiny, gymnastiku, 

biologické a ekologické kroužky, softbal, informatiku, včelařský kroužek a další6. 

Mimoto se v obci nachází také kulturní zařízení „Orlovna“, kde probíhá několik 

kroužků pro děti a mládež, jako je stolní tenis, floorbal, břišní tance nebo aerobik. 

Kromě toho je v Ostrožské Nové Vsi také fotbalový klub, tenisový klub, oddíl 

sportovní gymnastiky a oddíl rychlostní kanoistiky, takže v obci je pro mládež 

poměrně mnoho rozmanitých možností, jak trávit volný čas. 

 

Na následujících řádcích se zaměřím na strukturu obyvatelstva v obci, a to 

nejen podle věku, ale podle všech nezávislých proměnných, které hrají roli při 

vyhodnocování mého výzkumu, tedy kromě věku také pohlaví, vzdělání a 

zaměstnání a dojíždění do zaměstnání a škol.  

  

                                                 
1 Historie obce, osobnosti obce [on-line]. Ostrožská Nová Ves: obec Ostrožská Nová Ves, 2006 [cit. 
20-10-2006]. Dostupný z www: 
http://www.onves.cz/_cz/stranka.php?pid=6&PHPSESSID=b6244360f8f0fd50da48fd0e46402495 
2 Historie obce, osobnosti obce [on-line]. Ostrožská Nová Ves: obec Ostrožská Nová Ves, 2006 [cit. 
20-10-2006]. Dostupný z www: 
http://www.onves.cz/_cz/stranka.php?pid=6&PHPSESSID=b6244360f8f0fd50da48fd0e46402495 
3Městská a obecní statistika [on-line]. Praha : Český statistický ústav, 2006 [cit. 28-10-2006]. 
Dostupný z www: http://www.czso.cz/lexikon/mos.nsf/mos?openform&:592463 
4Městská a obecní statistika [on-line]. Praha : Český statistický ústav, 2006 [cit. 28-10-2006]. 
Dostupný z www: http://www.czso.cz/lexikon/mos.nsf/mos?openform&:592463 
5 oba údaje jsou z roku 2004 
6 Školní klub [on-line]. Ostrožská Nová Ves : Základní škola O.N.Ves, 2006 [cit. 28-10-2006]. 
Dostupný z www: http://sweb.cz/zsonves/  



 10 

 V obci trvale žije 3337 obyvatel1. Při 

posledním sčítání obyvatel v roce 2001 žilo 

v obci 688 lidí starších 60 let, 883 lidí ve 

věku 40 – 60 let, 459 lidí ve věku 30 – 40 let, 

786 lidí od 15 do 30 let věku a 532 dětí 

mladších 15 let2. Procentuální zastoupení je 

patrné z grafu č. 1. Z celkového  počtu  

obyvatel  v  roce 2001 bylo 1717 žen a 1631 

mužů3. 

zdroj: ČSÚ4 – Sčítání domů a bytů             

          Co se týče 

zaměstnání, eko-

nomicky aktivních 

lidí zde v roce 2001 

bylo 1592, přičemž 

nejvíce lidí pra-

covalo ve staveb-

nictví a  v průmyslu                                                       

(902 lidí) a nejméně 

ve veřejné sféře 

v obraně a v so- 

ciálním zabezpečení 

zdroj: ČSÚ - Sčítání domů a bytů               a také v zemědělství  

                 a lesnictví (celkem 

113 osob). Z celkového počtu ekonomicky aktivních lidí bylo v obci 27 pracujících 

důchodců a 20 žen na mateřské dovolené. Ekonomicky neaktivních lidí bylo v obci 

1755, z toho 852 nepracujících seniorů a 614 žáků, studentů a učňů. 5   

 Další zajímavé údaje nalezneme v tabulce č. 1, která znázorňuje rozvrstvení  

obyvatel  podle  stupně  dosaženého vzdělání. Je patrné, že největší podíl mají ukon- 

                                                 
1
 Ostrožská Nová Ves [on-line]. Města a obce online, 2006 [cit. 28-10-2006]. Dostupný z www: 

http://www.mesta-obce.cz/vyhledat.asp?typ=1&obec=ostro%9Esk%E1+nov%E1+ves  
2 celkový počet obyvatel byl v roce 2001 3348 osob. 
3 Sčítání domů a bytů  [on-line]. Praha : Český statistický úřad, 2005 [cit. 30-10-2006]. Dostupný 
z www: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/592463?OpenDocument  
4 ČSÚ = Český statistický úřad 
5 Sčítání domů a bytů  [on-line]. Praha : Český statistický úřad, 2005 [cit. 30-10-2006]. Dostupný 
z www: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/592463?OpenDocument 

              
Tabulka 1. - Rozvrstvení obyvatel podle stupně dosaženého 
vzdělání  
         

  Obyvatelstvo starší než 15 let   

2816 

 
 

% 
 

  
  
  
  

  bez vzdělání   4 0,1  
  ZŠ včetně nedokončeného  816 28,9  
  vyučení a SŠ bez maturity 1219 43,2  
  SŠ s maturitou   570 20,2  
  VOŠ a nástavba   70 2,5  
  VŠ     129 4,7  

  

Rozdělení 
podle 
stupně 
vzdělání 

nezjištěno     8 0,4  
         

Graf 1. -Věkové  rozvrstvení 
obyvatelstva v 

O strožské Nové  Vsi
 ( v procentech)
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čené učňovské obory a střední školy bez maturity. Velmi vysoký je též počet lidí se 

základním (ne vždy ukončeným vzděláním). Tady si musíme připomenout, že jde o 

občany starší 15 let, kteří už většinou mají povinnou školní docházku za sebou. 

Mohu se pouze dohadovat, že tento stav má co do činění s poměrně vysokým 

počtem seniorů v obci. 

 U proměnné dojíždění do škol a zaměstnání bohužel není statistika, která by 

popisovala situaci tak, jako otázka č. 18. Určité zajímavé údaje však poskytuje 

tabulka č. 2, která znázorňuje počet 

obyvatel obce, pracujících v rámci obce, 

okresu či kraje, případně vyjíždějících 

mimo kraj. Poslední řádek ukazuje počet 

žáků, kteří studují jinde než přímo v obci. 

  

Myslím, že informace o obci 

Ostrožská  Nová  Ves,  obsažené  v této  

 kapitole,  jsou  dostačující,  proto už toto 

téma ukončím a následující  kapitolu     

budu      věnovat       drogové    proble-

matice obecně.                                                   

 

zdroj: ČSÚ – Sčítání domů a bytů        

            

 

2. Obecné informace o drogách 
 

Tato kapitola je zaměřena na základní informace o drogách obecně. Na 

následujících řádcích se zaměřím jednak na základní rozdělení a charakteristiku 

omamných a psychotropních látek, tedy drog, a také na vymezení některých pojmů, 

které budu ve své práci používat. 

                                                 
1 Sčítání domů a bytů  [on-line]. Praha : Český statistický úřad, 2005 [cit. 13-5-2007]. Dostupný 
z www: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/592463?OpenDocument 

          
Tabulka č. 2 - Vyjíždějící do zaměstnání a 

škol1 
       

  
Vyjíždějící do 
zaměstnání 

 1338 
  

  
v rámci 
obce 

 348 
  

  
v rámci 
okresu 

 794 
  

  
v rámci 
kraje 

 33 
  

  

z toho 

do jiného 
kraje 

 148 
  

  
vyjíždějící do zam. 
denně mimo obec 

 860 
  

  
Žáci vyjíždějící denně 
mimo obec 

 200 
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Pokusím se však pouze o velmi stručné shrnuti, neboť se domnívám, že na 

toto téma lze nalézt skutečně tak nepřeberné množství různých publikací, příruček a 

tabulek, že není nutné se touto otázkou příliš široce zabývat. 

 Jednu z mnoha definic pojmu droga formulovala v roce 1969 Světová 

zdravotnická organizace (WHO) jako „jakoukoliv látku (substanci), která je-li 

vpravena do živého organismu může pozměnit jednu nebo více jeho funkcí.“1 Jde 

tedy o všechny látky, ať už se používají i jako léky či nikoliv, ať působí či nepůsobí 

na nervovou soustavu nebo ať jsou přírodní či umělé.2 

 Ve své práci požívám kromě pojmu „drogy“ také termínů návykové látky a 

omamné a psychotropní látky, které zde chápu jako synonyma. Existuje však mezi 

nimi rozdíl, který zřetelně ukazuje následující definice: „Návykové látky jsou 

alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě 

ovlivnit psychiku člověka, jeho ovládací nebo rozhodovací schopnosti nebo sociální 

chování (§ 89 odst. 13 trestního zákona). Užívání těchto látek vede k návyku, 

k potřebě toto užívání opakovat.“3 Z toho tedy vyplývá, že návykové látky jsou 

obecnějším názvem určité skupiny látek, jejichž jednu podskupinu tvoří omamné a 

psychotropní látky . 

 Dalšími pojmy jsou drogová závislost, toxikomanie a  narkomanie. 

Všechny tři se chápou jako synonyma. Pojmy toxikomanie a narkomanie jsou však 

již poněkud zastaralé a v odborných publikacích se více používá termín „drogová 

závislost“. U nás je však pojem „toxikomanie“ stále zažitý a objevuje se i 

„narkomanie“, ačkoliv tento termín původně označoval jen závislost na omamných 

látkách – narkotikách.4 Proto také pojmy „drogově závislý“, „narkoman“ a 

„toxikoman“ lze chápat jako synonyma. Již jsem zmínila, že ve své práci budu 

používat spíše ta zastaralé termíny, a to z celkem prostého důvodu. Dotazovala jsem 

se respondentů, kteří rozhodně nejsou odborníky v drogové problematice, proto jim 

byl termín „narkoman“ bližší než označení „člověk závislý na drogách“. 

 

 

                                                 
1 Vantuch, Pavel: Drogy a kriminalita. Brno : Univerzita J. E. Turkyně,1990,ISBN 80-210-0169-0, 
str. 12, odst. 4 
2 Vantuch, Pavel: Drogy a kriminalita. Brno : Univerzita J. E. Turkyně,1990,ISBN 80-210-0169-0, 
str. 12, odst. 4 
3 Dočkal, Jan: Člověk a drogy. Praha : Éthum, 2000, str. 8 
4 Dočkal, Jan: Člověk a drogy. Praha : Éthum, 2000, str. 9 
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2.1 Ilegální drogy 
 
 Na následujících řádcích se zaměřím na stručný popis základního rozdělení 

omamných a psychotropních látek a charakteristiku jednotlivých skupin. Toto 

rozdělení jsem převzala z knihy Jana Dočkala „Člověk a drogy“: 

 

• První skupinou jsou kanabinoidy, které mají původ v konopí (cannabis) a 

nejznámějšími zástupci jsou marihuana a  hašiš. Účinnou látkou je u konopí 

tetrahydrocanabinol (THC), který má halucinogenní účinky. Pro přípravu 

marihuany se využívají zejména listy a květy, kde je nejvíce této látky, a 

obvykle se kouří. Hašiš se vyrábí z pryskyřice této rostliny, která se 

zpracovává do kuliček a aplikuje se buď orálně nebo se kouří ve speciálních 

dýmkách. 

 

• Další skupinou jsou opiáty, mezi něž patří zejména opium, morfium, kodein a 

heroin. Tyto látky se vyrábí ze speciální odrůdy máku a mají tlumivé účinky. 

Morfium a heroin se mohou aplikovat nitrožilně, opium se obvykle kouří, 

kodein je součástí léků a často z nich bývá získáván  pro výrobu „braunu“, 

české syntetické drogy. 

 

• K často zneužívaným drogám patří také stimulační látky. Sem se řadí 

zejména pervitin a kokain. Látky mají, jak už název napovídá, přesně opačný 

účinek než opiáty, takže navozují aktivitu a dobrou náladu. Pervitin patří 

mezi amfetaminy a vyrábí se z efedrinu, který je součástí některých běžně 

dostupných léků. Aplikuje se nitrožilně. Kokain pochází z keře koka, 

známého v Jižní a Střední Americe. Aplikuje se nejčastěji šňupáním nebo 

nitrožilně, rozpuštěný v destilované vodě. 

 

• Další skupinou jsou halucinogeny, z nichž nejznámější je LSD, ale patří sem 

i  psilocybin, obsažený v řadě středoamerických hub a u nás v lysohlávce. 

Halucinogeny jsou látky ovlivňující vnímání reality, působí halucinace a 

poruchy vnímání barev, zvuků, tvarů i času. U lysohlávek se konzumují 

naložené nebo sušené hlavičky hub, LSD, chemicky získaná z námele, se 
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užívá orálně, a to buď ve formě tablet nebo tzv. „tripů“ – papírků nasáklých 

roztokem LSD. 

 

• Velmi nebezpečnou, snadno dostupnou a zdraví škodlivou skupinou drog 

jsou těkavé látky. Jde o návykové látky, aplikované vdechováním. Původně 

se jednalo o látky navozující narkózu (rajský plyn, éter, chloroform), ale 

rychle se zjistilo, že tyto účinky mají i látky snadno dostupné, jako je benzín, 

toluen, aceton, a další rozpouštědla, lepidla a  čistící prostředky. Tyto látky 

mají navodit dobrou náladu, ale jejich užívání je velmi nebezpečné, protože 

nejde odhadnout správné množství a může snadno dojít k předávkování. 

Dlouhodobé užívání vede k nezvratnému poškození plic, jater, ledvin a také 

mozkových buněk. 

 

• Poslední skupinou v tomto výčtu jsou léky. Tady nejde přesně určit jejich 

účinek, protože jsou zneužívány nejrůznější léky od sedativ (léků proti 

nespavosti), jako je Rohypnol, přes léky proti úzkosti – např. Diazepam, až po 

stimulační léky, jako je např. Fermetrazin. 

 

2.2 Legální drogy 
 

Kromě výše zmíněných látek jsou zde ještě další závislosti, které se však už do 

tohoto výčtu nehodí. Jsou to zejména legální drogy, tedy alkohol a nikotin.    

• Alkohol, chemickým názvem ethanol, je látkou, která provázela 

všechny kultury a je pevně zakořeněn v naší kultuře. Působí na nervové 

procesy, uvolňuje emoce a odbourává psychické zábrany, v malých dávkách 

je dokonce zdraví prospěšný.1 

Zároveň je ovšem také látkou, na kterou vzniká silná závislost. A právě 

pro tuto skutečnost a pro jeho zakořenění v kultuře je alkohol dnes pro 

společnost skutečně velkým problémem. „Podle odhadů WHO tvoří lidé 

závislí na alkoholu 1 % světové populace. Počet závislých v České republice 

se odhaduje na 500 000, tj. 5 % obyvatel. Česká republika se řadí mezi země 

s nejvyšší spotřebou alkoholu na 1 obyvatele.Průměrně spotřebuje občan ČR 

                                                 
1 Dočkal, Jan: Člověk a drogy. Praha : Éthum, 2000, str. 64 
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(vč. kojenců a dětí) za rok množství alkoholu odpovídající 9,5 l čistého lihu 

(muži 18,2 l, ženy 4,7 l). Představuje to dávku pro každého obyvatele vyšší 

než 26 ml čistého lihu denně.“1  

Účinky nadměrného užití alkoholu jsou závislé na tom, kolik promile 

alkoholu má dotyčný člověk v krvi. „Množství 0,3 % alkoholu v krvi působí 

alkoholové opojení – veselost, smutek, agresivitu, zpomalení reakcí, poruchy 

rovnováhy. Při koncentraci 0,4–0,5 % přestává intoxikovaný vnímat bolest, 

není schopen komunikace, neudrží stolici a moč, ztrácí kontrolu nad dalšími 

funkcemi, posléze ztrácí vědomí.“2 

• Nikotin je alkaloid, obsažený v tabáku. Nejčastěji je užíván kouřením, a to 

kouřením listů tabáku, v němž je obsažen. Vzniká na něj silná závislost. 

Rostlina tabáku (Nicotiana tabacum)pochází původně z Ameriky a do 

Evropy se dostala už v 16. stol. po kolonizaci amerického kontinentu, ale až 

ve 40. letech 20. stol. se přišlo na to, jak je tabák škodlivý.3 Od té doby 

proběhlo mnoho výzkumů, a proto již „dnes víme, že se kouření podílí na 

následujících skupinách nemocí: 

na 20-25 % kardiovaskulárních onemocnění (právě na ně umírá více než 

polovina lidí, proto je to nejčastější příčina smrti v důsledku kouření), 

na 30 % všech nádorových onemocnění (90 % se podílí na rakovině plic), 

na 75 % chronických plicních onemocnění, jako je chronická bronchitida či 

rozedma.“4  

„Česká republika se řadí ke státům s vyšším procentem kuřáků 

v populaci. V polovině 80. let kouřilo u nás 48 % mužů a 28 % žen. Od té 

doby dochází zejména mezi muži k mírnému, ale trvalému poklesu kuřáků.  

V roce 1996 kouřilo 31 % mužů a 26 % žen. Dochází však k růstu počtu 

kuřáků v nižších věkových kategoriích. Ve věku 16 let kouří 30 % chlapců a 

20 % dívek. Průměrný věk, ve kterém se začíná v ČR kouřit, se posunul z 15-

16 let v roce 1990 na 13-14 let v roce 1996.“5 

Velmi problematickým jevem je také tzv. pasivní kouření, tedy 

příjímání těchto škodlivých látek tím, že se člověk pohybuje v zakouřeném 

                                                 
1 Dočkal, Jan: Člověk a drogy. Praha : Éthum, 2000, str. 64 
2 Dočkal, Jan: Člověk a drogy. Praha : Éthum, 2000, str. 65 
3 Dočkal, Jan: Člověk a drogy. Praha : Éthum, 2000, str. 68 
4 Dočkal, Jan: Člověk a drogy. Praha : Éthum, 2000, str. 69 
5 Dočkal, Jan: Člověk a drogy. Praha : Éthum, 2000, str. 70 
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prostředí a škodlivé zplodiny vdechuje. Z tohoto důvodu také mnoho 

vyspělých zemí zakazuje kouření na veřejnosti nebo nařizuje v restauracích 

oddělené místnosti pro kuřáky a nekuřáky. 

 

 

3. Strukturovaný rozhovor – výhody a úskalí 
 

 Už v úvodu jsem se zmínila, že jsem pro svůj výzkum  použila metodu 

strukturovaného rozhovoru. Vybrala jsem si ji proto, že na rozdíl od volného 

rozhovoru se výsledky výzkumu lépe analyzují, ale oproti dotazníku je lepší 

návratnost, je to také mnohem levnější, protože není třeba tisknout tolik 

záznamových archů, a také odpadá problém s distribucí.  

 Já jsem se rozhodla oslovit maximálně 100 respondentů (nakonec se mi 

podařilo získat odpovědi od  69 lidí), takže jsem dotazování zvládla sama a 

nepotřebovala jsem platit další tazatele. Stačilo mi tedy pouze vytisknout 100 kusů 

záznamových archů (viz. textová příloha – TP1), zatímco u dotazníku bych jich potřebovala 

asi dvojnásobek. 

 Strukturovaný rozhovor se sestával z 19 otázek, z toho 5 otázek bylo 

zaměřeno na informace o respondentech, které při vyhodnocování sloužily jako 

nezávislé proměnné. Šlo o věk (škály), pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání, 

dojíždění za prací či vzděláním a zaměstnání.  Rozhovor byl anonymní. 

 Dalších 14 otázek se týkalo daného tématu. Ptala jsem se na to, co si 

obyvatelé Ostrožské Nové Vsi představují pod pojmem „drogy“, jak si představují 

uživatele drog, či z jaké rodiny toxikomani pocházejí. Dále jsem se ptala na jejich 

zkušenosti s drogami v obci – jaké látky se tu objevují, kdo je bere a jaké problémy 

jsou s nimi spojené.  Několik otázek se zaměřilo také na problematiku legálních 

drog, tedy alkoholu a tabáku. 

 

3.1. Problémy při dotazování 
 

Ačkoliv jsem zmínila, že strukturovaný rozhovor byl v mém případě 

jednodušším řešením, než například dotazník, přesto se vyskytlo mnoho problémů, 

které bylo nutno vyřešit. Úplně základní byl, jak získat pokud možno takový vzorek 
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respondentů, aby měl výzkum vypovídající hodnotu. Nejlepším, nicméně bohužel ne 

nejjednodušším řešením se zdál být náhodný výběr. Stačilo k němu zdánlivě málo – 

jen seznam všech obyvatel obce, včetně jejich adres. Jediná možnost byla obrátit se 

na obecní úřad. Přestože jména a adresy nepatří mezi tajné údaje, žádnou cestou se 

mi nepodařilo potřebné seznamy získat.  

Musela jsem tedy přijít na jiný způsob, který by zajistil pokud možno co 

nejreprezentativnější získávání dat. Měla jsem k dispozici pouze seznam ulic, proto 

jsem využila  alespoň  ten.  Zcela  náhodně  jsem  vybrala  ulici a navštívila v ní 

první dům, u něhož byl součet čísel v čísle popisném lichý a vyšší než deset (např. 

199: 1+9+9 = 19).  

Pak ovšem nastal jiný problém. Vybrat také adekvátně jednoho člena rodiny. 

Zpočátku jsem se snažila splnit i tento úkol pokud možno co nejlépe, a to tak, že 

jsem vybírala podle odpovědi na otázku, která vůbec nesouvisela s tématem mého 

výzkumu (např. kdo má nejdříve narozeniny). Ovšem nesetkala jsem se s úspěchem. 

Bohužel musím konstatovat, že v tomto bodě se mi nepodařilo dosáhnout 

reprezentativního výběru. Potenciální respondenti se na mne dívali dost podezíravě 

už jen kvůli tématu mého výzkumu, a také proto, že za mnou nestála žádná agentura, 

a otázky ohledně narozenin je v několika případech zcela odradily od spolupráce se 

mnou. Po několika pokusech jsem tedy tento způsob vzdala a žádala o rozhovor toho, 

kdo mi otevřel, ačkoliv jsem si vědoma toho, že se tím výsledky mého výzkumu 

zkreslily, neboť většinou návštěvám otevírají ženy. 

 Další problém byl také s časem, který jsem si vymezila na výzkum. 

Samozřejmě si uvědomuji, že ideální doba je ve všední den v podvečer nebo 

v sobotu, kdy je většinou doma celá rodina, nicméně ani tady jsem nemohla zcela 

dostát reprezentativitě. Někteří lidé neměli zájem se se mnou o čemkoliv bavit, 

protože byli unaveni z práce nebo na ně ještě nějaká práce čekala, a ani moje vlastní 

povinnosti mi neumožnily adekvátně využít tuto dobu. Proto jsem sbírala informace i 

v odpoledních hodinách, tedy v době, kdy mnoho lidí teprve končilo v zaměstnání. 

Jsem si proto vědoma toho, že budou výsledky mého výzkumu touto skutečností 

poněkud ovlivněny. Touto dobou byli totiž doma zejména senioři a pak také žáci, 

učni a studenti, kteří měli prázdniny, což se mohlo projevit negativně na výsledcích 

výzkumu. 
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 Mohlo, ale pravděpodobně 

neprojevilo. Tak se alespoň zdá ve 

srovnání s grafem č. 1, odkazujícím na 

procentuální zastoupení věkových skupin 

v obci v roce 2001. Z grafu č. 2 je patrné, 

že procentuální zastoupení obyvatel ve 

věku nad 60 let je stejné a u obyvatel mezi 

15 a 25 lety je odchylka 2,5% (v grafu č.1 

jde o skupinu od 15 do 29 let). Také 

věková skupina 46 – 59 let odpovídá sku- 

zdroj: vlastní výzkum                                          pině z grafu č.1 (zde jde o skupinu 40 – 59 

                                                                     let). Největší odchylka v mém výzkumu 

se zdá být  paradoxně u  skupiny právě  „ekonomicky aktivních“, tedy pracujících ve 

věku mezi 26 – 45 lety, kde měla srovnatelná skupina v roce 2001 zastoupení „jen“ 

13 %. Ovšem ta srovnatelná skupina měla podstatně menší „záběr“ – věk od 30 do 

40 let, tedy o polovinu méně. Ovšem je také nutno brát v potaz, že výsledky 

výzkumu z roku 2001 jsou výsledky z celé skupiny obyvatel, tedy včetně dětí a 

mládeže do 15 let, kdežto můj výzkum tuto věkovou skupinu zcela opomíjí.  

Nicméně i přesto ze zdá, že ač jsem se při výzkumu dopustila značné nepřesnosti 

právě v důsledku špatně zvoleného času, výsledků se to, alespoň co se věkového 

rozvrstvení týče, příliš nedotklo. 

 S poměrně velkým problémem jsem se setkala i při samotném dotazování. 

Pro mnoho respondentů bylo toto téma velmi ožehavé, a proto se zdráhali mi 

odpovídat, dokud jsem je několikrát neujistila, že výzkum je opravdu anonymní, že 

jejich jména neznám a skutečně je nikde zveřejňovat nebudu. Tak u 1/6 respondentů 

jsem se setkala s podezíravými otázkami, jak jsem na tohoto konkrétního člověka 

přišla a znovu a znovu jsem musela vysvětlovat svoji metodu výběru respondentů. 

Tyto reakce jsem pozorovala nejčastěji u otázek po problémech v obci spojených 

s drogami, tedy při otázkách o kriminalitě a výrobě drog. Na obecné otázky, kde se 

po nich chtěl „pouze“ jejich názor, odpovídali všichni respondenti velmi ochotně. 

 Ovšem i přes tuto občasnou neochotu jsem se nesetkala při dotazování 

s nikým, kdo by byl nějak hrubý nebo vulgární a pouze v několika málo případech 

odmítli dotázaní lidé na otázky odpovědět. 

 

Graf č. 2 - Věkové rozvrstvení 
respondentů

15 -25 let
26%

26 - 45 
let

28%

60 let a 
více
20%

46 - 59 
let 

26%
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3.2.Nezávislé proměnné1 
 
 Na začátku této kapitoly jsem uvedla, že jsem pět otázek zaměřila na údaje o 

respondentech, které jsem zvolila nezávislými proměnnými analýzy výzkumu. Jsou 

to věk, pohlaví, vzdělání, dojíždění za prací nebo do školy a zaměstnání. Na 

následujících řádcích uvedené proměnné stručně popíšu. 

 

 

VĚK 

 Nezávislou proměnnou věk jsem zvolila proto, že předpokládám u různých 

věkových skupin rozdílné informace o drogách. Při svém výzkumu jsem se 

dotazovala pouze obyvatel obce starších 15 let. Respondenti se měli podle svého 

věku zařadit do čtyř skupin: 

15 – 25  let ; 26 – 45 let ; 46 – 59 let ; nad 60 let 
 Každou skupinu jsem si pak pro přehlednost označila názvem: 

15 – 25 let – mladí lidé (26% respondentů) 

26 – 45 let – mladí dospělí (28% respondentů) 

46 – 59 let – rodiče2 (26% respondentů) 

nad 60 let – senioři (20% respondentů) 

 Tato proměnná je v záznamovém archu označena jako otázka č. 15. 

 

 

POHLAVÍ 

 Na rozdíl od věku tady nepředpokládám příliš rozdílných odpovědí, ale 

mohlo by být zajímavé porovnat názory mužů a žen v některých otázkách. 

 V rozhovoru odpovědělo 33 žen (48% respondentů) a 36 mužů (52% 

respondentů). 

 Proměnná pohlaví je v záznamovém archu označena jako otázka č. 16. 

 

 

 

 
                                                 
1 dále „proměnné“ nebo „nezávislé proměnné“ 
2 označení „rodiče“ jsem vybrala proto, že do této věkové skupiny budou patrně patřit rodiče těch dětí, 
které jsou právě ve věku, kdy jsou nejvíce vystaveni riziku užívání omamných a psychotropních látek. 
Jinak je toto označení a také všechna ostatní pouze pracovní. 
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NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

 Ve své práci budu tuto nezávislou proměnnou označovat nadále jen jako 

„vzdělání“ a zvolila, jsem jej proto, že předpokládám, že množství informací o 

drogové scéně bude přímo úměrné nejvyššímu dosaženému vzdělání. 

 Zastoupení respondentů v této kategorii znázorňuje graf č. 3 Nutno ovšem 

dodat, že skupina absolventů  VOŠ bude při analýze pouze okrajovou záležitostí, 

neboť ona 3% tvoří pouze dva respondenti, 

což je pro příliš málo na to, aby byl výzkum 

reprezentativní.  

Zvláštním specifikem pro vyhod-

nocování výzkumu bude také skupina 

respondentů se základním vzděláním. 

Protože velkou část z nich tvoří senioři, dá 

se předpokládat, že jejich znalosti drogové 

scény nebudou nijak ohromující. Jenomže 

do této skupiny patří také mladí lidé tak do 

zdroj: vlastní výzkum           18 až 20 let, kteří teprve studují střední  

           školy, proto je jejich nejvyšší dosažené 

vzdělání zatím jen základní. A právě tito lidé mají o drogové scéně největší přehled, 

proto je třeba mít to na paměti při porovnávání výsledků mezi jednotlivými 

věkovými skupinami. 

 Tato nezávislá proměnná je v záznamovém archu označena jako otázka č. 17. 

  

DOJÍŽDĚNÍ ZA PRACÍ NEBO DO ŠKOLY 

 U této proměnné (dále jen „dojíždění“) mne zajímalo, jak velká jsou města či 

obce, do nichž respondenti denně dojíždějí. Jak 

jsem již uvedla v úvodu, předpokládám, že lidé, 

kteří se denně pohybují ve větším městě, mají o 

drogové problematice větší přehled než lidé, 

žijící jen v malé obci. 

 Vytvořila jsem 5 kategorií měst podle 

počtu obyvatel. Ke každému jsem rovněž                         

přiřadila pracovní název pro lepší přehlednost. 

zdroj: vlastní výzkum 

        

Tabulka č. 3 - Procentuální 
zastoupení respondentů vzhledem k 
dojíždění 
      
  Obce 48%   
  Města 26%   
  Okresní města 12%   
  Krajská města 7%   
  Velkoměsta 7%   

        

Graf. 3 - Rozvrstvení rspondentů 
podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání
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obce pod 10 000 obyvatel - obec  
města od 10 000 do 30 000 - město 
města od 30 000 do 70 000 – okresní město 
města od 70 000 do 90 000 – krajské město 
města nad 90 000 obyvatel - velkoměsto 

 Sídla pod 10 000 obyvatel jsem nazvala obce, ale jsem si vědoma, že dle 

platné legislativy se obec stává městem, má –li 5 000 obyvatel, tedy stačí jen 

polovina. Znovu zdůrazňuji, že jde pouze o označení pracovní. 

 Počet respondentů podle jednotlivých kategorií je zaznačen v tabulce č. 3. 

 Tato proměnná je v záznamovém archu označena jako otázka č. 18. 

 

 

ZAMĚSTNÁNÍ 

 Tato nezávislá proměnná se ukázala jako nejhůře analyzovatelná, protože se 

ve strukturovaném rozhovoru jednalo o otevřenou otázku a různých odpovědí se 

sešlo skutečně velké množství. Proto jsem z výsledků vytvořila 6 kategorií, do nichž 

jsem odpovědi rozdělila. 

1. studenti 

2. práce s lidmi – sem jsem zařadila taková povolání, při nichž respondenti 

přímo pracovali s lidmi (lékař, učitel, úřednice pečovatelka, zdravotní 

sestra…) 

3. práce mezi lidmi – tady jsou zařazena taková povolání, kde lidé pracují 

s lidmi, ale komunikace s nimi není přímo v popisu jejich práce (kadeřnice, 

sekretářka, kuchař, asistent …) 

4. práce bez přímého kontaktu s lidmi – sem spadají takové oblasti, které ve 

své podstatě žádný přímý kontakt s lidmi nevyžaduje (automechanik, údržbář, 

řidič, uklízečka…) 

5. mateřská   dovolená 

6. důchodce 

Samozřejmě jsou některá povolání, která se dají zařadit jen velmi obtížně,  ale 

myslím,  že  pro  orientaci takové rozdělení postačuje. 

Procentuální rozdělení respondentů do těchto kategorií znázorňuje graf č. 4 na 

následující stránce. 

Proměnná zaměstnání je v záznamovém archu označena jako otázka  
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č. 19. 

 

Myslím, že tímto jsem téma 

strukturovaného rozhovoru a jeho úskalí 

vyčerpala, proto se nyní mohu začít věnovat 

výsledkům analýzy. V následujících 

kapitolách se zaměřím na jednotlivá témata, 

která jsem obsáhla ve výzkumu a podívám se 

na ně z pohledu jednotlivých proměnných, 

které jsem popsala na předcházejících řádcích. 

 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 
 

4. Co jsou to drogy  - otázky č. 1, 2, 6 
 

 S analýzou svého výzkumu začnu od úplných základů, a to od otázek, co jsou 

drogy, co do této skupiny látek patří a co patří do tzv. lehkých (popř. měkkých) a 

tvrdých drog. Rozdělení na měkké a tvrdé drogy je sice poněkud zavádějící, protože 

může vyvolat představu, že měkké drogy jsou přece neškodné, ale nemohla jsem 

očekávat, že se všichni respondenti vyznají v této problematice a tedy že znají i jiná 

rozdělení. Myslím, že tyto termíny jsou laikům nejbližší. 

 

4.1. Charakteristika pojmu „drogy“ – otázka č. 1 
 

 Při výzkumu jsem se rozhodla postupovat od úplného začátku, proto jsem se 

v první otázce zeptala na stručnou charakteristiku pojmu „drogy“. Základní definici 

WHO jsem ji zmínila v kapitole č. 2, ovšem samozřejmě jsem neočekávala od 

respondentů tak vyčerpávající odpověď. Pro to, abych uznala odpověď za správnou, 

mi stačilo, aby se v charakteristice objevilo, že jde o látky (případně přírodní nebo 

Graf č. 4 - Procentuální rozdělení 
respondentů podle zaměstnání
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syntetické), které ovlivňují člověka, jeho psychiku, rozumovou činnost atd a vzniká 

na ně závislost. 

 Už tady se vyskytlo mnoho komplikací. V několika případech jsem se setkala 

se váháním a větami typu „vím, co to je, ale neumím to popsat“, takže soudím, že 

chyběla pouze ta správná slova. Poměrně často jsem se ale setkala také s odpověďmi 

jako „je to jed“, „je to svinstvo“ a podobně, což je sice pravda, ale pojem „drogy“ to 

plně nevystihuje.  

Takovéto odpovědi se týkaly zejména seniorů, z nichž 57% neodpovědělo 

správně. Respondenti v ostatních věkových skupinách charakterizovali drogy 

většinou správně, s výjimkou dvou dotázaných ze skupiny rodičů, ale byli to právě 

oni, kdo patrně věděl, co drogy jsou, ale nenacházel správná slova. 

 

Co se týče pohlaví, tak muži měli lepší přehled, protože správně odpovědělo 

94% z nich, zatímco u žen to bylo pouze 76%. 

 

U nezávislé proměnné vzdělanosti 

dopadly výsledky takto. Nejlépe si vedli 

vysokoškolsky vzdělaní respondenti, 

neboť všichni odpověděli správně. Stejně 

dopadli i absolventi VOŠ. Za nimi pak 

byli obě skupiny středoškoláků 

s nepatrným   rozdílem  a nejhoršího výs- 

zdroj: vlastní výzkum              ledku  dosáhli lidé se    základním vzdělá- 

              ním, kteří dokázali drogy správně 

definovat v 63%.  

 

Jak záviselo charakterizování pojmu „drogy“ na dojíždění, je  patrné  z  

tabulky č. 4. Správně nedokázala odpovědět pouze čtvrtina lidí, zaměstnaná v malé 

obci a čtvrtina respondentů dojíždějících do okresních měst. 

 

Co se týče poslední kategorie, tedy kategorie zaměstnání, nejhůře si, jak už 

naznačují výsledky podle věku, vedli důchodci. Správně jich odpovědělo pouze 33%. 

15% chybných odpovědí bylo ještě u skupiny pracujících mezi lidmi, jinak 

odpověděli všichni správně. 

          
Tabulka č. 4 - Pojem "drogy" vzhledem k 

dojíždění 

       
    správně špatně   
  Obce 76% 24%   
  Města 100% 0%   
  Okresní města 75% 25%   
  Krajská města 100% 0%   
  Velkoměsta 100% 0%   
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4.2. Co je a co není droga – otázka č. 2 
 

 Druhá otázka mého výzkumu byla zaměřena na 14 látek, některé známější, 

jiné méně známé, které se dají označit za drogy. Zejména pro potřeby tvorby tabulek  

a grafů jsem každé z těchto látek přiřadila zkratku. Jsou to: 

lysohlávky (L), tabák (TA), durman (DU), alkohol (AL), odvar z makovic (MK), 

marihuana (MA), toluen (TO), heroin (H), pervitin (P), rohypnol (R), diazepam 

(DI), kokain (K), braun (B), aceton (AC) 

 Všechny tyto látky se dají podle definice WHO označit za drogy, proto jsem 

se respondentů svého výzkumu ptala, zda látky znají, a pokud ano, zda je považují za 

drogy. Analýza odpovědí je zachycena v tabulce č. 5.  

zdroj: vlastní výzkum 

 

Zajímavé výsledky ukazují zejména kolonky pro alkohol (AL), který 25% 

respondentů nepovažuje za drogu, a tabák (TA), který za drogu nepovažuje dokonce 

32%. Naopak heroin, pervitin a marihuanu považovalo za drogu více než 90% 

dotázaných. 

 Co se týče toho, zda respondenti látku znají nebo neznají, tak nejméně 

známou látkou byl braun a na druhém místě pak kupodivu toluen, ale pravdou je, že 

toluen neznalo téměř o polovinu méně lidí než braun. 

 A nyní se na tuto otázku podívám z pohledu jednotlivých nezávislých 

proměnných. 

 

 Co se týče věku, největší úspěšnost měli dle očekávání mladí lidé. Pouze 

aceton, tabák a alkohol někteří nepovažovali za drogy, ovšem bylo jich velmi málo, a 

                                  
Tabulka č. 5 - Povědomí obyvatel Ostrožské Nové Vsi o některých drogách – v procentech 

(otázka č. 2) 
                   

    
TO TA DU AL MK MA L H P R DI K B AC 

  

  
zná, ale nebere 
jako drogu 

9 32 16 25 22 0 23 0 0 16 32 3 12 55 
  

  
považuje za 
drogu 

68 68 68 75 78 93 71 97 97 74 54 87 48 45 
  

  nezná 23 0 16 0 0 7 6 3 7 10 14 10 40 0   
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jen 4 dotázaní neznali některou látku, přitom ve všech čtyřech případech to byl 

diazepam. Také další dvě 

skupiny si vedly poměrně 

dobře. Úspěšnost už sice 

nebyla tak velká, ale stále 

ještě většina dotázaných 

správně drogy určila. 

Výjimkou byl braun, který 

neznalo 52% mladých 

dospělých a 55% rodičů. 

Co se týče znalosti látky, 

ale      nezařazení      mezi  

zdroj: vlastní výzkum       drogy, nejčastější chyba u  

        obou skupin byla u 

acetonu (mladí dospělí - 68,4% ;  rodiče - 44,4%), toluenu (rodiče -  33,3%) , 

diazepanu (mladí dospělí - 31,5%;  rodiče  - 33,3%), odvaru z  makovic (mladí 

dospělí - 36,8%;  rodiče - 22,2%) a dle očekávání také u tabáku (mladí dospělí - 

36,8%;  rodiče - 22,2%) a alkoholu (mladí dospělí  -  21%;  rodiče -  22,2%). 

   Nejhůře dopadla skupina seniorů. 

Výsledek je patrný z grafu č. 5, kde                                                                                  

je zřetelně vidět, že dokonce hned u 4 látek 

(durman, braun, rohypnol a diazepam) 

neoznačil nikdo ze seniorů správnou 

variantu odpovědi. Durman, braun, kokain, 

lisohlávky a rohypnol nepovažovalo za 

drogu více než 50% seniorů. Diazepam  a 

aceton sice senioři znali (jako lék a jako 

rozpouštědlo), ovšem převážná většina z 

nich nepředpokládala, že je to i droga.  

 

 Co se týče pohlaví, tak muži měli o 

něco větší přehled než ženy. Ve    čtyřech    

zdroj: vlastní výzkum                   případech   (marihuana, heroin,  pervitin,     

 

              
Tabulka č.6 - Zařazení látek mezi drogy v 

závislosti na vzdělání 
         
    ZŠ SOU SŠ VŠ   
  L 31% 72% 78% 100%   
  TA 50% 60% 78% 100%   
  DU 31% 72% 78% 100%   
  AL 63% 72% 78% 100%   
  MK 62% 72% 89% 100%   
  MA 69% 100% 100% 100%   
  TO 31% 72% 89% 100%   
  H 87% 100% 100% 100%   
  P 69% 100% 100% 100%   
  R 44% 80% 78% 100%   
  DI 19% 48% 67% 100%   
  K 56% 100% 78% 100%   
  B 31% 48% 56% 75%   
  AC 0% 44% 56% 100%   

              

Graf č. 5 - Zařazení látek skupinou seniorů 
(otázka č. 2)
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kokain)   dokonce  látku správně určili všichni. To se ženám nepodařilo ani jednou. 

A i u ostatních látek odpovídalo špatně více žen než mužů. Pouze ve třech případech 

určilo látku správně více žen než mužů, a to u acetonu, kde je ale rozdíl skutečně 

nepatrný (necelé 1 %), a pak u tabáku a alkoholu. Tento výsledek by se dal 

vyhodnotit tak, že ženy možná více doceňují rizika takzvaných legálních drog, ale i 

zde je rozdíl velmi malý, takže může jít jen o statistickou chybu. 

 Největší rozdíl mezi pohlavími pak byl u kokainu a činil více než 35 % 

v neprospěch žen. Muži odpověděli správně všichni, ale u žen jen 65% dotázaných. 

Výsledky    analyzované   podle vzdělanosti  znázorňuje   tabulka  č.   6 na 

předcházející straně. Nejlépe látku zařadili vysokoškolsky vzdělaní respondenti, 

když se někteří spletli jen v zařazení braunu. Respondenti se SOU a SŠ odpovídali 

v podstatě podobně a nejméně 

správných odpovědí bylo u lidí se 

základním vzděláním. Nejobtížněji 

se odhadoval aceton a braun. Každý 

ale samozřejmě z jiných důvodů.  

Aceton všichni dotázaní 

znali, ale mnoho lidí si ho s drogami 

nespojilo. Z lidí se základním 

vzděláním ho správně nezařadil 

nikdo a u respondentů  se  

středoškolským vzděláním bez 

maturity odpovědělo špatně 56%. U 

respondentů s maturitou byl 

výsledek lepší, „jen“ 44% 

nesprávných odpovědí a 

vysokoškoláci odpověděli všichni 

správně. Braun byl naopak 

neznámou drogou. 50 % 

respondentů se základním 

vzděláním ho vůbec neznalo.  

zdroj: vlastní výzkum           Podobně si vedlo 40% středoškoláků  

Graf č. 6 - Zařazení látek mezi drogy 

podle dojíždění do obcí a do měst
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bez maturity a 44% středoškoláků s maturitou. Středoškolsky vzdělaní lidé 

s maturitou měli tedy opět mírně lepší výsledek. Ani vysokoškolsky vzdělaní 

respondenti se tentokrát nevyhnuli chybě. Nesprávně odpovědělo 25% z nich. 

Nakonec zbývá zmínit se o absolventech VOŠ. Oba zařadili všechny látky 

správně vyjma braunu, který ani jeden neznal. 

Co se týče dojíždění, nejzajímavější údaje byly u respondentů dojíždějících 

do obcí a měst. Výsledky ukazuje 

graf č. 6 na předcházející straně. 

Z výsledků je patrné, že nejméně 

známou látkou u obou skupin 

byly lysohlávky, durman a braun, 

naopak aceton znali všichni 

v obou skupinách, ale mnoho 

respondentů ho nepovažuje za 

drogu. 

Ostatní skupiny 

respondentů  určily  uvedené 

látky jako drogy vcelku správně,  

zdroj: vlastní výzkum     lidé dojíždějící do velkoměst 

měli dokonce stoprocentní 

úspěšnost u všech drog. U 

ostatních dvou skupin se 

vyskytly pouze ojedinělé 

chyby a zapadaly do schématu, 

jaké jsem naznačila na začátku 

kapitoly. 

 

Co se týká analýzy 

odpovědí na tuto otázku z  

 pohledu            zaměstnanosti,  

zdroj: vlastní výzkum          vyčnívají   zejména   dvě  sku- 

            piny, a to respondenti 

pracující bez přímého kontaktu s lidmi (graf . č 7) a důchodci (graf č. 8). 

Graf č. 7 - Zařazení látek mezi drogy u 

rexspondentů pracujících bez přímého 

styku s lidmi
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Graf č. 8 - Zařazení látek jako drogy podle 

důchodců
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Lidé pracující bez přímého styku s lidmi odpověděli stoprocentně správně 

pouze u jedné látky a tou byl heroin. Naopak největší obtíže jim dělal aceton, u 

kterého si 65% respondentů myslelo, že není droga, a braun, který 71% dotázaných 

neznalo.  

 U důchodců byl také aceton tou látkou, která se za drogu označovala 

nejméně. V  tomto   případě   ji  za drogu  nepovažovalo 83% dotázaných. Co se týče 

neznámých látek, tak tam tentokrát braun „předběhly“ lysohlávky, které neznalo také 

83% respondentů (u braunu to bylo 58%, stejně tak je tomu i durmanu). 

Respondenti z ostatních  skupin    odpovídali     většinou správně.   Výjimkou  

 byly ženy na mateřské dovolené, ovšem odpovídaly pouze 4 a jejich výsledky 

nebyly zase až tak špatné, aby bylo nutné se jimi příliš zabývat.  Nejlépe pak 

odpověděli respondenti pracující s lidmi a studenti.  

 

4.3. Lehké a měkké drogy – otázka č. 6 
 

 V otázce č. 6 jsem se ptala na zařazení pěti návykových látek do skupiny 

lehkých nebo tvrdých drog. Těmi látkami jsou hašiš, heroin, pervitin, marihuana a 

kokain. Heroin, pervitin a 

kokain patří mezi tvrdé drogy a 

hašiš a marihuana mezi měkké 

drogy. Výsledky odpovědí 

všech respondentů bez ohledu 

na nezávislé proměnné je 

znázorněn v grafu č. 9 

 

Výsledky analýzy podle       

věku     dopadly   následovně: 

mladí lidé zaváhali pouze u 

hašiše, který téměř 40% res-                             

pondentů označilo jako  tvrdou  

zdroj: vlastní výzkum      drogu, jinak odpověděli všichni  

                                                                                    správně. Vysoký počet 

správných odpovědí byl také u mladých dospělých, ačkoliv respondenti tak dobrého 

Graf č. 9 - Rozdělení drog na měkké a tvrdé
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výsledku jako mladí lidé nedosáhli. Největší problém byl rovněž u hašiše, který 

neoznačilo správně 42%, a několik chybných odpovědí se našlo překvapivě i u 

marihuany. Tu jako tvrdou drogu označila 1/4 dotázaných. Také respondenti skupiny 

rodičů odpověděli poměrně správně. Zde hašiš špatně určili pouze 2 dotázaní, ovšem 

rovněž ve dvou případech byl chybně označen i kokain, a to jako měkká droga. 

 Jak se dalo čekat, nejhůře skončila skupina seniorů. Pouze asi 1/4 dotázaných 

(tedy 21 %) zařadila správně hašiš a jen 43 % zařadilo správně marihuanu. Přesně 

polovina odhadla správně pervitin a překvapivě až 64 % odpovědělo správně u 

kokainu. Heroin zařadili senioři nejlépe, správnou odpověď zvolilo necelých 86% 

respondentů. 

 

Co se  týče  pohlaví,  byly    obvykle  ženy,   které  se   spletly  v  určení toho,  

která z uvedených látek je měkká a která tvrdá droga. Výsledek ukazuje tabulka č. 7 

Zatímco muži u heroinu, 

pervitinu a marihuany ani 

v jednom případě 

nezaváhali, ženám se 

stoprocentní výsledek 

nepodařil ani jednou. U 

hašiše  dokonce   počet 

zdroj: vlastní výzkum               správných  odpovědí 

nedosáhl ani   k 50% 

    

  

 Zařazení látek mezi měkké 

tvrdé drogy je znázorněno na grafu 

č. 10. Na tom je zřetelně vidět, že 

nejméně se odpovědi dařily lidem 

s základním vzděláním. Ani jednou 

nedosáhli 100%. To všem ostatním 

skupinám se to alespoň jednou 

podařilo.  

zdroj: vlastní výzkum      Nejtěžším oříškem pro  

              všechny     skupiny   byl   patrně 

                

  

Tabulka č. 7 – Rozdělení látek na měkké a tvrdé drogy 
podle pohlaví respondentů  

          

    hašiš heroin pervitin marihuana kokain   

  muži 75% 100% 100% 100% 86%   

  ženy 33% 94% 64% 94% 94%   

                

Graf č. 10 - Rozdělení látek mezi měkké a 
tvrdé  drogy (otázka č. 6)
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hašiš,   kde     se      nedařilo   žádné skupině,   ale   lidé   se     základním                                                                             

vzděláním a lidé se středním vzděláním bez maturity klesli dokonce pod 50% 

odpovědí. 

 Absolventi VOŠ rozdělili všechny látky správně. 

 U proměnné dojíždění byly výsledky většinou velmi dobré. Respondenti 

dojíždějící do velkoměst a krajských měst se nespletli ani jednou, skupiny okresních 

měst a měst měli nejvíce problémů u hašiše  (města – 50% špatných odpovědí, 

okresní města - 25% špatných odpovědí), u ostatních drog byly všechny odpovědi 

správné.  

 Nejvíce špatných odpovědí měli respondenti pracující v obcích.  Z grafu č. 11 

je patrné, že se ani jednou nepodařilo, 

aby všichni respondenti odpověděli 

správně. Nejvíce obtíží dělal, jako  

ostatně  u všech skupin, hašiš, ale tady 

počet špatných odpovědí hodně přesáhl 

50% 

  

 Poslední proměnnou je 

zaměstnání.  U studentů a respondenti 

pracujících    mezi   lidmi byly   špatné  

zdroj: vlastní výzkum        odpovědi   pouze   u    hašiše, ale zato 

     poměrně  hodně – u studentů 44% a u 

respondentů pracujících mezi lidmi 46%.  

 Respondenti pracující s lidmi měli                                                               

několik špatných odpovědí rovněž u hašiše a 

také u marihuany (oboje 29%). Respondenti 

pracující bez přímého kontaktu s lidmi 

odpověděli špatně u tří látek – kromě hašiše 

(29% nesprávných odpovědí) se vyskytly také u 

pervitinu a kokainu (obojí 12% nesprávných 

odpovědí). 

 Jak odpovídala skupina důchodců,  

zdroj: vlastní výzkum   ukazuje graf č. 12. Z něj je patrné, že se v této 

 

Graf č. 11 - Rozdělení drog na tvrdé  a 
měkké podle respondentů pracujících v 

obcích
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Graf č. 12 - Tvrdé a měkké 

drogy podle důchodců
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 skupině nepodařilo ani u jedné látky určit všem respondentům určit ji správně. 

 

4.4. Shrnutí kapitoly 
 

Účelem této kapitoly bylo alespoň částečně zmapovat, co vědí obyvatelé 

Ostrožské Nové Vsi o drogách. Celkem nepřekvapilo, že co se týče věku, nejlépe si 

vedla skupina mladých lidí a nejhůře senioři. Podobně dopadlo i srovnání z pohledu 

zaměstnání. Tam si nejlépe vedli studenti a respondenti pracující s a mezi lidmi, 

nejhůře naopak důchodci. Také rozdělení podle vzdělání nepřineslo nic nečekaného a 

stejně tak zaměstnání. Nejvíce správných odpovědí měli vysokoškolsky vzdělaní 

respondenti (a respondenti VOŠ) a lidé dojíždějící do krajských měst a do velkoměst. 

Naopak problémy měli zejména lidé se základním vzděláním a lidé pracující v obci. 

Překvapením však pro mne bylo srovnání podle pohlaví. Zdálo by se,  že 

muži mají daleko více 

povědomí o drogách než 

ženy. Že by se ženy méně 

zajímaly o drogy? 

Odpověď může být 

v grafu č. 13. Z něj 

vyplývá, že mezi ženami, 

kterých jsem se      

dotazovala,      je daleko 

více zastoupena skupina 

zdroj: vlastní výzkum          seniorů,   která,   jak   je 

                                                                                                zmíněno výše, měla 

s odpověďmi problémy, a naopak je zde daleko menší procento těch 

nejuvědomělejších, tedy mladých lidí. 

 Zajímavostí jsou také odpovědi na otázku č. 6 a zejména pak zařazování 

hašiše, popř. marihuany. Nejvíce chyb bylo totiž u hašiše. To znamená, že mnoho 

respondentů jej považuje za tvrdou drogu, takže se zdá, že jeho riziko respondenti 

nepodceňují. Naopak u heroinu a pervitinu bylo chyb minimálně a jen u skupin, 

kterým dělaly obtíže i ostatní látky, takže se zdá, že problém návykových látek 

respondenti nepodceňují. Zajímavé je to zejména u mladých lidí, kteří především 

Graf č. 13 - Srovnání věku dotázaných mužů a žen
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jsou konzumenty těchto drog a proto bych očekávala, že jejich škodlivost budou 

bagatelizovat. 

 

 

5. Kdo jsou uživatelé drog – otázky č. 7, 8, 9, 10 
 

Otázky na to, kdo bere drogy a jak vypadá, jsem do výzkumu zařadila proto, 

abych zjistila, zda by respondenti uživatele drog dokázali rozpoznat. Zajímá  mne to 

vzhledem k dalším otázkám, kdy se třeba ptám, zda respondenti vědí o někom v obci, 

kdo bere drogy.  

Z vlastní zkušenosti vím, že mnoho lidí se domnívá, že by „narkomana“ 

poznali na první pohled. Obvykle si přitom představují takové typy, které můžeme 

potkat, jak žebrají na ulicích nebo se povalují na Hlavním nádraží v Praze. Jenomže 

ti jsou jen pomyslnou špičkou ledovce. 

Velké množství uživatelů drog se najde mezi vysokoškoláky nebo studenty 

středních škol (jde zejména o marihuanu, hašiš, LSD…), také musíme brát v potaz 

občasné uživatele, tedy například lidi, kteří si berou extázi nebo LSD na diskotékách, 

klubech nebo třeba hausparty. Navíc, aby uživatel drog vypadal jako ti lidé na 

ulicích, musel by brát tvrdé drogy už několik let, a to už je téměř pozdě s tím něco 

dělat.  

Zrovna nedávno jsem se v Ostrožské Nové Vsi setkala s případem mladého 

kluka (cca 17 let), který se šel léčit do komunity Krok. Jména z důvodu zachování 

anonymity vynechám. Po jeho nástupu se ptali terapeuti jeho matky, zda si nevšimla, 

že by jeho kamarádi byli nějací divní. Mladík totiž patřil do party narkomanů a 

výrobců pervitinu. Matka odpověděla: „Když ti jeho kamarádi vypadali tak slušně a 

hezky, ne jako normální narkomani.“ A to mě přivádí k otázce, co je tedy podle 

obyvatel obce „normální narkoman“. 
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5.1. Užívání drog v souvislosti s pohlavím – otázka č. 7 
 

Bohužel se mi nepodařilo nalézt žádnou statistiku, která by ukazovala, zda 

drogy užívají více muži nebo více ženy. Graf č. 14 však ukazuje procentuální 

zastoupení mužů a žen coby pachatelů trestných činů, spojených s drogami. To 

naznačuje, že se v těchto aktivitách angažují spíše muži než ženy.  

Tomuto nasvědčují také informace od paní Nohalové. V prosinci roku   2005   

měla   v   evidenci   28   mladistvých  a osob blízkých věku mladistvému (do 19–ti 

let). Z toho je 5 dívek. V letech 2003, 2004 a 2005 

nebyla žádná osoba trestně stíhána pro jednání, 

které by vykazovalo znaky některého z trestných 

činů dle § 187, §187a, §188 a § 188a trestního 

zákona (tedy nedovolená výroba a držení 

omamných a psychotropních látek a jedů, šíření 

toxikomanie) (TP2).  

U dívek nebyly zaznamenány experimenty 

s návykovými látkami vůbec. Nebyly zde ani 

náznaky spojení s některou skupinou, působící 

v obci při výrobě nebo distribuci omamných a 

zdroj: NPC – 20041          psychotropních látek.  

                               Naopak   u   chlapců   je    možno   

vypozorovat experimentování s drogami téměř u poloviny z evidovaných. U pěti 

z těchto mladistvých se jedná o podezření, které nebylo spolehlivě prokázáno, ale je 

vysoce pravděpodobné, že u nich k experimentům s návykovými látkami dochází, a 

to jak s drogami „měkkými“ (marihuana), tak zřejmě i s drogami „tvrdými“ 

(pervitin). To jsou také podle kurátorky nejčastěji užívané látky v Ostrožské Nové 

Vsi. 

Dalších pět chlapců se netají kouřením marihuany a připouští ojedinělý 

experiment s pervitinem (podle paní Nohalové lze předpokládat, že „ojedinělost“ 

deklarují pouze před dospělými, jejich zkušenosti budou jistě rozsáhlejší). 

                                                 
1 Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřován – statistické údaje – rok 2004 
[on-line].Praha : Národní protidrogová centrála.2004. [cit.1-6-2007]. Dostupné z www: 
http://www.mvcr.cz/policie/npdc/statistiky/rok04/index.html   - NPC = národní protidrogová centrála 
 

Graf č. 14 - Pachatelé tr. 
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Z toho by se dalo usoudit, že mezi uživateli drog bude více mužů než žen, ale 

je to jen hypotéza.  

A nyní se zaměřím na to, jak se na toto téma dívali respondenti. 

 

Většina respondentů, přesněji 56,5%, odpovědělo, že užívání drog s pohlavím 

vůbec nesouvisí. Dalších 34,8% dotázaných předpokládalo, že drogy užívají častěji 

muži a jen 8,7% považovalo za ohroženou skupinu ženy. 

 

Výsledky z hlediska proměnné věku jsou zaznamenány v tabulce č. 8. Ženy 

jako uživatele drog označilo jen minimum respondentů, poměrně často byli označeni 

muži. U skupiny mladých dospělých více než v 50% a u rodičů stejně často jako 

možnost, že na pohlaví nezáleží.  

U proměnné pohlaví vypadají 

výsledky následovně: Většina mužů se 

přiklonila k názoru, že na pohlaví při 

užívání drog nezáleží (67%). K tomu, že 

uživateli drog jsou většinou muži se 

přiklonilo 22% a k ženám pouze 11%. 

Ženy ovšem upřednostnily coby 

uživatele drog muže (49%). Na druhém 

místě, ovšem velmi těsně (46%) je  

zdroj: vlastní výzkum             varianta, že na pohlaví nezáleží, a ženy  

              považuje za uživatelsky drog jen 6% 

dotázaných. 

 

Názor respondentů podle nejvyššího 

dosaženého vzdělání ukazuje tabulka č.9. Z té je 

patrné, že téměř ve všech skupinách se 

respondenti nejvíce přiklonili k variantě, že 

užívání drog s pohlavím nesouvisí. Jedinou 

výjimkou byla skupina středoškolsky vzdělaných 

bez maturity, kteří jako uživatele upřednostnili 

muže. 

zdroj: vlastní výzkum    Nejméně volili respondenti variantu, že 

          
Tabulka č. 8 - Souvislost užívání drog s 

pohlavím  
 

        

   
nesouvisí s 
pohlavím ženy muži   

  Mladí lidé 72% 11% 17%   
  Mladí dospělí 32% 10% 58%   
  Rodiče 44% 12% 44%   
  Senioři 86% 0% 14%   

            

           

  

Tabulka č. 9 - Souvislost mezi 
užíváním droga pohlavím 
uživatele    

        

  

 
nesouvisí s 
pohlavím 

muži ženy 

  
  ZŠ 63% 13% 25%   
  SOU 64% 36% 0%   
  SŠ 28% 61% 11%   
  VOŠ 100% 0% 0%   

  VŠ 75% 25% 0%   
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          ženy užívají drogy častěji. 

 

 Co se týče proměnné dojíždění, výsledky jsou zaznamenány v grafu č. 15. 

Z grafu je patrné, že lidé dojíždějící do velkoměst se shodli na tom, že na pohlaví 

nezáleží. Ke stejnému názoru se přiklonili také 

lidé pracující v obcích a ve městech, ačkoliv 

takto neodpověděli všichni. U těchto skupin se 

objevil také názor, že uživateli drog jsou častěji 

ženy. U skupin dojíždějících do krajských měst 

a do okresních měst byl naopak preferován 

názor, že uživatelé drog jsou nejčastěji muži. 

 

Poslední proměnnou je zaměstnání. 

Tady se názory jednotlivých skupin poměrně 

lišily. Zatímco více než polovina respondentů 

pracující s lidmi   a   pracující mezi lidmi prefe- 

zdroj: vlastní výzkum                rovala   jako   uživatele   drog   muže  (pracující  

                                                s lidmi 57% a pracující mezi lidmi dokonce 

78%), naopak studenti a kupodivu i důchodci tvrdili, že užívání drog s pohlavím 

nesouvisí (studenti 81%, důchodci až 83%). 

 Ženy na mateřské dovolené se rozhodly přesně  1:1   mezi   dvěma  

variantami  a to  mezi tím, že užívání drog s pohlavím nesouvisí, a tím, že uživateli 

drog kupodivu jsou častěji ženy. 

 Kromě nich označili za uživatel drog ženy také lidé pracující bez přímého 

kontaktu s lidmi, a to 12% z nich (zbytek se téměř rovnoměrně rozdělil mezi 

zbývající možnosti), a studenti (13%). 

 

 

5.2. Typický uživatel drog – otázka č. 8 
 

 V této otázce měli respondenti za úkol „oznámkovat“ vypsané charakteristiky 

podle toho, jak přesně vystihovaly jejich představu typického uživatele drog. Přitom 

známka 1 znamenala, že charakteristika se vůbec nehodí a známka 5, že naopak 

Graf č. 15 - Pohlaví uživatelů 
podle  dojíždění
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uživatele drog vystihuje přesně. Charakteristikou značkové oblečení se tady myslí 

značky Adidas, Nike, Puma apod. 

 Tuto analýzu jsem provedla prostým průměrem známek, abych tak zjistila, 

které charakteristiky byly vybrány jako hodící se a které naopak vůbec ne. 

 Bez ohledu na proměnné odpovídali respondenti takto. Typický uživatel drog 

by měl mít dlouhé špinavé vlasy (průměrná známka 3,2) a potrhaný, špinavý oděv 

(průměrně 3). Patrně by také poslouchal techno (průměrná známka 3). Také by mohl, 

ale nemusel mít okousané nehty (2,3) a dredy (2). Případně by mohl mít zálibu v hip 

– hopu (2). Zato by ale určitě nenosil značkové oblečení typu Nike, Adidas, Puma 

apod. a také by nenosil čistý sportovní oděv (obojí ø 1). 

  

 Takže začnu analýzu podle věku. Podle mladých lidí by měl mít zejména 

dlouhé, špinavé vlasy a potrhaný oděv a překvapivě by měl též poslouchat techno. 

Tak to alespoň ukazují dosažené známky, které se v průměru pohybovaly okolo čísla 

3. Naopak „jedničku“ dostal čistý sportovní oděv a upravený vzhled. U skupiny 

mladých dospělých techno vystřídaly okousané nehty, ale jinak byly výsledky velmi 

obdobné (známky 2,5 – 3). Skupina rodičů našla více kategorií, které vcelku 

popisovaly typického uživatele drog. Průměru 3 se dočkaly dlouhé, špinavé vlasy, 

těsně pod ním zůstaly dredy, potrhaný,  špinavý oděv a techno. Nad průměrnou 

známku 2 se dostaly ještě okousané nehty a hip-hop. Upravený vzhled a čistý 

sportovní oděv si vedl stejně jako u předchozí skupiny. 

U všech těchto skupin však i ty nejvíce odpovídající charakteristiky dosáhly 

jen ke známce 3, tedy k přesnému průměru. To u seniorů byly názory vyhraněnější. 

Tady dosáhly dlouhé špinavé vlasy a dredy až ke známce 4  a více, potrhaný, špinavý 

oděv byl o jednu desetinu nižší a okousané nehty a techno se přiblížily ke „trojce“. 

Naopak nejlépe dopadl s čistou „jedničkou“ upravený vzhled a značkové oblečení. A 

na rozdíl od jiných skupin se zde ovšem několikrát objevila odpověď „nevím“. 

 

Co se týče pohlaví, podle žen by s největší pravděpodobností nosil potrhaný a 

špinavý oděv, protože tato varianta dostala výslednou známku 4. Za ní se pak se 

známkou těsně nad 3 pohybují dlouhé, špinavé vlasy a okousané nehty. Derdům 

chyběly ke „trojce“ pouze tři desetiny. Naopak typický narkoman by téměř jistě 

nenosil značkové oblečení Adidas, Nike apod., ani by nebyl upravený a nenosil čistý 

sportovní oděv.  
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Muži tak vyhranění nebyli, alespoň co se vysokých známek týče. Přes 

„trojku“ se dostaly pouze dlouhé, špinavé vlasy, a to jen o jednu desetinu. Přesně 3 

pak má potrhaný, špinavý oděv. Naopak čistou „jedničku“ získal upravený vzhled a 

čistý sportovní oděv. 

  

Podle vzdělání dopadly výsledky následovně: Podle lidí se základním 

vzděláním by měl typický narkoman dlouhé, špinavé vlasy a potrhaný špinavý oděv, 

neboť průměrná známka těchto charakteristik přesahovala „trojku“. Těsně pod tuto 

hranici se dostaly dredy, okousané nehty a techno. Naopak narkoman by neměl nosit 

čistý sportovní oděv, ani značkové oblečení a už vůbec by neměl být upravený. 

Podobný výsledek by i u  respondentů se středním vzděláním bez maturity. 

 Středoškoláci s maturitou rovněž hodnotili charakteristiky podobně, ale s 

poněkud nižšími známkami. Navíc se k charakteristikám, které by narkoman 

splňovat neměl, řadí také skateboarding. S tím by patrně mnozí odborníci 

nesouhlasili. 

 U vysokoškolsky vzdělaných lidí nepřesáhla žádná charakteristika známku 3 

a skateboarding obdržel dokonce čistou „jedničku“.  

Absolventi VOŠ dali známku 3 dlouhým špinavým vlasů, dredům a 

potrhanému, špinavému oděvu. „Jedničku“ dostal upravený vzhled, zarostený 

obličej, čistý sportovní oděv a překvapivě hip-hop. 

 

U proměnné dojíždění se lidé, pracující v obci, si vybrali jako odpovídající 

charakteristiky zejména dlouhé špinavé vlasy a potrhaný špinavý oděv. Obojí 

dosáhlo k hodnotě 3,5. Na pomyslném třetím místě skončily se známkou 3 dredy. 

Naopak jako úplně nevyhovující bylo vybráno značkové oblečení a upravený vzhled. 

Lidé, dojíždějící do měst, si jako odpovídající charakteristiky vybrali rovněž 

dlouhé špinavé vlasy a potrhaný špinavý oděv, ale známky se zde pohyboval pouze 

těsně okolo známky 3. Třetí charakteristikou se pak se známkou 2,5 stal hip-hop. 

Naopak nejnižší známky dostali čistý sportovní oděv, upravený vzhled (obojí 1) a 

značkové oblečení (1,3). 

Respondenti v okresních městech také přiklonili k potrhanému, špinavému 

oděvu (3,3) a k dlouhým špinavým vlasů. (3). Ostatní charakteristiky za nimi zůstaly 

s velkou ztrátou. „Jedničku“ naopak dostal čistý sportovní oděv, upravený vzhled a 
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značkové oblečení. S nepatrným rozdílem tří deseti se k nim připojil také zarostený 

obličej. 

Co se týče krajských měst, i tam byly odpovídající charakteristiky stejné: 

potrhaný špinavý oděv (3,4), dlouhé špinavé vlasy (3) a také se sem přidaly dredy 

(3). Naopak jako nejméně odpovídající charakteristika bylo vybráno značkové 

oblečení, upravený vzhled, čistý sportovní oděv a kupodivu také skateboard. 

Poslední skupinou jsou respondenti, dojíždějící do velkoměst. Tady byly 

výsledky snad ze všech skupin nejméně vyhraněné. Charakteristiky, které podle této 

skupiny nejlépe „sedí“ k uživateli drog, dosáhly pouze na hodnotu 3 (jednalo se opět 

o dlouhé špinavé vlasy a o potrhaný špinavý oděv) a „jednička“ byla také pouze 

jednou, ale za to u charakteristiky, kde by ji patrně málokdo čekal – u skateboardu. 

 

A zbývá už pouze zaměstnání. Studenti a respondenti pracující s lidmi 

nevybrali téměř žádnou charakteristiku, která by přesně odpovídala představě o 

typickém uživateli drog. Jediná „trojka“ se objevila u studentů u potrhaného, 

špinavého oděvu. A ani s „jedničkami“ se příliš nepřeháněli. U obou skupin byly 

pouze dvě, obě u respondentů pracujících s lidmi a získal je upravený vzhled a čistý 

sportovní oděv. 

Skupina pracujících mezi lidmi se přiklonila ke dvěma „trojkám“ a bez 

velkého překvapení u dlouhých špinavých vlasů a u potrhaného, špinavého oděvu. 

Dvě charakteristiky pak dostali „čistou jedničku“ – opět bez překvapení upravený 

vzhled a čistý sportovní oděv, a dvě se k „jedničce“ přiblížily (1,2) – značkové 

oblečení a zarostený obličej. 

Respondenti pracující bez přímého kontaktu s lidmi odpovídali velmi 

podobně: 3,2 -  potrhaný, špinavý oděv, 3 – dlouhé špinavé vlasy, a naopak 

„jedničky“ – čistý sportovní oděv, upravený vzhled a značkové oblečení. 

Ženy na mateřské dovolené měly kupodivu nejvyhraněnější názor na to, co 

přesně charakterizuje uživatele drog. Hned dvě charakteristiky se u nich dostaly přes 

hranici známky 4, přesněji na hodnotu 4,5. Byly to už známé dlouhé špinavé vlasy a 

také potrhaný, špinavý oděv. „Trojky“ se našly hned čtyři – dredy, okousané nehty, 

poslouchání techna a zarostený obličej. Nejméně odpovídajícími charakteristikami 

pak bylo vybráno značkové oblečení, upravený vzhled a čistý sportovní oděv. 
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Důchodci měli také poměrně jednoznačný názor, ačkoliv u nich byla nejvyšší 

známky 4,  a to u dlouhých špinavých vlasů a dredů. O jednu desetinu méně dostal 

potrhaný špinavý oděv. „Jedničku“ dostalo značkové oblečení a upravený vzhled.  

 

5.3. Souvislost užívání drog s věkem – otázka č. 9 
 

 V otázce č. 9 jsem se zaměřila na zjištění, jaký názor mají respondenti na věk 

uživatelů drog. Respondenti měli na výběr pět věkových skupiny – do 15. let, 16 – 

25 let, 26 – 35 let, 36 – 50 let a nad 50 let, a jim měli přiřadit skupiny drog, které 

jsou pro tyto věkové skupiny typické. Skupiny drog byly: alkohol, tabák, lehké drogy 

a tvrdé drogy. 

 Respondenti také měli možnost zatrhnout variantu, že věk s užíváním drog 

nesouvisí. 

 

 Co se týče nejčastějších odpovědí bez ohledu na proměnné, výsledky ukazuje 

graf č. 16. Za 

povšimnutí stojí 

počet odpovědí u 

tabáku u dětí do 15 

let. Připomínám, že 

dopovídalo 69 

respondentů. U 

skupiny do 15 let je 

také poměrně 

vysoké číslo u 

měkkých drog. 

 

 Co se týče 

věku respondentů, 

tak u alkoholu byli  

zdroj: vlastní výzkum                  za       konzumenty  

         považování vlastně 

všichni lidé ve věku nad 16 let. Zejména skupiny 26 – 35 let, 36 – 50 let a nad 50 let 

Graf č. 16 - Věk uživate lů měkkých a tvrdých drog, alkoholu 
a tabáku
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se dostaly vždy nad hranici 70%. U mladých dospělých zvolilo skupinu 26 – 35 let 

dokonce 100% respondentů. Nejméně hodnocenou skupinou tedy byly děti do 15 let, 

které dostaly nejvíce hlasů od mladých dospělých (57%) a nejméně od rodičů (11%).  

 U alkoholu byly rizikové skupiny v podstatě všechny. U mladých lidí volili 

všichni stejně a všechny skupiny tedy zatrhlo 75% respondentů. Nad 70% se držely 

všechny skupiny i ostatních skupiny respondentů, ovšem s výjimkou rodičů, kde lidé 

nad 50 let dostali „pouze“ 66%, a s výjimkou seniorů, kde „jen“ 50% z nich považuje  

za rizikovou skupinu děti pod 15 let. 

 Co se měkkých drog týče, nejrizikovějšími skupinami byli děti do 15 let a 

lidé od 16 do 25 let. Skupina, jmenovaná na druhém místě, byla označena více než 

75% respondentů ve všech skupinách. Děti pod 15 let tohoto nedosáhly pouze u 

rodičů (67%) a u seniorů (36%). Nejméně rizikovou skupinou pak byli lidé nad 50 

let, které kromě 11% mladých dospělých neoznačil nikdo.  

 U tvrdých drog jsou nejohroženější skupiny 16 – 25 let 26 – 35 let, které 

zatrhlo nejvíce respondentů ve 

všech skupinách (kromě rodičů 

u skupiny 16 – 35 let, kterou 

zvolilo 67% respondentů, je 

zatrhlo více než 70% 

respondentů).Naopak nejméně 

rizikovou skupinou byli lidé 

nad 50 let, které zvolilo 17% 

mladých lidí, 11% rodičů a u 

mladých dospělých a seniorů 

nikdo. Za nimi pak těsně 

skončily děti pod 15 let, které 

zatrhlo 16% mladých lidí, 26% 

mladých dospělých, 36% 

seniorů a žádný rodič. 

  

 O výsledcích otázky č. 

zdroj: vlastní výzkum      9 z pohledu pohlaví respondentů 

          informuje graf č. 17. Z grafu je 

patrné, že odpovědi žen dosahovaly vyšších procent než odpovědi mužů. Výjimkou 

Graf č. 17 - Závislost věku a užívání 
drog podle pohlaví respondentů
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byl pouze tabák a lehké drogy u dětí do 15 let a lehké a tvrdé drogy u lidí na 50 let. 

Zdá se tedy, že ženy kladou na riziko drog větší důraz, ale rozdíly jsou mnohde jen 

velmi nepatrné. 

 

 Podle nejvyššího dosaženého vzdělání se výsledky u alkoholu  dost   různily a  

shodné mají jen to, že nejméně rizikovou skupinou jsou ve všech případech děti do 

15 let.  

Zatímco podle  respondentů se základním  vzděláním jsou nejvíce ohroženi 

lidé 36 – 50 let a nad 50 let (74% respondentů), nejméně, tedy 44% považovalo za 

ohrožené děti pod 15 let a skupinu 16 – 25 let, lidé se středním odborným vzděláním 

považovali za nejčastější konzumenty lidi ve věku 26 – 35 let a 36 – 50 let (92%). 

V závěsu za nimi pak jsou lidé nad 50 let s 84%. Nejméně ohroženou skupinou jsou 

opět děti pod 15 let se 40%. Respondenti s maturitou považují za konzumenty lidi ve 

věku od 16 do 25 let a od 26 do 35 let. Zatrhli je všichni respondenti. Děti pod 15 let 

byly označeny opět nejméně, tentokrát jen 17%. Co se týče vysokoškolsky 

vzdělaných lidí, nejméně ji označilo opět děti pod 15 let a to 25%, ostatní skupiny 

však dopadly všechny stejně se 75% odpovědí. Lidé s VOŠ odpověděli všichni 

stejně. Všichni zatrhli skupiny 26 – 35 let, 36 – 50 let a nad 50 let. Nikdo pak 

nezvolil děti po 15 let a lidi mezi 16 a 25 lety. 

U tabáku byly rizikové skupiny také různé. Zatímco lidé se ZŠ a absolventi 

VOŠ považovali za nejméně rizikové děti do 15 let (ZŠ – 44%, VOŠ – 0%), u 

ostatních skupiny patřily k nejrizikovějším a nikde nesestoupily pod 75% 

(respondenti se SŠ je dokonce označili všichni). Nejméně rizikovými skupinami 

z hlediska tabáku u lisí se SOU a SŠ lidé ve věku 36 – 50 let a nad 50 let, ale i tak 

získali 84% (SOU) a 89%(SŠ) odpovědí. Pro vysokoškolsky vzdělané respondenty 

byla nejméně rizikovou skupiny lidí nad 50 let, kterou zvolilo 50% respondentů. 

Co se týče měkkých drog, děti do 15 let byly rizikovou skupinou pro všechny 

respondenty vyjma respondentů se základním vzděláním. Z nich tuto možnost 

označilo pouze 31% dotázaných, ačkoliv u ostatních skupin to bylo přes 70%. Další 

rizikovou skupinou jsou pak lidé od 26 do 35 let.  

 U tvrdých drog vybrali všichni respondenti v podstatě stejné skupiny, a to lidi 

ve věku 16 – 25 let, 26 -35 let a případně 36 – 50 let. Lidé se základním vzdělání 

však takto odpověděli v nižším počtu než v ostatních skupinách. Nejpřesvědčivějšího 

výsledku (100% v obou rizikových skupinách ) dosáhli absolventi VOŠ,  ale 
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vzhledem k jejich počtu nemá tento údaj žádnou vypovídající hodnotu. Za nimi pak 

skončili respondenti se středním vzděláním bez maturity, z nichž věkovou skupinu 

26-35 let zatrhlo 100% respondentů a věkovou skupinu 16 – 25 let 89%.  

 Nejméně rizikovou skupinou jak pro měkké tak pro tvrdé drogy  byli lidé nad 

50 let. 

 Možnost, že na věku nezáleží, zatrhlo 25% respondentů se ZŠ, 8% SOU, 0% 

SŠ, 0% VOŠ a 25% VŠ. 

 

 U proměnné dojíždění byly u alkoholu nejrizikovější skupiny lidé ve věku 16 

– 25 let, 26 – 35 let, 36 – 50 let a nad 50 let. Žádnou z nich nezvolilo méně než 60% 

respondentů se všech kategorií (60% bylo respondentů dojíždějících do krajských 

měst a tolik jich odpovědělo i u všech věkových skupin). 100% respondentů 

dojíždějících do okresních měst zvolilo skupiny 16 – 25 let, 26 – 35 let a 36 – 50 let. 

Stejně tolik procent získaly tyto skupiny i od respondentů dojíždějících do 

velkoměst. 100% z nich zatrhlo také skupinu nad 50 let. Nejméně rizikovou byla 

zvolena skupina dětí pod 15 let. 

 Z tabáku v podstatě nebylo nejslabší skupiny. Všechny věkové skupiny byly 

zvoleny ve více než 70% respondentů všech skupin.  

 U měkkých drog jsou nejrizikovějšími skupinami lidé ve věku pod 15 let a od 

16 do 25 let, které zvolili všichni respondenti dojíždějící do okresních měst a 

krajských měst. Ostatní věkové skupiny byly zvoleny u více než 60% ostatních 

respondentů. Nejméně rizikovou skupinou jsou lidé nad 50 let, které zvolilo jen 6% 

lidí, pracujících v obcích, jinak nikdo. 

 U tvrdých drog byly nejrizikovější skupiny lidé ve věku 16 – 25 let a 26 – 35 

let. Respondenti z okresních měst a velkoměst je zvolili všichni. Nejméně ohroženou 

skupinou jsou lidé ve věku nad 50 let, které zatrhlo 60% lidí dojíždějících do 

velkoměst a  6% lidí pracujících v obcích, jinak nikdo. Děti do 15 let jsou druhou 

nejméně ohroženou skupinou. Zvoleny byly také pouze u dvou skupin respondentů, a 

to u lidí pracujících v obcích (30%) a u lidí dojíždějících do krajských měst (60%). 

 

 Z hlediska zaměstnání jsou u alkoholu nejrizikovějšími skupinami lidé od 26 

do 35 let, od 35 do 50 let a nad 50 let. Tyto skupiny označilo více než 60% 

respondentů všech kategorií z výjimkou těch, kteří pracují přímo s lidmi. U nich to 

bylo jen 57%,ale zároveň je toto číslo maximum, kterého tito respondenti vůbec 
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dosáhli. Nejméně rizikovou skupinou jsou děti pod 15 let, které uvedlo od 14% do 

58% respondentů. Ženy na mateřské dovolené je neuvedly vůbec. 

 U tabáku dopadly všechny skupiny přibližně stejně. Lidi od 16 let výše 

zvolilo až 100% respondentů pracujících mezi lidmi a i u ostatních skupin se číslo 

pohybovalo kolem 70 až 80% (opět s výjimkou respondentů pracujících s lidmi). 

Děti pod 15 let zaostávali jen velmi nepatrně, asi o 10% u každé skupiny 

respondentů. 

 Co se týče měkkých drog, výsledky dopadly obdobně jako u každé jiné 

proměnné. Rizikovou skupinou byli děti pod 15 let a také lidé od 16 do 25 let (tuto 

skupinu zatrhli všichni respondenti pracující mezi lidmi). Nejméně ohroženou 

skupinou jsou pak lidé nad 50 let, které zvolilo pouze 12% respondentů pracujících 

bez přímého kontaktu s lidmi. 

 Rizikové skupiny u tvrdých drog označilo o dost méně respondentů než u 

alkoholu, tabáku a měkkých drog. 100% sice dostali lidé od 26 do 35 let (což byla 

také nejohroženější skupina), ale to pouze od žen na mateřské dovolené a ty 

odpovídaly pouze čtyři. Jediným vyšším číslem pak byli respondenti pracující mezi 

lidmi, kteří tuto skupinu zvolili v 92%, ale jinak se čísla nevyšplhala ani k 80%. 

Nejméně ohroženou skupinou pak byly děti pod 15 let, které označilo nejvíce 42% 

respondentů (důchodci), nejméně 6% respondentů (studenti) a ženy na mateřské 

dovolené a respondenti pracující bez přímého kontaktu s lidmi je neoznačili vůbec. 

 Variantu, že na věku nezáleží, označilo 13% studentů, 24% respondentů, 

pracujících bez přímého kontaktu s lidmi a 17% důchodců. 

  

 

5.4. Rodinné zázemí uživatelů drog – otázka č. 10 
 

 V této otázce jsem se respondentů ptala, z jakých rodin pocházejí uživatelé 

drog. Na výběr měli 6 možností a mohli zatrhnout i několik najednou. 

 

 75,3% respondentů odpovědělo, že narkomani pocházejí nejčastěji z  

rozvedených manželství.  V  těsném  závěsu  pak  následovaly  běžné rodiny (72,5% 

odpovědí). Teprve s mírným odstupem se umístily rodiny, kde se rodiče dětem 

nevěnovali (63,8% odpovědí), a pak bohaté rodiny, kdy mají děti dost peněz (60,9% 
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odpovědí). Možnost, že narkomani byli v dětství rozmazlováni nebo naopak týráni, 

se objevila nejméně (49,3% a 42% odpovědí). Rozdíly v počtu odpovědí jsou však 

tak malé, že se zdá, že obyvatelé Ostrožské Nové Vsi nepřikládají rodinnému zázemí 

velkou váhu. 

 Ovšem tady je nutno zohlednit ještě jeden aspekt. 23 % dotázaných označilo 

všech šest variant s odůvodněním, že narkomani mohou pocházet z jakéhokoliv 

prostředí. Těchto 23 % lidí tedy neupřednostňovalo rozvedené rodiny ani jinou 

formu, proto jsou tímto výsledky poněkud zkreslené. 

 A nyní se zaměřím na  výsledky podle jednotlivých proměnných.  

 

Výsledky podle věku  respondentů  jsou  zaznačeny v tabulce č. 10. Mladí 

lidé se zejména přikláněli k názoru, že narkomani pocházejí obvykle z rozvedených 

manželství, z běžných rodin a všichni se domnívají že i z bohatých rodin. Nejméně 

jich pak předpokládá, že jde o týrané děti. Pouze 11% dotázaných zatrhlo všechny 

možnosti. 

 Mladí dospělí si zase myslí, že jde především o mladé lidi z rozvedených 

manželství, nebo že se jim rodiče nevěnovali. Zde se ale našlo několik respondentů 

(26%), kteří zatrhli všechny 

možnosti. 

Podle rodičů pocházejí 

narkomani nejčastěji z běžných 

rodin, případně z rodin bohatých 

nebo z rodin, kde se jim rodiče 

nevěnovali. Stejně jako u 

mladých lidí i tady byla nejméně 

zastoupena varianta týraných 

dětí. 4 respondenti pak zatrhli 

všechny možnosti. 

I pro seniory je 

nejčastější rodinné zázemí 

narkomanů zcela běžné.   

zdroj: vlastní výzkum                  Nejméně byly naopak  

 

              
Tabulka č. 10 - Rodinné zázemí uživatelů drog  

         

    
Mladí 
lidé 

Mladí 
dospělí Rodiče Senioři   

  

jsou z 
rozvedených 
manželství 

89% 100% 44% 71% 
  

  
byli v dětství 
týráni 

39% 58% 33% 50% 
  

  
rodiče se jim 
nevěnovali 

72% 94% 55% 50% 
  

  
pocházejí z 
běžných rodin 

89% 53% 78% 100% 
  

  
byli v dětství 
rozmazlováni 

78% 53% 44% 50% 
  

  

jsou z 
bohatých 
rodin, sami 
mají peníze 

100% 58% 56% 64% 

  

  

zatrhnuty 
všechny 
možnosti 

11% 26% 22% 36% 
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uváděny rozmazlené   a    týrané děti   a  narkomani, jimž se rodiče  nevěnovali. I 

tady 5 respondentů označilo všechny čtyři možnosti. 

 Co se týče pohlaví, dopadly výsledky následovně. Variantu, že byli uživatelé 

drog v dětství týráni nebo rozmazlováni, uvedly obě skupiny respondentů v přibližně  

stejném počtu (ženy 49%, muži 50%) a byly to nejnižší výsledky u obou skupin.  

Nejčastější odpovědí bylo, že uživatelé drog pocházejí z rozvedených manželství,  

 což odpovědělo 81% mužů a 73% žen. Pak následovaly běžné rodiny, pro které se 

rozhodlo 78% mužů a 70% žen. Všechny varianty pak zvolilo 28% mužů a přesně o  

10% méně žen. 

zdroj: vlastní výzkum 

 

 V tabulce č. 11 jsou zaznamenány odpovědi respondentů podle jejich 

vzdělání. Z tabulky je patrné, že k nejčastějším odpovědím u všech skupin patřila 

rozvedená manželství, kde výsledek nesestoupil pod 60% a rodiny, kde se rodiče 

svým dětem nevěnovali, kterou zatrhlo alespoň 50% dotázaných v každé skupině. 

 Zajímavé výsledky přinesla ale i varianta týrání v dětství, kterou zvolilo, 

odhlédnu-li od skupiny absolventů VOŠ, nejvíce lidí ve skupině se základním 

vzděláním (68,8%) a další v pořadí je s 50% skupina vysokoškoláků. Naopak  

středoškolsky vzdělaní lidé s maturitou tuto variantu zvolili jen v necelých 30%.  

 Také varianta běžné rodiny přinesla zajímavé výsledky. U vysokoškolsky 

vzdělaných respondentů a obou skupin středoškoláků neklesl počet odpovědí pod 

75%, zatímco lidé se základním vzděláním se k této variantě přiklonili v necelých 

50%. Podobné rozpory je možné najít i u dalších variant. 

 

 U proměnné dojíždění byla nejčastěji zvolena varianta, že uživatelé drog 

pocházejí nejčastěji z běžných rodin. Tuto variantu zvolili všichni respondenti 

                    
  Tabulka č. 11 - Rodinné zázemí uživatelů drog podle vzdělání respondentů   
            

    
rozvedená 
manželství 

týrání v 
dětství 

rodiče se 
nevěnovali 

běžné 
rodiny 

v dětství 
rozmazlo- 

váni 
bohaté 
rodiny 

všechny 
možnosti   

  ZŠ 87,5% 68,8% 56,3% 46,8% 37,5% 56,3% 12,5%   
  SOU 64,0% 28,0% 52,0% 84,0% 32,0% 52,0% 24,0%   
  SŠ 77,8% 22,8% 77,8% 77,8% 77,8% 83,3% 22,2%   
  VOŠ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 50,0%   
  VŠ 75,0% 50,0% 75,0% 75,0% 50,0% 37,5% 50,0%   
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dojíždějící jak do krajských měst, tak do velkoměst. Pouze respondenti pracující 

v obci se přiklonili k jiné variantě, a to hned ke dvěma. Zatímco běžné rodiny zvolilo 

55% těchto respondentů, pro varianty rozvedených manželství a rodin, kde se dětem 

nevěnovali, se jich rozhodlo více (67% a 61%).  

Rozvedená manželství byla druhou nejčastější variantou i u ostatních skupin. 

Lidé pracující v krajských městech ji zatrhli všichni. 

 Nejméně respondenti volili rodiny, kde byly děti týrány. Nejvíce tuto 

možnost zvolili lidé z krajských měst, tedy 60% respondentů, ale u této skupiny je 

jedna zvláštnost. U žádné varianty neodpovědělo méně než 60% těchto respondentů. 

Důvodem toho je, že právě 60% respondentů zatrhlo všechny varianty, tedy vyjádřilo 

názor, že na rodinné prostředí až tak nezáleží a uživatelé drog mohou pocházet ze 

všech zmíněných rodinných prostředí. Po této slupině tedy bylo pro možnost 

týraných dětí nejvíce respondentů ze skupiny pracujících v obcích, a to 48%. 

Nejméně tuto variantu zvolili respondenti dojíždějících do okresních měst (25%). 

 Kromě 60% respondentů dojíždějících do krajských měst zatrhlo všechny 

možnosti také 21% 

pracujících v obcích, 

22% dojíždějících do 

měst, 13% 

dojíždějících do 

okresních měst a 20% 

dojíždějících do 

velkoměst. 

 

 Graf č. 18 

ukazuje rodinné 

zázemí uživatelů drog 

tak, jak si ho 

představují 

respondenti podle 

zaměstnání. Nejčastěji 

označovanou sku- 

zdroj: vlastní výzkum              pinou jsou běžné  

Gtaf č. 18 - Rodinné zázemí uživatelů drog podle 
zaměstnání respondentů
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rodiny, u nichž odpovědi žádné skupiny respondentů neklesly pod 50% a studenti 

tuto skupinu zvolili všichni. Další pak jsou bohaté rodiny, které zvolilo sice jen 33% 

důchodců, ale zároveň 100% žen na mateřské dovolené, a rozvedená manželství, 

 kde se počet odpovědí pohyboval od 92%  (respondenti pracující s lidmi) do 42% 

(důchodci).  

 Nejméně pravděpodobnou variantou jsou týrané děti, které zvolilo nejvíce 

respondentů pracujících bez přímého kontaktu s lidmi (59%) a nejméně pracující 

s lidmi (29%). Ženy na mateřské dovolené tuto možnost nezvolily ani jednou.  

 Všechny varianty zatrhlo nejvíce respondentů pracujících mezi lidmi (46%), 

za nimi pak studenti (31%) a v těsném odstupu respondenti pracující s lidmi (29%).  

U respondentů pracujících bez přímého kontaktu s lidmi zvolilo tuto odpověď pouze 

18% dotázaných a důchodců a z žen na mateřské dovolené nikdo. 

 

5.5. Shrnutí kapitoly: 
 

 Tato kapitola se zaměřila na zjištění, jak si respondenti představují typického 

uživatele drog. 

 Co se týče pohlaví, zdá se, že častěji jsou uživatelé muži než ženy. Většina 

respondentů se však přiklonila k názoru, že na pohlaví nezáleží. Co se týče věku 

respondentů, nejblíže byli takovému výsledku mladí dospělí. U proměnné pohlaví to 

byly spíše ženy a u vzdělání se nejvíce přiblížili lidé se středním vzděláním 

s maturitou a u dojíždění pak lidé dojíždějící do okresních a krajských měst. Co se 

týče zaměstnání, nejblíže byli respondenti pracující s lidmi a mezi lidmi. 

 Typický uživatel drog by měl mít nejspíš dlouhé špinavé vlasy, potrhaný 

špinavý oděv, případně dredy a okousané nehty. Také by mohl poslouchat techno a 

být neupravený. Tak si ho alespoň představují respondenti v mém výzkumu. Ovšem 

studenti, lidé v vysokoškolským, vyšším odborným a středním vzděláním, muži, 

respondenti dojíždějících do okresních, krajských měst nebo velkoměst a respondenti 

studující, pracující s lidmi a mezi lidmi byli ve svém hodnocení spíše opatrní a 

počítali i  možností, že uživatel drog může vypadat i jinak, ovšem lidé s nižším 

vzděláním a senioři byli měli mnohem vyhraněnější názor. Stejně tomu bylo i se 

ženami a také lidmi pracujícími v obcích. 
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 Co se týče věku uživatelů drog, tady byly výsledky celkem stejné u všech 

skupin. U alkoholu a tabáku byli rizikovými skupinami všechny nad 16 let, u 

měkkých drog zase skupiny pod 15 let a 16 – 25 let, u tvrdých drog zase skupiny 16 

– 25 a 26 – 35 let. Zase se potvrdilo, že lidé s vyšším vzděláním a nižším věkem a 

lidé dojíždějící do větších měst mají trochu lepší přehled, ale rozdíl nebyl nijak 

markantní.  

 U rodinného zázemí uživatelů drog si  většina respondentů myslí, že 

pocházejí vesměs z běžných rodin, případně že se jim rodiče nevěnovali nebo jsou 

bohatí. Jen velmi málo respondentů a to ve všech skupinách si myslí, že uživatelé 

drog byli většinou v dětství týráni. 

 

 

6. Ilegální drogy v Ostrožské Nové Vsi – otázky č. 3, 4, 5, 11 
a 13 

 

 V této otázce se budu zabývat tím, co všechno vědí respondenti o užívání 

ilegálních drog a s tím související kriminalitě v obci.  

 V kapitole 5. části první jsem již zmínila, jak vypadala situace u mladistvých 

uživatelů a výrobců drog v roce 2005, kterou mi popsala paní Nohalová. Nyní se 

pokusím popsat situaci vzhledem k novým informacím a také informacím od pana 

Voráče, policisty Policie ČR územní odbor Uherské Hradiště. 

A tím také začnu: pan Petr Voráč patří do skupiny specialistů, kteří se 

v daném obvodě, do něhož náleží i Ostrožská Nová ves, zabývají problematikou 

návykových látek.  Dle jeho názoru „bere“ drogy v obci asi 10 % obyvatel ve věku 

cca od 17 do 25 let1, což je přibližně stejné v celém obvodě.  

K nejčastějším drogám podle něj patří rovněž marihuana a pervitin, 

výjimečně se objeví také extáze. Občas se také objeví uživatelé těkavých látek, 

zejména pak toluenu, a snad jedině v tom je Ostrožská Nová Ves „výjimečná“. Tato 

skupina uživatelů je sice na Uherskohradišťsku zastoupena více než v ostatních 

okresech, ale jde většinou spíše o větší města, takže na vesnici je takováto skupina 

uživatelů spíše výjimkou.   

                                                 
1
 Tím jsou myšleni trvalí uživatelé drog, ne náhodní experimentátoři. 
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V obci bylo v posledních letech zabaveno několik varen1 (viz. OP5) a nalezeno 

několik políček s marihuanou, proto je jasné, že trestná činnost, spojená s výrobou a 

distribucí omamných a psychotropních látek, v obci kvete. Také bylo šetřeno několik 

osob starších 18 let za šíření toxikomanie podle § 188a) trestního zákona. Kdy a 

kolik osob bylo (nebo je) šetřeno, mi policista uvést nemohl, protože vyšetřování 

v době našeho rozhovoru ještě probíhalo. 

Jinak se v souvislosti s drogami objevily trestné činy krádeže, a to zejména 

drobných předmětů, jako jsou mobily, šperky, peněženky apod., ale také vykrádání 

objektů, zejména rekreačních chat u blízkých jezer. 

Tyto informace však pocházejí rovněž z roku 2005, proto se je pokusím 

doplnit několika novými poznatky, získanými jednak z další konzultace s paní 

Nohalovou, ale také z „Pracovního setkání  pracovníků pověřených obcí zabývajících 

se problematikou protidrogové prevence a  prevence sociálně patologických jevů“, 

které se konalo dne 19.4.2007 ve Zlíně pod vedením krajského protidrogového 

koordinátora, Mgr. Karla Géby. 

 

Nejprve začnu informacemi od paní Nohalové, protože se týkají přímo obce. 

Od roku 2005 byl šetřen případ několika obžalovaných, z nichž jeden byl z  

Ostrožské Nové Vsi v souvislosti s trestným činem výroba a distribuce omamných a 

psychotropních látek. Obžalovaný muž z Ostrožské Nové Vsi byl usvědčen z 10 

případů, kdy dal nebo prodal pervitin, který „vařili“ jeho společníci v Blatnici pod 

Sv. Antoníčkem, dalším osobám. Členové skupiny byli podle svého podílu na tr. 

činech odsouzeni k trestům od 10 let odnětí svobody po 1 rok podmíněně. 

Drogy si předávali většinou v soukromých bytech, ale minimálně v jednom 

případě došlo také k předání na HAMI Baru(OP6) v Ostrožské Nové Vsi. 

Co se týče nezletilých uživatelů pervitinu, v současné době jsou dva chlapci 

na léčení v komunitě KROK v Kyjově (viz. kapitola Prevence v obci). 

Drogy (zejm. pervitin) byly užívány ve většině případů v soukromých bytech, 

nicméně jedním z věřejných míst, kte se uživatelé drog scházeli, je železniční mostek 

přes Chylický potok(OP7 a, b)  nedaleko nově vybudované cyklostezky, spojující Veselí 

nad Moravou s Uherským Hradištěm. 

 

                                                 
1 Varna = podomácku vyrobené zařízení na výrobu pervitinu  
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Na pracovní schůzce pracovníků pověřených prevencí sociálně patologických 

jevů nás krajský protidrogový koordinátor seznámil s nejnovějšími informacemi o 

drogové problematice a s tím spojené kriminalitě v celém kraji i v jednotlivých 

okresech za rok 2006. 

Co se týče trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, bylo v roce 

2006 evidováno 333 případů v kraji, zatímco v roce 2005 jich bylo pouze 85. Ten 

propastný rozdíl se zdá skutečně ohromující, ale jeho příčinou je nejspíš změna 

zákona, protože dnes je alkohol za volantem již trestným činem, což dříve nebylo. 

Počet trestných činů výroby a distribuce psychotropních látek a jedů se 

naopak snížil (70 případů v roce 2006, 108 případů v roce 2005) a stejně tak počet 

trestných činů šíření toxikomanie (3 případy v roce 2006, 5 případů v roce 2005). 

 Během roku 2006 bylo ve zlínském okrese zajištěno 70 varen pervitinu. 

   

 Tímto jsem vyčerpala popis toho, jak situace v obci vypadá. Rozhodně není 

radno situaci podceňovat. K výrobě i distribuci v obci dochází a pojí se s tím také 

další trestné činy, jako krádeže, vloupání a podobně. Nyní se zaměřím na to, jak 

situaci vidí respondenti. 

 

 

6.1. Uživatelé drog mezi známými – otázka č. 3 
 

 V této otázce jsem se ptala, zda respondenti znají v obci někoho, kdo „bere“ 

ilegální drogy. Vycházím z toho, že na vesnici se taková věc obvykle neutají. 

Z výzkumu také vyplynulo, že 26 dotázaných, tedy více než 1/3, vůbec nezná 

nikoho, u koho by měli alespoň podezření na užívání návykových látek1.  

 

Co se týče věku, ve skupině mladých lidí znali všichni alespoň jednoho 

člověka, užívajícího návykové látky. V pěti případech potvrdili znalost dvou a více 

narkomanů. 

Z mladých dospělých zná „pouze“ 10,5% dotázaných jistě alespoň dva 

narkomany a 26,3% dotázaných zná jednoho. Dalších 26% respondentů uvedlo, že si 

                                                 
1
 Není-li uvedeno jinak, jsou v této kapitole návykovými látkami či drogami míněny vždy ilegální 

drogy. 
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to o jednom svém známém myslí, ale rozhodně nejvíce, tedy 42% dotázaných, 

uvedlo, že neznají vůbec nikoho. 

Proti předchozí skupině jsou údaje respondentů rodičů ve značném nepoměru. 

Pouze 22,2% dotázaných nezná nikoho, zato 33% jich ví jistě alespoň o dvou 

uživatelích drog, 22% znají alespoň jednoho a 22% to alespoň u jednoho 

předpokládají.  

Ze seniorů neuvedl nikdo, že by znal někoho, kdo by alespoň možná bral 

drogy. 

Nyní bych se na okamžik vrátila ke skupině rodičů. Je patrné, že znají 

mnohem více uživatelů drog než mladí dospělí, ačkoliv by se dal očekávat opak. 

Myslím, že mám vysvětlení. Může jít samozřejmě i o statistickou chybu, zajímavé 

však je, že tato věková skupina je přesně o generaci starší než skupina mladých lidí, 

kteří právě jsou potenciálními uživateli drog. Předpokládám tedy, že jde o rodiče této 

mládeže, a tak jako mladí lidé, i jejich rodiče se mezi sebou znají. V horším případě 

vědí o svém potomkovi, který bere drogy, v lepším případě o dětech svých přátel, 

známých a příbuzných. 

 

Vzhledem k pohlaví respondentů, variantu „neznám nikoho“ označilo více 

žen (39,4%) než mužů (36,1%) a rovněž minimálně dva uživatele drog znalo o dost 

více mužů (33,4%) než žen (21, 2%), ale v ostatních variantách to byly ženy, které 

tyto možnosti zatrhly častěji. Jednu osobu znalo 27,3 % žen a u jedné osoby to 

předpokládalo 12,1% žen, zatímco u mužů to bylo „jen“ 19,4% pro jistotu a 11,1% 

pro předpoklad. U varianty předpokladu alespoň u dvou osob se respondenti obou 

pohlaví shodli, neoznačil ji nikdo. 

 

Podle proměnné vzdělání znali nejvíce uživatelů drog vysokoškolsky 

vzdělaní lidé. Polovina zná jednoho a druhá polovina alespoň dva. Nejméně lidí znali 

respondenti se základním vzděláním, kde 56% z nich odpovědělo, že nevědí o 

nikom. Z dotázaných se středním vzděláním bez maturity neznalo žádné toxikomany 

44% a z respondentů s maturitou 33% (ale 39% zná jednoho toxikomana). 

 

 Co se týče dojíždění respondentů, 61% lidí pracujících v obcích sice nezná 

nikoho, kdo by užíval drogy, zato 12% ví jistě o dvou, 15% si to o dvou lidech myslí 

a 12% si to myslí o jednom. To je rozdíl například od skupiny dojíždějící do 
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velkoměst, kde sice nikdo neoznačil, že by o nikom nevěděl, ale také nikdo 

neuvedlo, že by to o někom věděl jistě. Všichni odpověděli, že vědí pravděpodobně 

alespoň o dvou. Podobně odpověděla i skupina dojíždějících do krajských měst, kde 

se odpovědi rozdělili mezi „předpokládám to u min. 2 osob“ a „předpokládám to u 

jedné“ (40%:60%).  

 Nikdo z respondentů dojíždějících do měst neuvedl, že by nevěděl o nikom, 

kdo by „bral“ drogy. Nejvíc (67%) uvedlo, že to u jedné osoby předpokládají. A 

respondenti dojíždějící do okresních měst rozdělili své odpovědi mezi dvě varianty. 

25% zná alespoň dva lidi, užívající drogy a 75% neví i nikom. 

  

 U proměnné zaměstnání odpovídali respondenti tak, že ani studenti, ani 

respondenti pracující s lidmi neuvedli, že by neznali nikoho nebo naopak že by jistě 

věděli o více než dvou uživatelích drog. Jejich odpovědi se rozdělili mezi varianty 

„předpokládám to u min. dvou osob“ a „předpokládám to u jedné“ (studenti 32% : 

68% ; resp. pracující s lidmi 57% : 43%). Co se týče respondentů pracujících mezi 

lidmi, tak 15% zná alespoň dva uživatele drog, 39% to u dvou svých známých 

předpokládá, 23% to předpokládá u jednoho a stejně tolik respondentů nikoho nezná. 

Z respondentů pracujících bez přímého kontaktu s lidmi odpovědělo 52%, že ve 

svém okolí nezná nikoho, koho by se tento problém týkal. 24% znalo alespoň dva 

uživatele drog ve svém okolí a o zbylých 24% se rovnoměrně rozdělily varianty 

minimálně dvou předpokládaných uživatelů a jednoho předpokládaného uživatele. 

 Ženy na mateřské dovolené rozdělily svoje odpovědi rovnoměrně mezi 

varianty, že znají minimálně dva uživatele a že neznají nikoho. Všichni důchodci 

uvedli, že neznají nikoho. 

 

6.2. Ilegální drogy přímo v obci –otázka č. 4 a 5 
    

 V této části se zaměřím na zjištění, nakolik vědí obyvatelé Ostrožské Nové 

Vsi o tom, jaké drogy se v obci objevují a jak se produkují a distribuují. Touto 

problematikou se v mém výzkumu zabývaly dvě otázky, proto se jimi budu zabývat 

najednou. 
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 Když se zaměřím na názory respondentů jako celku, byly výsledky velmi 

vyrovnané. 30 % respondentů odpovědělo,  že nikoliv,  že  se  musí  dovážet  

odjinud, 31 % respondentů se přiklonilo k názoru, že takové látky rozhodně není 

problém získat, a 39 % dotázaných si myslí, že výjimečně ano. Domnívám se, že toto 

číslo je nejvyšší z toho důvodu, že je to jakási „zlatá střední cesta“ pro lidi, kteří sice 

o situaci něco vědí, ale zase ne tolik, aby měli podrobný přehled. Ti, kdo 

předpokládali výrobu drog přímo v obci, se však v páté otázce překvapivě přesně 

„trefili“ do konkrétních látek. Obě nejčastější látky, marihuana a pervitin, se objevily 

v odpovědích více než 50% lidí. Marihuanu uvedlo 39 respondentů a pervitin 32. 

Také byl zmíněn hašiš, a to ve 3 případech. 

 

Z pohledu věku respondentů měli největší přehled mladí lidé, kteří ve 72% 

uvedli, že se drogy, vyrobené nebo vypěstované v obci, sehnat dají. Jen 28% zvolilo 

„zlatý střed“ a nikdo neuvažoval o tom, že by se drogy jen dovážely. Vyráběnými a 

pěstovanými drogami byla marihuana, pervitin a hašiš. 

Mladí dospělí ještě přehled měli, ale už neodpovídala s takovou jistotou. Jen 

37% si bylo jisto, že se tady drogy vyrábějí. Naprostá většina, tedy 53% respondentů, 

zvolila střední cestu, tedy že výjimečně. A uváděli pak zejména pěstování 

marihuany. 

Rodiče projevili dle očekávání ještě méně znalostí. Pouze 11% z nich vědělo 

o výrobě drog v obci. Celkem 67% respondentů se přiklonilo k tomu, že je to jen 

ojedinělé. 22% respondentů o výrobě v obci nevědělo vůbec. V této skupině se 

ovšem častěji než v předchozí objevil pervitin jako vyráběná látka. 

 Ze seniorů nikdo nevěřil, že by se v obci daly nějaké drogy vyrábět. Všichni 

uvedli variantu, že je nutno drogy dovážet. 

 

 Z hlediska pohlaví zatrhli muži více správných odpovědí než ženy. Zatímco 

39,4% žen bylo toho názoru, že drogy se musí odněkud dovážet, a zbylá část se 

rozdělila půl na půl mezi další dvě varianty, z mužů se pro dovážení drog do obce 

rozhodlo pouze 19,5%. Největší část, 47,2%, se rozhodla pro zlatou střední cestu, ale 

i tak zbylo stále dost hlasů (33,3%) pro výrobu drog přímo v obci. Látkami byla opět 

marihuana a pervitin, 3 muži označili také hašiš. 

 



 54 

 Co se týče vzdělání, u lidí se základním vzděláním dopadly výsledky 

následovně: 56% respondentů si myslí, že je nutno je dovážet, 13% zvolilo „zlatou 

střední cestu“ a 31% předpokládalo, že se drogy v obci vyrábí. Jmenována byla 

marihuana, pervitin a ve třech případech i hašiš. U jiných skupin se už neobjevil. 

 U lidí se středním vzděláním bez maturity jsou výsledky poměrně vyrovnané. 

36% se přiklání k názoru, že drogy se do obce dováží, 32% volí střední variantu a 

32% si myslí, že se drogy v obci vyrábí. U této skupiny, stejně jako u všech 

následujících  je jmenována marihuana a pervitin. 

 Středoškoláci s maturitou volí střední cestu v 72% odpovědí. 11% 

předpokládá dovoz drog do obce a 17% má opačný názor. 

 Z vysokoškolsky vzdělaných lidí nikdo nepředpokládá, že by se drogy  v obci 

nevyráběly. Zbylé dvě možnosti 

získaly po polovině odpovědí. 

Oba absolventi VOŠ jsou 

přesvědčeni, že se drogy v obci 

vyrábí. 

 V tabulce č. 12 jsou 

výsledky analýzy podle dojíždění 

respondentů. Z té je patrné, že 

zdroj: vlastní výzkum                nejvíce informací o drogové scéně  

v obci mají lidé, 

dojíždějící do 

měst a do 

krajských měst. 

Nejméně 

informovaní jsou 

pak kupodivu 

obyvatelé 

pracující v obcích, 

kteří jako jediní 

zvolili možnost, 

že se drogy musejí 

zdroj: vlastní výzkum                 dovážet, a tuto  

Tabulka č. 12 - Výroby drog v obci podle dojíždění 
respondentů 
        

    vyrábí se ojediněle dováží se   

  Obce 21% 18% 61%   

  Města 67% 33% 0%   

  Okresní města 0% 100% 0%   

  Krajská města 60% 40% 0%   

  Velkoměsta 0% 100% 0%   

            

Graf č. 19 - Výroba drog v obci z pohledu zaměstnání 

respondentů
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možnost označilo dokonce 61% respondentů. Přitom tato skupina by měla být 

informované nejlépe, protože v obci tráví nejvíce času. Když už nepracují přímo 

v Ostrožské Nové Vsi, jistě dojíždějí jen nedaleko, tudíž mají dost času vstřebat 

informace. ovšem do této skupiny se řadí také senioři, kteří mají o této problematice 

nejméně informací. 

 Všechny skupiny uvedli jako vyráběnou drogy marihuanu a pervitin, 3 

respondenti dojíždějící do města uvedli také hašiš. 

 V grafu č. 19 na předchozí straně jsou zaznačeny výsledky podle zaměstnání 

respondentů. Z něj je zřejmé, že nejlépe situaci odhadli studenti a respondenti 

pracující s lidmi, kteří ani jednou neuvedli, že by se drogy měli dovážet.  

    Naopak nejhůře si vedli dle očekávání důchodci, kteří jinou možnost ani 

nepřipustili. Všechny skupiny kromě důchodců uváděli jako vyráběné látky 

marihuanu a pervitin. Hašiš uvedli 3 studenti. 

 

 

6.3. Kde jsou drogy problémem – otázka č. 11 
 

 V této otázce mne zajímalo, zda si respondenti uvědomují, že drogy ohrožují 

všechny a všude bez ohledu na to, zda jde o malou vesničku nebo třeba o Prahu.  

 Zdá se, že si respondenti uvědomují nebezpečí návykových látek v obci, 

neboť 71% dotázaných uvedlo otázce č. 11, že drogy jsou velkým problémem i pro 

takové vesnice, jako je Ostrožská Nová Ves. Pouze 7 dotázaných chápalo drogy jako 

problém pouze velkoměst typu Prahy nebo Brna. 

 

V tabulce č. 12 vyznačen 

výsledek podle věku výsledek. 

Zatímco nikdo s mladých lidí 

nezapochyboval o tom, že drogy 

jsou problémem i pro malé 

vesnice, u seniorů byl počet 

odpovědí u všech tří variant velmi 

vyrovnaný, přičemž vesnice získa- 

zdroj: vlastní výzkum              a přeci jen hlasů nejméně.  

            
Tabulka č. 12 - Rozsah drogové problematiky 
 
        

    
Jen 
velkoměsta  

I větší 
města  I vesnice   

  Mladí lidé 0 0 18   
  Mladí dospělí 2 2 15   
  Rodiče 0 6 12   

  Senioři 5 5 4   
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Zbylé dvě skupiny si uvědomovaly riziko   pro   obec,  ač  výsledek nebyl tak 

přesvědčivý jako  u skupiny mladých lidí. 

 

 Co se týče pohlaví, byli to opět spíše muži, kdo se přiklonil ke správné 

variantě, tedy k riziku i pro obce. Tuto odpověď zvolilo 75% z nich a zbylá čtvrtina 

se přiklonila k větším městům. Velkoměsta neuvedl nikdo. 

 To u žen získala tato varianta druhý největší počet hlasů a označilo ji 21% 

dotázaných. Ačkoliv vesnice byla i u této skupiny zvolena nejčastěji, tak vysokého 

čísla jako u mužů se nedočkala (67%). A variantu větších měst zvolilo 12% 

dotázaných žen. 

 

 V grafu č. 20 je zřetelně vidět, jak dopadly výsledky podle dosaženého 

vzdělání respondentů. Je patrné, že pro 

všechny vysokoškolsky vzdělané 

respondenty jsou drogy problémem i 

pro vesnice. Také v ostatních čtyřech 

skupinách (absolventy VOŠ pomíjím) 

byla tato varianta silně zastoupena, ale 

objevily se i jiné. U lidí se základním 

vzděláním se více než 30% dotázaných 

domnívá, že drogy jsou problémem jen 

pro velkoměsta a ve skupině 

respondentů se středním vzděláním 

zdroj: vlastní výzkum        bez    maturity   jsou  pro    téměř 40%  

          odpovídajících drogy problémem 

větších měst. U středoškoláků s maturitou jsou obě varianty zastoupeny u stejného 

počtu respondentů (přes 10%). 

  

 Co se týče dojíždění, u všech skupin znamenaly drogy riziko také pro 

vesnice. Nejmenší počet odpovědí pro tuto variantu měli lidé, pracujících v obcích 

(52%), kteří byli také jediní, kdo se přiklonil také k variantě, že drogy jsou rizikem 

jen pro velká města (21%).  

Graf č. 20 - Drogy jako problém v obci 
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 Lidé, dojíždějící  do   krajských měst   a    velkoměst   zvolili   variantu     

vesnic všichni. Lidé, dojíždějící do okresních měst, v 75% a lidé, dojíždějící do měst, 

v 89%. 

.  

 Z hlediska zaměstnání měli největší přehled studenti, respondenti pracující 

s lidmi a respondenti pracující mezi lidmi. Všichni zvolili variantu rizika i pro 

vesnice. Také respondenti pracující bez přímého kontaktu s lidmi zvolili nejčastěji 

riziko i pro vesnice, ale výsledek už nebyl tak přesvědčivý, pouze 53% (35% viděli 

riziku u větších měst a 12% jen u velkoměst. U skupiny důchodců zvolilo variantu 

rizika i pro vesnice 33% dotázaných, ale nejvíce, 42%, získala varianta větších měst 

(25% respondentů viděla riziko jen pro velkoměsta). A ženy na mateřské dovolené 

neviděly v drogách riziko pro vesnice vůbec. Jejich odpovědi se rozložily 1:1 mezi 

zbylé varianty. 

 

 

6.4. Kriminalita v souvislosti s drogami – otázka č. 14 
 

 V této otázce mohli respondenti zvolit i více možností z nabízených variant 

různé trestné činnosti, která by mohla s drogami souviset. Mohli také zatrhnout 

možnost „nevím o ničem“. 

 Celkem 43% dotázaných uvedlo, že nevědí o ničem. Ostatní respondenti 

označili nejvíce trestný čin1 výroby a distribuce drog (47,8%), vandalismus (46,4%) 

a držení drog (42%). Nejméně bylo uváděno vykrádání chat, domů nebo bytů 

(10,1%) a automobilů (8,7%). 

 

Z hlediska věku dopadly výsledky následovně: u mladých lidí se zase nenašel 

nikdo, kdo by alespoň o něčem nevěděl. Všichni přitom uvedli, že vědí o výrobě a 

distribuci drog v obci. 89 % dotázaných ale také ví o držení drog a 72 % o 

vandalismu. 55% dotázaných se setkalo s rušením nočního klidu pod vlivem drog a 

                                                 
1 V této práci je trestným činem nebo trestnou činností nazýván i skutek, který by byl kvalifikován 
např. jako přestupek. nejde tedy o termín dle výkladu zákona, ale o pracovní název pro potřeby této 
práce 
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přesná polovina dotázaných věděla o krádežích1. Objevilo se i několik respondentů, 

kteří označili vykrádání chat, domů a bytů nebo automobilů. 

U mladých dospělých uvedlo hned 53% dotázaných, tedy více než polovina, 

že nevědí o žádném trestném činu pod vlivem drog. Ze zbylých 47% respondentů 

všichni zvolili vandalismus jako trestnou činnost pod vlivem drog, která se v obci 

objevuje. 37 % z nich pak uvedlo, že se setkali s výrobou a distribucí drog a 

s držením drog. Několikrát se také objevila možnost rušení nočního klidu, krádeže a 

vykrádání automobilů. 

Ze skupiny rodičů pouze 33 % uvedlo, že nevědí o ničem. Ostatní respondenti 

označili nejčastěji vandalismus a krádeže (56 % respondentů). Za nimi následovala u 

44% respondentů výroba a 

distribuce drog a u 33% pak držení 

drog. Vykrádání automobilů nebo 

chat, domů a bytů neuvedl nikdo. 

 Ze seniorů nevěděl nikdo o 

žádném trestném činu. 

  

 Co se pohlaví týče, 45% žen 

a 42% mužů uvedlo, že nevědí o 

žádné trestné činnosti v obci, která 

by měla co do činění s drogami. Na 

grafu č. 21 jsou znázorněny odpo- 

zdroj: vlastní výzkum              vědi zbylých respondentů.  Z křiv- 

              ky grafu je patrné, že četnost 

odpovědí u variant vandalismu, rušení nočního klidu, výroby a distribuce drog a také 

vykrádání automobilů je u obou skupin velmi podobná. Odlišnost vykazují varianty 

držení drog a drobné krádeže, o nichž vědí muži více než ženy, a také varianta 

vykrádání domů, bytů a chat, kterou nezatrhla vůbec žádná žena. 

 

 U proměnné dojíždění měla nejméně informací skupina respondentů 

dojíždějících do okresních měst, neboť všichni zatrhli variantu „nevím o ničem“. Pak 

následovala skupina pracujících v obcích s 67% respondentů kteří nevěděli o žádné 

                                                 
1
 Myslí se krádeže menších věcí, jako jsou mobily, peněženky apod. 

Graf č. 21 - Trestná činnost v obci spojená s 
drogami 
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trestné činnosti. Ovšem ostatní pak již byli kromě vykrádání chat seznámeni se vším 

(vandalismus 33%, rušení nočního klidu 12%, výroba a distribuce drog a držení drog 

12%, krádeže 18% a vykrádání auto 9%). 

 Všichni dojíždějící do krajských měst zatrhli vandalismus, rušení nočního 

klidu, výrobu a distribuci drog, držení drog a krádeže. O jiných činech nikdo 

nevěděl.  

 A co se týče lidí dojíždějících do velkoměst, všichni věděli o výrobě 

s distribuci drog, a 60% vědělo také o držení drog a o krádežích. 

 

 Z hlediska zaměstnání jsou nejhůře informováni důchodci, neboť všichni 

uvedli, že nevědí o žádné trestné činnosti v souvislosti s užíváním drog.  

 U žen na mateřské dovolené se 50% vyjádřilo, že o ničem neví, a 50% vědělo 

o vandalismu, výrobě a 

distribuci drog a držení 

drog. 

 Výsledky ostatních 

čtyřech skupin jsou 

znázorněny v grafu č.22. 

Nejhůře si vedla skupina 

pracujících bez kontaktu 

s lidmi, neboť zde 65% 

respondentů nevědělo o 

žádné trestné činnosti. 

Naopak nejlépe 

informováni byli studenti a  

zdroj: vlastní výzkum       respondenti        pracující  

        s lidmi. Nejčastějšími 

trestnými činy pak byl vandalismus a výroba a distribuce drog. 

 

6.5. Shrnutí kapitoly 
 

 Opět se potvrdila přímá úměra, že čím vyšší vzdělání, tím lepší 

informovanost. U věku však nepřímá úměra neplatí. Značně překvapila skupina 

Graf č. 22 - Trestná činnotu v obci z  pohledu 
zamšstnání respondentů
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rodičů, která sice možná není nejlépe informovaná o obecných pojmech, týkajících 

se drog, ale zato se dobře vyzná v drogové scéně v obci. jak už jsem zmínila, myslím 

si, že je to právě proto, že jde o rodiče potenciálních uživatelů drog a znají tedy 

situaci od svých dítek nebo od známých a příbuzných. Ostrožská Nová Ves je 

poměrně hodně propletena rodinnými vazbami, takže se tady skutečně nic neutají. 

 Opět se potvrdilo určité zaostání žen za muži, co informovanosti o drogách 

týče. Vysvětlení je v kapitole 4.  

 A posledním nečekaným výsledkem je tak malá informovanost lidí 

pracujících v malých obcích o drogové scéně v Ostrožské Nové Vsi. Pro tuto 

skutečnost nemám vysvětlení, kromě toho, že může jít o statistickou chybu. 

 

 

7. Alkohol v Ostrožské Nové Vsi – otázky 12 a 14 
 

 Částečnou odpověď poskytuje už otázka č. 9  v kapitole 4, ale ta odpovídala 

pouze na to, kdo pije alkohol obecně, kdekoliv. Nyní se zaměřím na to, jak to vypadá 

s alkoholem v obci.  

Alkoholismus u dospělých se dá těžko nějak zjistit, proto jsem se paní 

Nohalové zeptala alespoň na to, zda řeší nějaké případy alkoholu u nezletilých. Podle 

paní Nohalové s tím v obci žádný problém není. Na okrese se někdy nějaký problém 

vyskytne, ale jde jen o ojedinělé záležitost.  

 Nicméně přece jen se takové situace vyskytují, jak ukazuje tabulka č. 13, 

která znázorňuje počet zjištěných 

podnapilých osob mladších 18 let a 

počet akcí zaměřených na kontrolu 

alkoholu u mladistvých v okrese 

Uherské Hradiště. Oba údaje 

pocházejí od Policie ČR. 

Také   následující   údaje   o  

zdroj: Pracovní schůzka 19.4.2007        něčem vypovídají. „Průzkum žáků a 

                                                                           studentů škol v ČR z roku 1995  

ukázal, že pravidelně pilo pivo 24, 5 %, víno 7,2 % a destiláty 5 % respondentů. 

Zkušenost s opilostí potvrdilo 20 % dotázaných. (31) Jiný výzkum uvádí, že 9 % 

          

Tabulka č. 13 - Počet zajištěných podnapilých 
mladistvích a počet akcí na kontrolu užívání 

alkoholu u mladistvích 

       

    
počet 
podnapilých počet akcí    

  2006 26 22   

  2007 (do 6.4.) 0 3   
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mladistvých začalo pravidelně (nejméně 1x za týden) pít v 15 letech, 20 % v 16 

letech a 40 % v 17 letech.“1 

A   že  je s alkoholem skutečně problémů dost,  ukazuje    už    jednou 

zmíněný údaj, srovnávající počet případů ohrožení pod vlivem návykové látky. Ten 

se 85 případů v roce 2005 vyhoupl na 333 v roce 2006 jen proto, že se sem začalo  

počítat i řízení v opilosti. 

Mým původním záměrem bylo uvést také problematiku kouření cigaret, ale 

ke zpracování tohoto tématu nemám dost informací ani prostoru. 

 Nyní se pokusím popsat situaci v obci pomocí zmíněných dvou otázek 

z výzkumu. 

 

7.1. Alkoholismus jako problém v obci 
 

 Co se týče  věku respondentů, je z grafu č. 23 patrné, že toto riziko nejvíce 

podceňují senioři. Naopak nejopatrnější jsou v tomto směru mladí lidé. Tady tedy 

zůstává zachována nepřímá 

úměra, čím nižší věk, tím větší 

obezřetnost. 

 

 Vzhledem k pohlaví 

respondentů vypadají výsledky 

tak, že problém s alkoholismem 

v obci vidí 25% mužů a o více 

než polovinu méně žen (12%). 

Zdá se však, že ženy vidí 

alkoholismus   v   obci spíše jako 

ojedinělý  problém,  protože  tuto 

variantu zvolilo 67% a pouze 

56% mužů. Co se týče odpovědí,  

zdroj: vlastní výzkum     že v obci takový problém není,  

       jsou odpovědi mužů a žen velmi 

vyrovnané (19% : 21%). 

                                                 
1 Marhounová, J.; Nešpor, K.: Alkoholici, feťáci a gambleři, Empatie, Praha .1995, str. 67 

Graf č. 23 - Alkoholismus jako problém v 

obci
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 Co se týče vzdělání, skupiny se středním odborným vzdělání, s maturitou a 

absolventi vyšších odborných škol se přiklánějí k názoru, že jde jen o ojedinělé 

případy (SOU 52%, SŠ 89%, VOŠ 100%). Názory vysokoškolsky vzdělaných lidí se 

rozdělili 50% : 50% mezi možnosti „je to problém“ a „jen ojediněle“. Zato lidé se 

základním vzděláním nepovažují alkoholismus v obci za závažný problém vůbec a 

přiklání se spíše k té variantě, že v obci takový problém vůbec není (56%). 

  Z pohledu dojíždění respondentů bylo nejsnazší analyzovat skupiny 

dojíždějící do krajských měst a velkoměst, protože zde všichni zvolili „zlatou střední 

cestu“, tedy že s alkoholismem jsou v obci jen ojedinělé potíže. Poměrně snadno se 

rozhodovali také lidé dojíždějící do okresních měst, kde ojedinělé problémy zvolilo 

75% respondentů a 25% se přiklonilo k názoru, že alkoholismus je skutečně velkým 

problémem. 

 Také lidé pracující v obcích a městech zvolili nejčastěji variantu, že problémy 

sou jen ojedinělé (45% obce, 61% města). 28% lidí pracujících ve městech však 

označilo variantu, že jde o velký problém, a k variantě, že problém neexistuje, se 

přiklonilo jen 11%, zatímco lidé pracující v obci považují alkoholismus za problém 

pouze v 19% odpovědí, ale žádný problém nevidí celých 36%. 

 

 

7.2. Trestná činnost v souvislosti s alkoholem 
 

 Co se týče věku, 

nejlépe informovaní jsou 

mladí lidé, z nichž pouze 

17% uvedlo, že neví o 

žádném trestném činu 

v souvislosti s alkoholem. 

Zato 83% vědělo o násilí a 

rvačkách, 72% vědělo o 

vandalismu a ostatní 

varianty mimo vykrádání 

zdroj: vlastní výzkum               aut se také vždycky někdo  

Graf č. 24 - Kriminalita v souvislosti  s alkoholem z 
hlediska pohlaví respondentů
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zatrhl. Velmi podobně na tom byli i mladí dospělí, z nichž sice už 32% nevědělo o 

ničem, ale zato byli respondenti, kteří věděli i o vykrádání aut (21%). 

 Nejméně informovaní byli dle očekávání senioři, z nichž 64% nevědělo o 

ničem a ostatní věděli pouze o vandalismu (14%) a o podávání alkoholu mladistvým 

(21%). 

 

 Co se týče pohlaví respondentů, z grafu č. 24 na předcházející straně je vidět, 

že to byly spíše byly ženy, které se 

přiklonily k odpovědi „nevím“ 

v menší míře. Tuto variantu 

označilo pouze 33% žen, ale zato  

47% mužů. Také o vandalismu, 

rušení nočního klidu a o násilí 

věděly více ženy. Naopak o 

krádežích a vykrádání měli větší 

ponětí muži. V otázce podávání   

alkoholu  mladistvým odpovídaly   

obě skupiny stejně. 

 

 Co se týče vzdělání 

respondentů, výsledky jsou 

zaznačeny  v tabulce  č.  14.  Když  

zdroj: vlastní výzkum      nepočítám  dva  absolventy VOŠ,  

       tak nejvíce informací v této 

problematice mají lidé se středním vzděláním s maturitou. Pouze  28% z nich 

odpovědělo „nevím“, což byl nejnižší údaj ze všech skupin. A o každém 

z vyjmenovaných trestných činů alespoň někdo z této skupiny věděl.  

 Dobrých výsledků dosáhla také skupina se středním odborným vzděláním, u 

níž bylo 0% pouze u vykrádání automobilů. O žádné trestné činnosti nevědělo pouze 

32% respondentů. 

 Nejhůře dopadla skupina seniorů, z nichž o ničem nevědělo 69% 

respondentů. Pouze 31% vědělo o vandalismu a o násilí, což byl nejnižší údaj u 

všech skupin. 

                

  
Tabulka č. 14 - Kriminalita z pohledu vzdělání 
respondentů   

          
    ZŠ SOU SŠ VOŠ VŠ   

  
nevím o 
ničem 69% 32% 28% 0% 50%   

  vandalismus 31% 56% 44% 100% 50%   

  
rušení 
nočního klidu 13% 48% 44% 100% 25%   

  

prodávání 
alkoholu 
mladistvým 20% 52% 50% 100% 25%   

  
násilí 
(rvačky) 31% 48% 50% 100% 50%   

  krádeže 13% 12% 11% 0% 25%   

  
vykrádání 
automobilů 0% 0% 22% 0% 0%   

  
vykrádání 
chat atd. 13% 28% 11% 0% 0%   
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Nijak dobře nedopadli ani vysokoškolsky vzdělaní respondenti, z nichž 50% 

nevědělo ničem, 50% vědělo o vandalismu a násilí a 25% vědělo o rušení nočního 

klidu, prodávání alkoholu mladistvým a o krádežích.  

 Následují výsledky podle dojíždění respondentů. Variantu „nevím“ zatrhlo 

nejvíce lidí, dojíždějících do velkoměst (60%), pak následovali pracující v obcích 

(52%), dojíždějící do okresních měst (50%), do krajských měst (40%) a nejméně tuto 

variantu uvedli dojíždějící do měst (11%). 

 Respondenti pracující v obcích věděli o všech trestných činech, které 

možnosti nabízely ( vandalismus 39%, rušení nočního klidu 27%,prodávání alkoholu 

mladistvým 30%, násilí 33%, krádeže 15%, vykrádání automobilů 6% a domů a chat 

6%). 

 Lidé dojíždějící do měst věděli nejvíce o vandalismu (89%), násilí (78%), 

prodávání alkoholu mladistvým (67%) a rušení nočního klidu (61%). 39% ještě 

uvedlo vykrádání domů a chat a 11% vědělo o krádežích. 

 U lidí dojíždějících do okresních měst věděla polovina o vandalismu, rušení 

nočního klidu a prodávání alkoholu mladistvým, čtvrtina pak o násilí a rvačkách, 

krádežích, 

vykrádání 

automobilu a chat 

a domů. 

Lidé do-

jíždějící do 

krajských měst 

věděli ze 60% o 

rušení nočního 

klidu, o prodá-

vání alkoholu 

mladistvým a o 

násilí. 30% se 

ještě setkala 

s vandalismem, 

ale   jiná    trestná  

zdroj: vlastní výzkum         činnost jim  

 

Graf č. 22 - Kriminalita v obci z  pohledu zaměstnání 
respondentů
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známá nebyla. 

 A lidé dojíždějící do velkoměst věděli pouze o rušení nočního klidu a o násilí 

(40%). 

 

 Co se týče zaměstnání, výsledky jsou uvedeny v grafu č. 22 na předchozí 

straně. Nejvíce respondenti věděli o vandalismu, rušení nočního klidu, prodávání 

drog mladistvým a násilí, kde se orientovali zejména studenti, respondenti pracující 

mezi lidmi a pracující s lidmi. Naopak nejmenší povědomí bylo o vykrádání 

automobil, kde se zdá být překvapením skupina žen na mateřské. Je ovšem nutno 

uvědomit si, že odpovídaly pouze 4, tedy 50% činí 2 respondenty.  

 Nejméně obeznámenými skupinami byli respondenti pracující bez přímého 

kontaktu s lidmi a senioři, jejichž výsledky se nevyšplhaly nad 30%. 

 

 Co se týče odpovědi „nevím“, nejvíce jí využili respondenti pracující bez 

přímého kontaktu s lidmi (82%). Se značným odstupem to pak byli důchodci (58%) a 

ženy na mateřské dovolené (50%). Poměrně málo jí využili studenti (19%) a 

respondenti pracující bez přímého kontaktu s lidmi (14%), nejméně pak respondenti 

pracující mezi lidmi (8%). 

 

7.3. Shrnutí kapitoly 
 

 Tato kapitola nepřinesla v podstatě žádné velké překvapení. O problémech 

s alkoholem vědí spíše mladší lidé s vyšší vzděláním.  

 Jediným zajímavým jevem může být to, jak trestnou činnost neznali lidé 

dojíždějící do velkoměst. Když pominu možnou statistickou chybu, je nutné si 

uvědomit, že všechna velkoměsta jsou od Ostrožské Nové Vsi poměrně daleko, takže 

tam většina lidí zůstává přes týden a vrací se pouze na víkendy. A během tak krátké 

doby je dost těžké i v Ostrožské Nové Vsi se o všem dozvědět. 
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8. Prevence v obci 
 

 Tuto kapitolu bych chtěla věnovat problematice prevence a preventivních 

programů v obci a v okrese vůbec.  

U této části jsem čerpala zejména z rozhovoru s paní Janou Nohalovou, 

kurátorkou pro děti a mládež v Uherském Hradišti a zároveň osobou pověřenou 

koordinací prevence sociálně patologických jevů a také z pracovního setkání 

pracovníků pověřených obcí zabývajících se problematikou protidrogové prevence a  

prevence sociálně patologických jevů, kterého jsem byla přítomna.  

Toto setkání se konalo se konalo 19.4.2007 ve Zlíně a zúčastnilo se ho 16 

pověřených pracovníků jednotlivých měst (kromě Uherského Hradiště např. 

Bojkovice, Zlín, Karolinka, Napajedla, Slavičín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod 

Radhoštěm a další). Setkání zorganizovali a také se ho za krajský úřad zúčastnili 

Mgr. Pavlína Nováková, vedoucí neziskového sektoru, Odbor kancelář hejtmana, a 

Mgr. Karel Gába, krajský protidrogový koordinátor  

 
 

8.1. Protidrogová prevence v rámci okresu 
 

 Nejprve bych se ráda podívala na preventivní programy a činnosti v rámci 

okresu Uherské Hradiště. Navíc jistě zmíním také několik údajů, které se budou týkat 

celého kraje. 

 Na území okresu Uherské Hradiště se nachází několik organizací a zařízení, 

jejichž účelem je mimo jiné i protidrogová prevence. Pro Ostrožskou Novou Ves 

jsou nejvýznamnější ty v nejbližším okolí, tedy v tomto případě ve městě Uherské 

Hradiště.  

 V Uherském Hradišti přímo se nachází poměrně dobře fungující 

nízkoprahový klub Tulip, zřízený a spravovaný místní Charitou. Je to zařízení 

určené pro mládež ve věku cca od 12 do 20 let a jeho klienty jsou děti a mladí lidé, 

kteří jinak tráví svůj volný čas neorganizovaně např. potulování po ulicích, v parku 

apod. Klub je volně přístupný pro všechny mladé lidi, kteří tady chtějí provádět 
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volnočasové aktivity a k dispozici je také pomoc odborníků. Aktivity jsou zdarma a 

klienti nepodléhají žádné evidenci.1  

 Dále je zde kontaktní centrum Charáč, Sdružení podané ruce a.s., které 

má už svoji několikaletou tradici. Jeho cílem je „zlepšení situace uživatelů drog, 

prevence infekčních onemocnění a šíření těchto nemocí.“2 Centrum je určeno 

zejména pro uživatele opiátů, stimulancií a těkavých látek, pro uživatele aplikující si 

drogu nitrožilně, tedy rizikově, pro mladistvé a rekreační uživatele drog, pro ty, co 

jsou mimo síť již existujících zařízení a pro ty, kdo se vrací po léčbě do přirozeného 

prostředí. Centrum také nabízí poradenství partnerů a rodinným příslušníkům 

uživatelů drog. Součástí činností centra je i aktivní vyhledávání klientů, tedy terénní 

práce.3  

V souvislosti s tímto kontaktním centrem musím zmínit postoj paní 

Nohalové. Ta mi řekla, že v minulosti byla spolupráce s tímto centrem velmi dobrá, 

ale po změně vedení se vztahy s městským úřadem rapidně zhoršily. Naopak už 

zmíněný Tulip funguje velmi dobře a kurátoři s ním spolupracují bez nějakých 

větších obtíží. 

 Poslední institucí je v Uherském Hradišti Zdravotní ústav se sídlem ve 

Zlíně, pracoviště Uherské Hradiště, který se stará o ochranu zdraví. 

 

 Ve vzdálenější okolí pak funguje R-Ego a.s. ve Slavičíně (cca 50 km od 

Ostrožské Nové Vsi), které se zaměřuje na poradenství a také provozuje 

nízkoprahový klub pro děti a mládež4. 

 O třicet kilometrů blíž v Uherském Brodě provádí svou činnost hned dvě 

zařízení : Centrum prevence CEPR – středisko prevence, které se specializuje na 

protidrogovou prevenci a zejména na poradenství a primární prevenci, a Oblastní 

charita Uherský Brod – zprostředkovává poradenství rodičům při výchově a 

                                                 
1 Tulip – O nás [on-line]. Uherské Hradiště : Oblastní charita.2006 [cit. 31-5-2007]. Dostupné z www: 
http://www.uhradiste.caritas.cz/tulip/index.php?odkaz=onas&PHPSESSID=c98956e389c3fd018b5ce
55a172104c0 
2 K-centrum Charáč, Uherské Hradiště [on-line].Brno : Občanské sdružení Podané ruce.1995 [cit. 31-
5-2007]. Dostupné z www: http://www.podaneruce.cz/cz/programy/kontaktni-centra/charac.html 
3 K-centrum Charáč, Uherské Hradiště [on-line].Brno : Občanské sdružení Podané ruce.1995 [cit. 31-
5-2007]. Dostupné z www: http://www.podaneruce.cz/cz/programy/kontaktni-centra/charac.html 
4 GÉBA, KAREL, MGR.: Zápis z pracovního setkání  pracovníků pověřených obcí zabývajících se 
problematikou protidrogové prevence a  prevence sociálně patologických jevů (předmět: zápis 
z pracovní schůzky ze dne 19.4.2007)).Jana.Nohalova@mesto-uh.cz (originál: Karel.Gaba@kr-
zlinsky.cz) 
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vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené a pomáhá rodičům při řešení 

výchovných a jiných problémů dítěte. 

 A tímto jsem seznam zařízení, zabývajících se protidrogovou prevencí 

v podstatě vyčerpala. 

 

   Součástí této kapitoly by měly být také protidrogové programy a aktivity 

města Uherské Hradiště, ale s tím je zásadní problém. Žádné takové aktivity prostě 

nejsou. Podle paní Nohalové na nic takového není čas. Vůbec se jí nedivím.  

 Dokud existovaly okresní úřady, byl u každého z nich ze zákona protidrogový 

koordinátor. Na plný úvazek, dalo by se říct. Se změnou zákona však došlo k tomu, 

že má každé město možnost mít pověřeného pracovníka pro tyto aktivity, takže to 

dostal někdo prostě přiděleno ke své běžné práci. Prostě jako další činnost. Takže 

paní Nohalová je teď kurátorka pro děti a mládež, zároveň vedoucí oddělení sociální 

prevence a ještě protidrogová koordinátorka. To by den musel mít aspoň padesát 

hodin, aby mohla plnit všechny své povinnosti důsledně a tak jak by si zasloužily. 

Myslím, že tohle je velká chyba legislativy. Aby mohl někdo zodpovědně vykonávat 

funkci protidrogového koordinátora a plnit všechny závazky, musel by tuto práci 

dělat alespoň na poloviční úvazek, ne-li na celý.  Jen tak to někomu přidělit jako 

další povinnost prostě nestačí.  

 Ale to není jediný problém města Uherské Hradiště. Nejen, že koordinátor 

nemá pro jiné povinnosti na svou práci čas, ale ani město se nevyznačuje přílišnou 

aktivitou na tomto poli. Podle paní Nohalové jsou aktivity města v tomto směru 

velmi chaotické a nekoordinované, jako podle hesla „Pravá ruka neví, co dělá levá“. 

Příkladem může být vznik Pracovní skupiny pro prevenci kriminality. Skupina byla 

městem schválena k 20.1.2004 v počtu 9 lidí a mimo paní Nobilové zde byli 

například zástupci Městské policie, Tulipu nebo Charáče a také města. Skupina se 

poprvé sešla 26.2:2004, aby projednala „Program prevence kriminality“ a tím její 

aktivita patrně skončila. Podle paní Nohalové nebyla už nikdy svolána, ačkoliv 

oficiálně nejspíš ještě existuje.  

Na některých školách ale nějaké protidrogové najít, je to však pouze 

z iniciativ jednotlivých škol, které si domluví přednášky nebo semináře pro své žáky 

například u Policie ČR, které podle paní Nohalové poměrně ochotně vychází vstříc. 

Žádný patronát nebo koordinaci z města však tyto aktivity nemají. Jsou to jen 

jednorázové akce jednotlivých subjektů. 
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Lze jen doufat, že se situace v nejbližší době zlepší. V letošním roce se 

změnilo zastupitelstvo a problematiku sociálních věcí má nyní na starosti nově 

zvolený místostarosta Blaha.  

 A možnosti co dělat tady jsou. Mgr. Géba na setkání seznámil přítomné „se 

skutečností, že Zlínský kraj má v rámci Plánu realizace protidrogové prevence 

Zlínského kraje na léta 2006 – 2008 za úkol mimo jiné vytvořit síť zařízení, služeb a 

programů protidrogové prevence“1. Pomocí dotační politiky kraj financuje 

organizace, které provádějí certifikované služby (tzn. jsou schváleny ministerstvem) 

a také roční program na podporu primární a terciální prevence. Pro rok 2007 je 

k dispozici částka  3 mil. Kč. 

 

 

8.2. Preventivní program v obci 
 

 Co se týče obce Ostrožská Nová Ves, vypadá to podobně jako u města 

Uherské Hradiště. Nepodařilo se mi zjistit, že by v obci existoval nějaký program 

protidrogové prevence, který by nějak zajišťovala obec. Respektive prostě rovněž 

žádný neexistuje. V obci je poměrně velké množství volnočasových aktivit, které do 

jisté míry funkci primární prevence plní, ale ucelený program neexistuje. 

 Jiná situace je ale v místní škole. Jedna z učitelek, paní Markéta Frantová, 

zároveň také výchovnou poradkyní pro prevenci sociálně patologických jevů a pro 

tuto činnost má vyčleněné hodiny vždy ve čtvrtek od 14:00 do 14:45 hod. Zároveň je 

možné se s ní telefonicky domluvit i na jiný termín.2  

8.3. Shrnutí kapitoly 
 

Co se týče protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů 

vůbec, situace v Uherském Hradišti se dá nazvat různě, jen ne dobrá. Zdá se, že 

alespoň prozatím neexistuje žádný komplexní program, který by situaci řešil. Město 

se do prevence příliš neangažuje a ani se jí nezabývá.  
                                                 
1 GÉBA, KAREL, MGR.: Zápis z pracovního setkání  pracovníků pověřených obcí zabývajících se 
problematikou protidrogové prevence a  prevence sociálně patologických jevů (předmět: zápis 
z pracovní schůzky ze dne 19.4.2007)).Jana.Nohalova@mesto-uh.cz (originál: Karel.Gaba@kr-
zlinsky.cz) 
2 Poradenské služby [on-line].Ostrožská Nová Ves : ZŠ Ostrožská Nová Ves.2006 [cit. 31-5-2007]. 
Dostupný z www: http://sweb.cz/zsonves/ 
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Činnost protidrogového kurátora je vykonávána jako „přívažek“ k další 

činnosti, a jak jsem si mohla všimnout na setkání pověřených pracovníků ve Zlíně, 

všechna města na tom byla obdobně. Navíc to nejsou jen protidrogový koordinátoři, 

ale koordinátoři sociálně patologických jevů, takže by se měli zabývat také například 

okrádáním seniorů, bývalými vězni apod. Jak přiznala sama paní Nohalová, kromě 

rizikové mládeže se v těchto otázkách vůbec nevyzná. A můžeme se jí divit?  

Také v obci je situace podobná. Obecní úřad bere prevenci patrně spíše jako 

okrajovou záležitost a tak veškerá tato činnost zůstává na škole. 

 

 

Závěr 
 

 Závěrem se pokusím shrnout informace, které vyplynuly z mého výzkumu a 

pokusím se odpovědět na hypotézy, nastíněné v úvodu. 

 Vzhledem k problémům, které jsem měla při dotazování a které jsem ve své 

práci popsala, mohu své závěry jen těžko zobecňovat, přesto se o to pokusím. Podle 

výsledků výzkumu vypadá situace tak, že lidé v obci mají určité znalosti o drogách 

obecně, ale i o drogové situaci v obci, přesto však problematiku poněkud podceňují. 

 Velký vliv na tom má jistě poměrně silné zastoupení starších lidí v obci, které 

se promítlo i do mého výzkumu. Právě oni měli nejméně znalostí o drogové 

problematice a jak se ukázalo, dělalo jim potíže i drogy nějak popsat. Překvapivým 

výsledkem byly značné vědomosti věkové skupiny rodičů. Toto specifikum se dá 

vysvětlovat různě, já se však přikláním k výše popsanému názoru, že jde o generaci 

rodičů mládeže, která drogy užívá, a proto tito lidé situaci znají – skoro by se dalo 

říct, že ze svého života. 

 Při srovnávání povědomí o drogové scéně mezi muži a ženami došlo 

k dalšímu překvapení. Ženy věděly mnohem méně než muži, ač „selský rozum“ 

napovídá, že by tomu mělo být naopak když už ne stejně, protože matky toho 

obvykle o svých dětech vědí více než otcové. Nicméně srovnáním pohlaví 

respondentů jejich věkem jsem přišla na fakt, že zatímco respondentky patřily 

zejména do věkové skupiny seniorů nebo mladých dospělých, dotázaní muži patřili 

naopak většinou k těm věkovým skupinám, které měly větší přehled, tedy k mladým 

lidem a jejich rodičům. 
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 Srovnání podle vzdělání však již žádné velké překvapení nepřineslo. Čím 

měli lidé vyšší vzdělání, tím více o drogové problematice věděli. 

 Co se týče dojíždění respondentů, je zajímavostí to, jak málo o problémech 

v obci vědí lidé, kteří v obcích pracují, tedy v Ostrožské Nové Vsi tráví nejvíce času 

(dá se totiž předpokládat, že když už nepracují přímo v Ostrožské Nové Vsi, pracuje 

většina alespoň v blízkém okolí). Příčinu tohoto jevu se mi však zjistit nepodařilo. 

Zajímavé také je, že lidé, dojíždějící do velkoměst, mají poměrně přesnou představu 

do drogách jako takových, ale situace v obci jim poněkud uniká. Důvod vidím, jak už 

jsem zmínila, v dojíždění pouze na víkendy. 

 Podle proměnné zaměstnání se pak dle očekávání projevili jako nejméně 

informovaní důchodci. Nejvíce informací pak měli studenti a respondenti pracující 

s lidmi a mezi lidmi. 

 

 Zajímavé také je, že většina lidí ví velmi přesně, že se drogy vyrábějí v obci a 

mnohdy vědí i jaké. Je to vlastně až alarmující, jak mnoho lidé vědí o drogách a 

narkomanech v obci.  To poukazuje na to, že výroba (nebo pěstování) drog má v obci 

už své pevné kořeny, ačkoliv hlavními iniciátory této produkce obvykle nejsou 

místní lidé, jak mi sdělila paní Nohalová i pan Voráč. 

 

 A nyní se dostávám k zhodnocení svých teorií. 

 Hned u první hypotézy se musím pozastavit. Předpokládala jsem, že většina 

obyvatel obce bude problém podceňovat. Skutečně velké množství lidí problém 

poněkud podceňuje, ale jsou to zejména senioři, kterých už se daná problematika 

nedotýká. Z odpovědí zainteresovaných obyvatel jsem spíše došla k závěru, že vědí, 

co se v obci děje, ale nemají tušení, co s tím mohou dělat, na koho se obrátit, když se 

drogy dotknou přímo jejich blízkých. Takže prevence zde možná chybí, ale spíše 

zaměřená na to, jak se správně zachovat. 

 Druhá teorie o nepřímé úměře mezi věkem a znalosti se také nepotvrdila 

vzhledem ke skupině rodičů, což jsem již popsala. Ovšem skutečnost, že čím vyšší 

vzdělání, tím více informací, se potvrdila. Určitě alespoň na rovině obecných 

informací o drogách hraje věk důležitou roli.  

 Také nemohu potvrdit hypotézu o srovnatelnosti pohlaví. Vzhledem 

k zastoupení seniorů a mladých lidí ve skupinách mužů a žen musím konstatovat, že 
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ze svých výsledků vlastně nemohu odhadovat, nakolik se liší (nebo neliší) odpovědi 

mužů a žen. 

 Co se týče zaměstnání, rozhodně hraje roli, zda člověk se člověk pohybuje 

mezi lidmi nebo nikoliv, ale rozdíly zase nejsou až tak velké. Zásadní spíš bylo 

srovnání se studenty a důchodci, kde už jsou rozdíly opravdu značné. Otázkou však 

je, zda s tím souvisí zaměstnání nebo spíše věková skupina.  

 Také zaměstnání hraje roli, ovšem zejména na úrovni obecných informací o 

drogách. Ve větším městě je skutečně více příležitostí seznámit se s problematikou 

omamných a psychotropních látek, ale u informací o dění v samotné obci je příliš 

vzdálené dojíždění spíše handicapem. Ovšem nijak výrazně o svých vědomostech 

nepřesvědčili ani respondenti pracující v obcích, takže je spíše otázkou, nakolik je 

dojíždění determinantou znalostí o drogové scéně v obci. 

 Pravdou je, že se vyskytlo mnoho problémů s definováním pojmu „drogy“ i 

dost velmi jasných názorů na to, jak typický  uživatel drog vypadá, ale toto bylo 

spíše doménou seniorů. Ostatní skupiny si vedli vcelku dobře a dá se říct, že přehled 

skutečně mají.  

Ovšem je fakt, že alkohol a tabák skutečně respondenti podceňovali. Právě u 

těchto látek se často objevoval názor, že to přece není droga. Všichni respondenti je 

znali, ale ne všichni je považovali za drogy. 

 Za uživatele drog byli skutečně považováni velmi často mladí lidé maximálně 

do 45 let, ale pravdou je, že co se týče ilegálních drog, jsou skutečně rizikovou 

skupinou, a v otázkách na legální drogy nebyla vynechána žádná věková skupina. 

 Rovněž nemohu potvrdit, že by podle respondentů pocházeli uživatelé drog 

z rozvrácených nebo bohatých rodin. Vlastně převahu v odpovědích měly běžné 

rodiny. 

 Pravdou je, že některé skupiny skutečně riziko legálních drog podceňují, 

zvláště starší lidé a lidé nižším vzděláním, není to ale pravidlem pro všechny 

respondenty. Spíš si na základě výsledků myslím, že si problém tabáku a alkoholu 

obyvatelé Ostrožské Nové Vsi celkem uvědomují. 

 Některé hypotézy jsem tedy potvrdila, jiné nikoliv. Nemohu říct, že by lidé 

v obci neměli ponětí, co se kolem nich děje. Jen spíš netuší, co s tím mohou dělat.  

 Svou roli v tom zcela jistě hraje až katastrofální stav prevence sociálně 

patologických jevů, která je v obci zajišťována pouze poradkyní pro žáky školy a 

jejich rodiče, která má na tuto činnost vyčleněných 45 minut týdně. Ale není divu, že 
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je situace v obci taková, když vlastně v celém okrese nefunguje nějaký systém 

prevence a zařízení, poskytujících preventivní služby, je žalostně málo.  

 Podle mého názoru by však řešení bylo celkem jednoduché – stačilo by jen, 

aby v existovala osoba, která bude mít prevenci na starosti. Prevenci, ale nic jiného. 

Myslím, že pokud by existoval někdo, kdo by se mohl věnovat jen této problematice 

a veškeré dění by „táhl“, situace by se mohla značně zlepšit.  

 

 Uvědomuji si, že tímto výzkumem vyvstalo mnoho dalších otázek a dilemat, 

které by určitě stálo za to prozkoumat, jako například srovnání s podobnou obcí 

v jiné části ČR nebo už zmíněný problém tabáku a cigaret. Bohužel jsem neměla ve 

své práci dostatek prostoru zabývat se i těmito otázkami, proto je přenechám 

k dispozici případným zájemcům o tuto problematiku. 
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Přílohy 
 

Textová příloha: 
 

TP1 – Záznamový arch pro strukturovaný rozhovor 
 

 
Dotazník 

 
Výzkum: Zjištěné aspekty drogové scény v Ostrožské Nové Vsi – mínění  

obyvatel 
 
 

Informace pro tazatele : odpovědi zatrhněte v příslušných kolonkách, slovní odpovědi citujte 
doslovně.
 
 
1. Stručně charakterizujte, co si 
představujete pod pojmem „drogy“ 
__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 
2. Které z následujících látek byste 
zařadil/a do kategorie „drogy“?  
Upozornit, že je možno zatrhnout i všechny 
možnosti, nebo také vůbec žádnou. Na 
možnost „látku neznám“ upozornit, jen 
pokud se respondent nebude umět sám 
rozhodnout. 
 
    látku neznám 
a.  lysohlávky     ☐ 1     ☐  
b.  tabák    ☐ 1     ☐ 
c.  durman    ☐ 1        ☐ 
d.  alkohol    ☐ 1       ☐ 
e.  odvar z makovic   ☐ 1     ☐ 
f.   marihuana      ☐ 1     ☐ 
g.  toluen    ☐ 1     ☐ 
h.   heroin    ☐ 1     ☐ 
i.   pervitin    ☐ 1     ☐ 
j.  rohypnol    ☐ 1     ☐ 
k.  diazepam    ☐ 1     ☐ 
l. kokain    ☐ 1     ☐ 

m.  braun    ☐ 1     ☐ 
n.  aceton    ☐ 1     ☐ 
 
3. Znáte v ONV (čti Ostrožské Nové Vsi) 
někoho, kdo „bere“ ilegální  drogy? 
Vysvětlete, že za ilegální drogy se 
nepovažuje alkohol a tabák 
 
vím jistě minimálně o dvou lidech       ☐ 4 
vím jistě o jednom      ☐ 3  
předpokládám to u min. dvou osob      ☐ 2 
předpokládám to u jedné     ☐ 1  
neznám nikoho      ☐ 0 
 
4. Myslíte si, že je v naší obci možné 
získat ilegální drogy vyrobené nebo 
vypěstované přímo v ONV? 
a. Ne, musí se odněkud přivézt   ☐  0 
b. Jak které, některé určitě       ☐  1 
c. Není problém takové sehnat   ☐  2 
5.  Ptejte se jen tehdy, pokud nezvolil 
respondent na předchozí otázku variantu 
a) 
Kde se podle Vás dají v obci takové drogy 
sehnat a jaké 
__________________________________
__________________________________ 
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6. Následující látky patří podle Vás do 
kategorie lehkých nebo tvrdých drog? 
   lehké d.   tvrdé d. 
a. hašiš   ☐   1      ☐  0  
b. heroin  ☐   0         ☐  1 
c. pervitin  ☐   0      ☐  1 
d. marihuana  ☐   1       ☐  0 
e. kokain  ☐   0         ☐  1 
 
7. Myslíte si, že berou drogy více muži 
nebo ženy? 
s pohlavím to nesouvisí  ☐   0 
drogy berou spíše muži  ☐   1 
drogy berou spíše ženy  ☐   2 
 
 
8. Na stupnici od 1 do 5 vyznačte, 
nakolik následující charakteristiky 
popisují typického uživatele drog.  
1 = vlastnost toxikomana nepopisuje 
vůbec; 5 = vlastnost toxikomana 
charakterizuje přesně; 0 = „nevím“, ale 
tuto možnost nenabízet, zatrhnout jen 
v případě, že se respondent opravdu 
nebude umět rozhodnout 
 
a.dlouhé špinavé vlasy        0 1  2  3  4  5 
b.dredy           0 1  2  3  4  5 
c.potrhaný,špinavý oděv     0 1  2  3  4  5 
d.okousané nehty          0 1  2  3  4  5 
e.značkové oblečení            0 1  2  3  4  5 
f.poslouchání hip – hopu     0 1  2  3  4  5 
g.skateboard           0 1  2  3  4  5 
h.poslouchání techna           0 1  2  3  4  5 
i.upravený vzhled          0 1  2  3  4  5 
j.zarostený obličej          0 1  2  3  4  5 
h. čistý sportovní oděv        0 1  2  3  4  5 
 
 
9. Jak podle Vás souvisí užívání drog 
s věkem? Označte, které věkové skupiny 
užívají nejčastěji následující skupiny 
drog. Možno i více odpovědí u jedné látky. 
- Nejprve přečtěte věkové skupiny a 
možnost „F“.Pak čtěte po sloupcích, 
opakujte věkové skupiny a do kolonek 
zaznamenávejte odpovědi. Možno 
zaznamenat i více možností jak v jednom 
řádku tak i v jednom sloupci 
 

 
 
 
věk 

alkohol 
(1) 

Tabák 
(2) 

Lehké 
drogy 
(3) 

Tvrdé 
drogy 
(4) 

A.  
Do 15. 

    

B.  
16 –25 

    

   C. 
26- 35 

    

   D. 
36- 50 

    

   E. 
Nad 50 

    

F. S věkem to nesouvisí   ☐  

 
10. Jaké jsou podle Vás rodiny, z nichž 
toxikomani většinou pocházejí? Možno i 
více odpovědí 
jsou z rozvedených manželství ☐  1 
byli v dětství týraní   ☐  2 
rodiče se jim nevěnovali  ☐  3 
pocházejí běžných rodin  ☐  4 
byli v dětství rozmazlováni  ☐  5 
jsou z bohatých rodin,  
mají peníze     ☐  6 
 
11. Myslíte, že drogy jsou velkým 
problémem: 
- jen pro velká města jako  
Praha nebo Brno          ☐  1 
- pro větší města jako Zlín, Veselí nad 
Moravou nebo Uh. Hradiště      ☐   2 
- i pro takové vesnice, jako 
je Ostr. Nová Ves         ☐   3 
 
12. Myslíte, že je v obci problémem 
alkoholismus? 
ano, je to tady velký problém     ☐  1 
jsou zde jen ojedinělé případy    ☐   2 
ne, takový problém tu není         ☐   3 
 
 
13. Víte o nějaké trestné činnosti v obci, 
která by přímo souvisela s drogami? 
Možno i více variant 
a. nevím o ničem   ☐ 1 
b. vandalismus              ☐ 1 
c. rušení nočního klidu  ☐ 1 
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d. výroba a distribuce drog  ☐ 1 
e. držení drog               ☐ 1 
f. krádeže    ☐ 1  
g. vykrádání automobilů            ☐ 1 
h. vykrádání chat nebo domů             ☐ 1 
      
 
14. Víte o nějaké trestné činnosti pod 
vlivem alkoholu? Možno i více variant 
a. nevím o ničem   ☐ 1 
b. vandalismus              ☐ 1 
c. rušení nočního klidu  ☐ 1 
d. prodávání alkoholu mladistvím ☐ 1 
e. násilí (př. rvačky)   ☐ 1 
f. krádeže    ☐ 1  
g. vykrádání automobilů            ☐ 1 
h. vykrádání chat nebo domů ☐ 1 
    
 
13. Váš věk: 
15 – 25   ☐  1 
26 – 45 ☐  2 
46 – 59 ☐  3 
nad 60  ☐  4 
  
 
16. Vaše pohlaví: 
muž ☐ 0      žena ☐ 1 
 
 
 
 

17. Nejvyšší dosažené vzdělání: 
ZŠ    ☐  0 
SOU (výuční list)  ☐  1 
SŠ (maturita)   ☐  2 
VOŠ    ☐  3 
VŠ    ☐  4 
 
 
18. Do zaměstnání nebo do školy 
dojíždíte do: 
obce pod 10 000 obyvatel  ☐  0 
(př. ONV, Uh. Ostroh, Kunovice,  
Staré Město) 
města od 10 000 do 30 000  ☐ 1 
(př. Veselí nad Moravou, Uh. Hradiště, 
Hodonín) 
města od 30 000 do 70 000   ☐ 3 
(př. Kroměříž, Prostějov) 
města od 70 000 do 90 000  ☐ 4 
(př. Zlín) 
města nad 90 000 obyvatel  ☐ 5 
(př. Praha, Brno, Ostrava, Olomouc…) 
 
  
19. Vaše zaměstnání: 
__________________________________

__________________________________ 
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TP2 - Zákon č. 140/1961 Sb.,trestní zákon - § 187, § 187a, § 188, § 88a1 
 
Část druhá: Zvláštní část 
Hlava čtvrtá: Trestné činy obecně nebezpečné 

Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů  

§ 187 
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá 
nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní 
látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, 
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. 
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve 
větším rozsahu, nebo 
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let. 
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, 
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo 
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 
(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo 
smrt, 
b) získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo 
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.  

§ 187a 
(1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v 
množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
peněžitým trestem. 
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.  

§ 188 
(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k 
nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího 
omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na 
jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo 
propadnutím věci. 
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu, 
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo 
c) získá-li takovým činem značný prospěch.  

§ 188a Šíření toxikomanie 
(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom 
podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude 
potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým 
trestem. 

                                                 
1
  Trestní zákon [on-line], Praha :  Zákony-online, 2005 [cit. 28.10.2006] Dostupný z www: 

http://zakony-online.cz/?s10&q10=all 
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(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo 
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. 
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Obrázková příloha: 

 

OP1 – Mapa obce1 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Geodis: Mapy.cz: vyhledávání výrazu Ostrožská Nová Ves [on-line]. Praha: Seznam.cz, 2007 
[cit.:13-5-2007]. Dostupný z www: 
http://www.mapy.cz/?query=Ostro%C5%BEsk%C3%A1%20Nov%C3%A1%20Ves&portWidth=938
&portHeight=534&zoom=12&mapType=ophoto&centerX=140126720&centerY=132185344 
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OP2 – Mapa dopravních komunikací v okolí1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP3 – Základní škola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Mapy.cz [on-line]. Praha : Seznam.cz, a.s., 2006 [cit. 28-10-2006]. Dostupný z www: 
http://www.mapy.cz/#centerX=140099584@centerY=132190208@typ=base@zoom=9@vizType= 
none@vizIds=none 
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OP4 – Veřejně přístupné hřiště v blízkosti školy 
                                                                                                                                                                                                

                                                           

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP5 - Varna1 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Šanderová, Renata: Překvapení, „podzimní sklizeň“ TOXI TÝMU východočeské policie 
(Zpravodajství z regionů) [on-line], Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2003  [cit. 4-11-2006] Dostupné 
na www: http://www.mvcr.cz/aktualit/regiony/hradec/toxi/pr_tym/realizace/2003/podzim03.html 
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OP6 – HAMI BAR v Ostrožské Nové Vsi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

OP7 – Železniční mostek přes Chylický potok 
 
a) 
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b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


