
Souhrn 
Tato práce se zabývá problematikou užívání přírodního opia a jejími následky 

u uživatelů drog v Kroměřížském kraji. 

Výsledky byly získávány od jednotlivých klientů prostřednictvím anonymních 

dotazníků. Toto dotazníkové šetření bylo realizováno s klienty Kontaktního centra Plus 

v Kroměříži. Kromě K-centra Plus v Kroměříži jsem se během získávání informací 

zaměřila i na Psychiatrickou léčebnu v Kroměříži. Bohužel během sběru informací 

neměli v Psychiatrické léčebně žádného klienta užívajícího přírodní opium. Celkem 

bylo vyplněno 39 dotazníků uživateli přírodního opia. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že věkové rozmezí klientů 
užívajících přírodní opium se pohybovalo od 17 do 28 let, přičemž průměrný věk 

klientů byl 21,8 let. Z těchto dotázaných klientů více než polovinu (76,9 %) tvořili 
muži. Většina klientů žila doma (35,9 %), a to buď s rodiči (30,7 %), nebo se svým 

partnerem (30,7 %). Více než polovina klientů (53,8 %) měla dokončené odborné 

vzdělání bez maturity. 38,5 % klientů uvedlo, že mají ukončené základní vzdělaní. 41 % 

klientů bylo registrováno na ÚP a 17,9% dotázaných respondentů si přivydělávalo 

příležitostnými pracemi. Přibližně polovina dotazovaných klientů nebyla testována na 

VHC (53,8 %) ani na HIV (76,9 %). 

Doba užívání přírodního opia se pohybovala od 1 roku až po 10 let, nejčastěji 

měli dotazovaní klienti tříletou až sedmiletou zkušenost s užívání přírodního opia. 

Všichni klienti získávají opium s minimem úsilí, přičemž 87,1 % klientů spotřebovává 

získané opium okamžitě. Žádný z klientů nepoužíval přírodní opium pro přípravu 

dalších látek. Všichni klienti si opium opatřují vlastním sběrem a přípravou. Více než 

polovina klientů spatřuje výhody vlastní výroby v lehké dostupnosti a snadné přípravě 
přírodního opia (64,1 %).Všichni klienti alespoň jedenkrát za dobu užívání opia pocítili 

po jeho požití nějaké nežádoucí účinky. Mezi nejčastěji uvedené obtíže patřily 

nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, poruchy zraku nebo neschopnost močení. Žádný 

klient neměl zkušenost s dováženým opiem. Více než polovina klientů nekombinuje 

opium s jinou drogou (58,9 %). Pokud klienti kombinují opium s jinými drogami, jedná 

se nejčastěji o marihuanu (23,1 %) a alkohol (12,8 %). 

Během opiové sezóny většina klientů nemění své hygienické návyky (94,8 %). 

Pro dvě třetiny klientů je sdílení injekčního náčiní nepřijatelné. Zbylá třetina klientů 
uvedla, že opiové náčiní sdílí pouze se sexuálním partnerem nebo se známými přáteli. 
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Většina klientů si obstarává a likviduje parafernália a injekční náčiní díky výměnným 

programům v nízkoprahových zařízeních. Pouze jeden klient uvedl, že si příslušné 

injekční náčiní nakupuje v lékárnách. Více než polovina klientů provádí dezinfekci 

a ošetření místa vpichu (58,9 %), a to pomocí jednorázových dezinfekčních tampónů. 

V jednotlivých vzorcích makoviny a opia získaných od klientů K-centra byly 

stanoveny alkaloidy morfin, papaverin, kryptonin, narkotin a laudanosolin. Pomocí 

fotometrického stanovení byly následně zjištěny obsahy morfinu v jednotlivých 

vzorcích makoviny. Obsah morfinu ve vzorcích se pohyboval od 0,2 až do 0,28 %, což 

odpovídá 1,7-3,6 mg morfinu. Po perorálním podání se při 30 % biologické dostupnosti 

do systémového řečiště dostane 0,5-1,1 mg morfinu. Tyto hodnoty nepřekračují 

maximální jednotlivé dávky uváděné lékopisem. 

Kromě vzorků makoviny se mi podařilo od klientů získat i pět vzorků surového 

opia. Jejich analýza byla provedena na farmaceutické fakultě v Brně pomocí HPLC. 

Průměrný obsah morfinu v těchto vzorcích činil 24,63 %. Při intravenózním užívání 

potřebují respondenti na přípravu jedné dávky 10 až 20 makovic, což při obsahu 

24,63% morfinu v jednotlivých vzorcích odpovídá 105,9-211,8 mg morfinu, který se 



dostane do systémového řečiště. Tato jednotlivá dávka morfinu, kterou si klienti aplikují 

intravenózně, překračuje lékopisem povolenou maximální jednotlivou dávku až o 196,8 

mg, tedy 14,1×. Při kouření spotřebují dotázaní klienti na přípravu jedné dávky 5 až 10 

makovic, aplikují si tedy 52,9-105,9 mg morfinu při 24,63 % obsahu morfinu 

v jednotlivých vzorcích. Biologická dostupnost morfinu při aplikaci kouřením je 70 %, 

což znamená, že do systémového oběhu se dostane 37,0-74,1 mg morfinu. Tato hodnota 

morfinu překračuje lékopisem povolenou maximální jednotlivou dávku o 63,6 mg, tedy 

7,1×. 


