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SOUHRN

Práce se věnuje problematice zneužívání těkavých látek a především jejich samotným 

uživatelům, konkrétně těm, navštěvujícím Kontaktní centra v České republice. Do souvislosti 

s těkavými látkami jsou zde dávány sociálně vyloučené lokality, kde může docházet vlivem 

dobré dostupnosti a nízké ceny k častějšímu užívání těchto látek. Jsou brány v úvahu 

legislativní změny z roku 2007 týkající se omezení prodeje toluenu fyzickým osobám. Jako 

další riziková skupina jsou zde označeni děti a mladiství, u nichž častěji dochází 

k experimentování s těmito látkami. Je zjišťován jejich počet v kontaktních centrech a 

objevuje se i zaměření na národnostní strukturu. Dále práce zkoumá typy onemocnění 

související s užíváním těkavých látek, která se u uživatelů inhalantů objevují. Jsou popsány 

aktuální potřeby klientů, kteří užívají těkavé látky, jejich očekávání od dané služby, nejčastěji 

využívané intervence a dále názory pracovníků na možná další opatření, která by v rámci 

služby byla vhodná pro tyto klienty. 

Klíčová slova: těkavé látky – toluen – sociální vyloučení – etnická minorita – Kontaktní 

centrum

SUMARY

The thesis attends to problems of abuse of volative matters and especially their users, 

concretely those who visit the Contact centres in the Czech republic. In the connection with 

the volative matters there are offered social eliminated localities, where more frequent use of 

these matters can happen, owing to good avabiality and low price. This thesis allows for 

legislative changes of the year of 2007, which are related to restriction of sale of toluene to 

natural persons. As the another risk group there are identify children and young, who more 

often experiment with these matters. In the Contact centres is investigated their number and 

externalization to nationality structure is appeared. Then the thesis investigates types of 

diseases related with the use of the volative matters, which occured to inhalators. There are 

described the actual needs of clients, who use the volative matters, what they expect from the 

services, most often exploited intervention and next the workers’s ideas of possibly another 

measures, which would be suitable for these clients.

Key words: volatile substances – toluen – social exclusion – ethnic minority – Contact centre
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1. Úvod

Tato práce se věnuje problematice zneužívání inhalačních drog a především jejich 

samotným uživatelům. 

Látky jako toluen, různá rozpouštědla, benzín, nafta, aceton, oxid dusný a další jsou 

známé jako těkavé nebo prchavé látky. Původně byly vyráběny pro lékařské a obchodní 

účely, ale bohužel již poměrně dlouhou dobu jsou zároveň zneužívány jako drogy pro své 

euforizující, halucinogenní a anestetické účinky na organismus. 

Pro tyto účinky látky vyhledávají především mladí lidé a jejich užívání se často 

koncentruje do sociálně vyloučených lokalit. Důvodem je nízká cena a i přes legislativní 

změny relativně dobrá dostupnost. Inhalanty jsou také často označovány jako droga chudých 

právě pro nenáročnost jejich opatření. Zároveň jde ale také o jednu z látek nejvíce poškozující 

organismus. Mimo poškození způsobené formou aplikace, jako je např. narušení nosní 

sliznice a dýchacích cest, mají velké destruktivní dopady na centrální nervovou soustavu. V 

důsledku dlouhodobého působení tak poměrně rychle dochází k tzv. „hloupnutí“, kdy člověk 

přestává být schopen fungovat v každodenním životě.  

Jedná se o látky, které se vyšplhaly do předních míst žebříčku úmrtnosti na 

návykových látkách, i přes vyloučení započtení průmyslových otrav. Dokonce se mezi tzv. 

„pouličními drogami“ dostaly na první místo tohoto žebříčku. 

O to zarážející by se mohlo zdát, že většina těchto látek byla donedávna volně 

prodejná v běžných obchodech. V posledním období došlo k legislativním změnám, které se 

snaží snížit dostupnost toluenu, nejužívanější inhalační drogy, ovšem otázkou zůstává, 

nakolik se dá zákon obejít a tedy jak velký bude mít vliv na snížení zneužívání této látky.  

Cílem této práce je popsat problematiku zneužívání těkavých látek a to především s 

ohledem na užívání v sociálně vyloučených lokalitách. Dále se pokouší zmapovat využívání 

služeb v kontaktních centrech a AT odděleních psychiatrických léčeben uživateli těkavých 

látek. Dále pak zjistit jejich potřeby a očekávání od těchto zařízení a rozdíly práce s těmito 

klienty oproti uživatelům jiných drog. Také se snaží zjistit, co dané služby mohou těmto 

klientům poskytnout a v jakém rozsahu to klienti sami využívají. 

Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a empirické. 

Teoretická část má tři části: těkavé látky jako takové – jejich definice, historie, 

jednotlivé druhy, účinky a rizika užívání, možnosti využití služeb kontaktních center pro 



2

jejich uživatele a harm reduction v oblasti užívání těkavých látek; rozšíření užívání těkavých 

látek v České republice - smrtelná předávkování vlivem inhalantů a kde se tyto látky užívají 

nejčastěji; návykové látky a sociální vyloučení – co je sociální vyloučení, jak k němu dochází, 

proč je spojováno s Romy a návykovými látkami a v jaké míře jsou zde tyto látky rozšířeny.

První kapitola teoretické části, Těkavé látky, se zaměřuje na charakteristiku 

inhalačních drog, na vysvětlení podstaty jejich účinků na organismus a na rizika s užíváním 

spojená. Zmiňuje se také o jejich historii, o využití v dřívějších dobách a o počátcích jejich 

zneužívání nejen ve světě, ale i u nás. Kapitola se snaží rozdělit těkavé látky do jednotlivých 

skupin a popsat specifické účinky konkrétních inhalantů, především takových, které jsou 

v naší republice zneužívány nejvíce. Řeší také aktuální situaci v dostupnosti těkavých látek, 

legislativní omezení jejich prodeje. Součástí je dále téma pozdějšího užívání jiných drog 

vlivem inhalace těkavých látek v mládí. Práce se zaměřuje především na klienty kontaktních 

center, kteří užívají tyto drogy. Budou tedy zmíněny možnosti léčby závislosti a dále 

konkrétní služby, které kontaktní centrum nabízí, o nichž se budeme zmiňovat dále 

v souvislosti s mírou jejich využívání těmito klienty. Ke kontaktnímu centru neodmyslitelně 

patří programy Harm Reduction a tato opatření existují i u těkavých látek, budou zde tedy 

popsána. 

Další část  práce řeší rozšíření užívání těkavých látek v České republice, postupný 

vývoj tohoto jevu a dále smrtelná předávkování vlivem užití těkavé látky. Závěr této kapitoly 

zmiňuje, kde ke zneužívání těkavých látek dochází nejvíce vlivem jejich dostupnosti a ceny. 

Zabývá se tak souvislostmi mezi inhalačními drogami, mladými lidmi a sociálně vyloučenými 

lokalitami.

Následující kapitola se více zabývá problematikou užívaní inhalantů v sociálně 

vyloučených lokalitách. Dále je tedy nutné vymezit samotný pojem sociální vyloučení a 

pojmenovat skupiny osob více vyloučením ohrožené. V návaznosti pak vysvětluje, proč je 

tento rizikový jev, tedy sociální vyloučení, často spojován s lidmi romské národnosti. Je nutné 

se zde konkrétněji zabývat tím, kdo je vlastně Romem a proč se Romů (jak je označuje 

majorita) týká sociální vyloučení o něco víc, kde je past sociálního vyloučení a jak celé toto 

téma souvisí právě s těkavými látkami. Tímto se uzavírá teoretická část této práce.

Následuje empirická část práce. Je zde popsána výzkumná metoda, tedy dotazník a 

jeho jednotlivé části. Dále je řečeno, co je předmětem výzkumu, co bylo zkoumáno, stěžejní 

body, které se podařily zrealizovat a důvody těch nezdařených. Obsahuje výsledky šetření v 

kontaktních centrech a psychiatrických léčebnách v České republice a jejich možnou 

interpretaci.
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2. Těkavé látky

2.1. Charakteristika těkavých látek

Těkavé látky jsou v MKN-10 řazeny pod označením F 18 – prchavé látky. Častěji je 

ovšem tato skupina označována názvem těkavé látky nebo inhalační drogy. Můžeme sem 

zařadit např.: různá rozpustidla, ředidla a lepidla, dále plynné látky (např. éter a rajský plyn). 

Odlišují se od sebe chemickým složením, mají různé účinky a klinický obraz. Jako společný 

znak můžeme uvést ovlivnění CNS, projevující se euforií provázenou útlumem, dále se 

mohou po užití objevit zrakové a sluchové halucinace (Hampl in Kalina, 2003).

Těkavé látky jsou alifatické, cyklické, aromatické uhlovodíky a jejich deriváty. Mají 

schopnost rozpouštět tuky a lipoidní látky a mají narkotický účinek. Tyto látky mají velmi 

nízkou teplotu varu, to způsobuje, že se lehce odpařují i při pokojové teplotě a jejich páry 

způsobují psychotropní účinky. Typickým zástupcem této skupiny je toluen 

(http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=7:, 6.6.2008).

2.2. Historie užívání těkavých látek

„Inhalanty jsou těkavé chemické látky, vyráběné jak pro obchodní, tak i lékařské 

využití. Mezi inhalanty užívané v lékařství patří anestetické plyny jako éter, vazodilatátory 

(prostředky rozšiřující cévy), bronchodilatátory (prostředky využívané k léčbě astmatu) aj. 

(Nožina, 1997, s. 41).

Podle Nožiny (1997) je historie uživatelů inhalantů v podstatě spojena s historií 

narkózy a to ať jde o oxid dusný nebo o později používaný éter. Popisuje, že účinky oxidu 

dusného (označovaného také jako „plyn smíchu“, u nás rozšířeno pojmenování „rajský plyn“) 

byly objeveny na přelomu 18. a 19. století, ale k narkóze začal být ve větším rozsahu 

využíván až začátkem 20. století. Účinky éteru byly objeveny na začátku 19. století a 

k využití při narkóze došlo také až později, a to po roce 1846, kdy následně došlo k jeho 

zneužívání, pořádaly se éterové dýchánky, oblíbeno bylo především jeho skupinové 

zneužívání. Protože bylo zjištěno, že má četné vedlejší účinky, byl nahrazen v lékařství 

chloroformem, o kterém se předpokládalo, že má těchto negativních účinků méně. Následně 

se prokázalo, že jde o omyl, ale to už se rozšířilo i jeho zneužívání.

V 50. letech 20. století v USA pak došlo k většímu rozšíření těkavých látek. Zprávy v 

tisku o užívání inhalantů se objevovaly už kolem roku 1942. Inhalanty byly zneužívané 

http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=7
http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=7
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především mladými lidmi a často příslušníky etnických minorit. K volbě těkavých látek pro 

užití docházelo především pro jejich dobrou dostupnost, hlavně z důvodu nedostatku financí 

na alkohol. USA v souvislosti s jejich užíváním přijala některá zákonná opatření, ovšem ta 

byla vesměs neúčinná (http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=7. 6.6.2008).

Hampl (2003) považuje za období největšího rozšíření užívání těkavých látek dobu od 

roku 1980 a to v Anglii. O deset let později, tedy v r. 1990, bylo registrováno 149 úmrtí 

v souvislosti s inhalanty. Jednou z užívaných látek byl i butanový plyn, kterým se plnily 

zapalovače. Dále docházelo k inhalování obsahu hasicích přístrojů. Vlivem těchto dějů došlo 

v Anglii v roce 1992 k zahájení rozsáhlé veřejné národní kampaně na základě sběru 

evropských dat. Cílem bylo především informovat rodiče o nebezpečí užívání těkavých látek. 

Dále bylo nabídnuto telefonické poradenství, knížky s danou tematikou a televizní pořady 

(Hampl in Kalina, 2003).

Historie užívání těkavých látek v České republice

Zneužívání těkavých látek se do tehdejšího Československa dostalo ze západních zemí 

a to především ze spolkové republiky Německa, Kanady a Švédska. S prvními izolovanými 

případy abúzu jsme se u nás mohli setkat již v první polovině 60. let. K jeho značnému, téměř 

epidemickému, rozšíření však dochází až na přelomu 60. a 70. let. Další vlna užívání se pak 

objevuje v polovině 80. let a dá se říct, že v této době byla rozpouštědla u nás nejrozšířenější 

drogou (Nožina, 1997). 

Podle Vantucha (1990) v socialistickém Československu rozjely velkou vlnu užívání 

inhalačních látek články o „čichání“ acetonových lepidel v Japonsku a jiných kapitalistických 

zemích. Stejně tak měl velký vliv týdeník Československého státního filmu uváděný v kinech, 

který prakticky obsahoval instruktáž k užívání inhalantů. Dále jako instruktáž působila v 

Československu televizí vysílaná hra M. Kratochvíla „Konkurs na chlapa“ (in Nožina, 1997).

Macháčková (in Nožina, 1997) popisuje, že v Československu docházelo

k rozsáhlému zneužívání látek jako jsou éter, benzol, chloroform, trichloretylen (známý jako 

prostředek Čikuli), toluen, aceton, xylen, benzín, čpavek a také sprejů v aerosolovém balení. 

Při užívání se kombinovaly jednotlivé látky, např. přípravek Čikuli s pivem nebo Okena 

s kofolou. 

Jednalo se především o užívání mladými lidmi a to ve věku zhruba od 10 do 25 let. 

Důvodem byla dobrá dostupnost, nízká cena a vliv měl i zákon. Šlo o běžně prodejné 

prostředky jako např. lepidla, laky, čistící prostředky a organická rozpouštědla. Po mnoha 

http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=7
http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=7
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jednáních došlo k zastavení prodeje Čikuli a Okeny, ovšem mladí uživatelé snadno přešly na 

jiné přípravky poskytující jim podobné účinky a dostupné nadále např. v drogériích. Na tyto 

jiné přípravky přestupovali vesměs mladší uživatelé (Hampl in Nožina, 1997). Ti starší se 

začínali postupně přeorientovávat na jiné drogy (Nožina, 1997).

Pro náročnost a v podstatě nemožnost mapování počtu uživatelů inhalačních látek 

neznáme tento počet. Ovšem víme, že na počátku 90. let bylo registrováno v AT střediscích 

15 % těchto uživatelů. Dá se říct, že počet uživatelů inhalantů je u nás poměrně stabilní 

(Hampl in Nožina, 1997). 

2.3. Jednotlivé druhy inhalačních látek

Mezi těkavé látky, které mohou být zneužity pro své psychotropní účinky, patří podle 

Trojáčkové & Višňovského (2006) tyto skupiny látek:

1. Alifatické uhlovodíky: acetylen, n-butan, isobutan, n-hexan, propan

2. Alicyklické/aromatické uhlovodíky: cyklopropan, toluen, xylen

3. Směsi uhlovodíků: benzín, nafta

4. Halogenované sloučeniny: bromchlordifluormetan, tetrachlormetan, chlordifluormetan 

(freon 22), chloroform, dichlordifluormetan (freon 12), dichlormetan, 1,2-

dichlorpropan, enfluran, ethylchlorid, halotan, isofluran, metoxyfluran, 

tetrachloretylen, 1,1,1-trichloretan, trichloretylen, trichlorfluormetan (freon 11), 

1,1,2-trichlortrifluoretan (freon 113)

5. Sloučeniny obsahující kyslík: aceton, butanon (MEK), dietyleter, dimethyleter (DME), 

ethylacetát, methylacetát, metyl (isobutyl) keton (MIBK), metyl (terc-butyl) eter 

(MTBE), oxid dusný

Hampl (2003) popisuje jednotlivé nejužívanější těkavé látky takto:

Toluen – methylbenzen – v současné době jde o nejrozšířenějšího zástupce inhalačních 

drog v naší republice. Podle chemického složení je toluen aromatický uhlovodík. Látka je 

bezbarvá a kapalná, získaná z ropy, lehkého oleje nebo koksových plynů. Je hojně využíván 

jako rozpouštědlo a ředidlo a to zejména laků. Slouží i jako výchozí látka pro výrobu 

trinitrotoluenu.

Trichlorethylen – jedná se o jedovatou kapalinu využívanou jako rozpouštědlo. Na 

některých průmyslových pracovištích dochází k jeho zneužívání některými zaměstnanci jako 
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inhalační drogy, která způsobuje euforii a mohou se po jeho aplikaci dostavit zrakové a 

sluchové halucinace, které mohou mít imperativní charakter. 

Hampl (2003) dále uvádí, že trichlorethylen byl také součástí čistícího prostředku 

Čikuli, který byl školáky hojně užíván poté, kdy v televizi proběhlo varování před tímto 

přípravkem a to  v pořadu „Veřejná bezpečnost žádá, radí a informuje“. Užívání se rozšířilo 

především na počátku 70. let. Uživateli se stávali hlavně žáci základních škol ve věku od 13

let. Nejvíce uživatelů bylo ve věku 14 let. Látka se inhalovala často ve skupinách. Ze 

sledovaných žáků došlo k ukončení užívání po dosažení 19ti let, a to u všech jedinců.

V této době nejsou uváděny žádné případy užívání trichlorethylenu, ale podle Hampla 

(2003) stačí obdobná primární prevence jako ta na začátku 70. let k tomu, aby došlo k další 

vlně zneužívání látky.

Jako méně často užívané těkavé látky u nás Hampl (2003) označuje:

Aceton - (dimethylketon, propanon) rozpouštědlo, které je příležitostně užívané 

především lidmi, kteří s ním pracují.

Éter – diethyléter, rozpouštědlo tuků a olejů, dříve byl hodně vyžívaný k narkózám a 

tak v souvislosti s tím i zneužívaný. 

Benzin – směs vyšších uhlovodíků – pohonná hmota.

Rajský plyn – oxid dusný, smíšen s kyslíkem má schopnost krátkou dobu po vdechnutí 

vyvolat opojný bezbolestný stav. Je využíván ke krátkodobým narkózám. Zdá se, že se znovu 

objevuje jeho zneužívání. Je inhalován z tlakových lahviček na výrobu šlehačky a z 

nafukovacích balónků, z nichž je vdechován. Jeho účinek je velmi krátký. Je-li užit 

vdechováním z lahve, může způsobit spálení dýchacích cest mrazem, který vzniká při 

rychlém odpařování oxidu dusného (Vaněček, 2002 in Hampl, 2003) 

2.4. Způsob aplikace a míra účinků s ním spojená

Podle Trojáčkové a Višňovského (2006) se těkavé látky užívají téměř výhradně 

inhalační cestou a to čicháním z aplikátorů, z hadříků napuštěných látkou nebo z plastikových 

pytlíků. Způsoby jiných aplikací nejsou obvyklé. 

Jak popisuje Hampl (2003), látku člověk inhaluje v nejrůznějších situacích. Může ji 

aplikovat individuálně, např. během chůze po ulici, nebo často ve skupině jako určitý rituál. 

Často se ovšem stává, že při předávkování nedají spoluuživatelé dotyčnému první pomoc, 

když dojde ke ztrátě vědomí, spíše utečou a nechají ho jeho osudu.
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Látky mohou být podle Trojáčkové a Višňovského (2006) inhalovány ve formě plynů, 

aerosolů nebo prchavých částic. Při inhalaci dochází velmi rychle k absorpci z plic a tedy k 

nástupu účinku látky, kdy tato rychlost je velmi srovnatelná s intravenózním podáním. Tedy 

účinek se dostaví do dvou minut. Rychlost umožňuje velká absorpční plocha alveolární 

membrány o velikosti 50-100m ², dále malá tloušťka membrány, tedy asi 0,2 μm a bohaté 

prokrvení alveolární oblasti.

Do alveolární krve prochází většina látek difúzí. Hnací silou difúze je v tomto případě 

kombinace rozdělovacího koeficientu krev/vzduch, který udává kapacitu krve rozpouštět 

danou látku, a dále rozdíl parciálních tlaků mezi alveoly a krevním řečištěm. V případě 

tuhých částic může docházet k absorpci také mechanismem endocytózy nebo přes lymfatický 

systém. Záleží také na velikosti inhalovaných částic – částice, jsou-li menší než 2 μm, mohou 

pronikat do alveolů.

Těkavé látky jsou touto cestou, tedy inhalací, z návykových látek zneužívány 

nejčastěji. Tyto látky mají uhlovodíkovou povahu a jsou často vyráběné z nafty a zemního 

plynu. Ty mají schopnost uvolňovat své částice do okolí již při pokojové teplotě a mohou 

působit destruktivně na molekuly dalších látek organického původu. 

2.5. Účinky a rizika

Trojáčková a Višňovský (2006) popisují účinky inhalantů jako euforizující, 

halucinogenní a anestetické, což je motivem k jejich užití. Na počátku intoxikovaného stavu 

se objevuje pocit euforie, může být navozena mírná závrať a pocit ztráty hmotnosti. Při užití 

nižší dávky je stav podobný lehčímu stupni opilosti. Intoxikovaný může být nápadně bledý v 

obličeji, obtížně vyslovuje, má narušenou motorickou koordinaci, později se dostavuje 

svalová ochablost a zpomalení šlachově-okostnicových reflexů. Může být prostorově 

dezorientován a stav může být provázen abnormálními senzorickými vjemy, jako je např. 

zvonění v uších, vnímání jiného zápachu než má užitá látka, zrakové halucinace a halucinace 

s pocitem depersonalizace. Dále se mohou odbourávat morální zábrany a může docházet k 

promiskuitním sexuálním kontaktům, což je popisováno především u nitritů.

V souvislosti s těžší formou intoxikace se podle Trojáčkové a Višňovského (2006) 

často setkáme s pupilární dilatací, přecitlivělostí na světlo, slzením, vodnatými výtoky z nosu, 

nevolností a zvracením. Se stoupajícím stupněm intoxikace dochází k nepravidelnému 

srdečnímu rytmu a je zde i nebezpečí srdečního selhání. Jindy může dojít k upadnutí do 

hlubokého spánku např. až na 12 hodin. Při těžších formách intoxikace nemůžeme vyloučit 
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agresivní chování vůči okolí. Dojít může i k autoagresivnímu jednání, vrcholně až k

sebevraždě. Je možné i vypití inhalované látky. To může způsobit těžké poškození jater a 

ledvin, někdy až neslučitelné se životem.

Je-li látka užívaná pravidelně, poškozuje nevratně CNS, někdy i periferní nervy. 

Člověk nemusí látku užívat příliš dlouho na to, aby bylo pozorovatelné zhoršení paměti a 

snižování inteligence.

Užívání může vést ke vzniku plastické anémie, agranulocytózy a trombocytopenie s 

degenerativními změnami v kostní dřeni. Přímý poškozující účinek mají těkavé látky na 

srdeční sval, sliznici dýchacích cest a intraalveolární epiteliální výstelku. Dochází také ke 

značnému poklesu hmotnosti vlivem ztráty chuti k jídlu. O těkavých látkách můžeme hovořit 

jako o hepatotoxických, najdeme tedy u dlouhodobého konzumenta příznaky toxické 

hepatitidy.

V důsledku dlouhodobého užívání, jak píše Hampl (2003), nejsou po čase uživatelé 

schopni dále fungovat v běžném životě, tedy docházet do zaměstnání a podávat dobré 

výkony, protože dochází k degradaci osobnosti a k „hloupnutí“. 

Trojáčková a Višňovský (2006) dále udávají, že u konzumentů může vznikat 

psychická závislost na látce. Studiemi je prokázané, že toluen má schopnost aktivovat 

mozkový dopaminergní systém. Při odnětí můžeme pozorovat anxiózní stavy se zvýšenou 

dráždivostí až nepřijatelným chováním vůči okolí. Jako somatické projevy bychom 

pozorovali nauzeu, tremor a téměř ve všech případech je popisována silná bolest hlavy. 

Např. Rosenberg, jak dále autoři popisují, prokázal difúzní atrofické poškození mozku 

u chronických uživatelů toluenu. Byly také prokázány poruchy kognitivní, krátkodobé paměti, 

koncentrace pozornosti a neurologické symptomy jako např. elasticita, poruchy koordinace 

atd. Rosenberg předpokládá, že by mohla důsledná abstinence od těkavých látek zastavit 

proces destrukce mozku a dokonce umožnit i jisté zlepšení narušených funkcí. 

Hampl (2003) uvádí, že je třeba počítat s tím že dlouhodobým užíváním látky dochází 

k velkým změnám ve smyslu poškození v mozku a i při abstinenci jsou tyto změny nevratné.

2.6. Dostupnost těkavých látek

Trojáčková a Višňovský (2006) vidí velké nebezpečí u těchto látek v jejich velmi 

snadné dostupnosti a  nízké ceně. Distribuce a držení je legální a patří sem tedy spousta volně 

prodejných prostředků jako například organická rozpouštědla barev, čistící prostředky pro 

domácnost, kosmetické přípravky, různá lepidla na gumu či PVC, lepidlová ředidla, leštidla 
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na boty, odmašťovače, těkavé náplně do zapalovačů a další. Celá řada z nich je hojně 

využívána v různých průmyslových podnicích a je součástí mnoha čistících přípravků. 

V příloze č. 10 k zákonu č. 167/1998 Sb. o návykových látkách – Pomocné látky 

zařazené do tabulky II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a 

psychotropními látkami – jsou některé těkavé látky uvedeny (např. aceton, ether nebo toluen). 

U látek uvedených v této příloze je v § 16 tohoto zákona upravována Registrace výrobců. Jde 

o boj proti nedovolené výrobě návykových látek. Osoby, které látku hodlají vyrobit nebo 

vyrábět pomocné látky jsou povinny se zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví ještě před 

zahájením výroby. Žádost o registraci se podává na formuláři vydaném Ministerstvem 

zdravotnictví.

V roce 2007 došlo k omezení toluenu v uvádění na trh nebo do oběhu. Je to upraveno 

v bodě 48 části I přílohy č. 2 vyhlášky č. 540/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 

Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických 

přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo 

používání je omezeno. Toluen je omezen podle vyhlášky tak, že se nesmí od 15. června 2007 

uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 

0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech a barvách ve sprejích, které jsou určeny k prodeji 

spotřebitelům. Tato část vyhlášky je uvedena v Příloze 1. V praxi to bude znamenat prodej 

toluenu pouze osobám s živnostenským oprávněním. Toto opatření se týká ovšem pouze 

toluenu a ne dalších těkavých látek, což může způsobit jen změnu dané látky, nikoliv 

zastavení užívání této skupiny drog, jak uvedl Viktor Mravčík v pořadu ČT1 Události dne 

15.6.2007. Ve stejném pořadu (Události ČT1, 15.6.2007) zmiňuje Ivan Douda fakt, že ten, 

kdo bude chtít toluen užívat si jistě najde někoho, kdo mu jej opatří a upozorňuje tak i na 

nebezpečí vzniku profese distributora či živnostníka, který si založí svou živnost na 

oficiálním nákupu toluenu a jeho následném prodeji načerno. 

2.7. Vliv užívání těkavých látek na užívání jiných drog v pozdějším věku

Hampl (in Nožina, 1997) popisuje výzkum probíhající v 80. letech při středisku AT při 

Okresním ústavu národního zdraví v Mělníku, který dokonce prokázal, že existuje přímá 

souvislost mezi intenzitou užívání návykových látek v dospělosti a délkou inhalování 

rozpouštědel. Delší doba užívání inhalantů odpovídala závažnějším následkům užívání 

návykových látek v dospělosti. 
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Výzkum sledoval skupinu 12 chlapců zneužívající čistící prostředky obsahující 

trichloretylen, 2 chlapce zneužívající toluen a 1 chlapce zaměřeného na nezjištěnou látku. Při 

prvním vyšetření byl věk chlapců mezi 14 a 18 lety a navštěvovali základní školu nebo první 

ročník odborného učiliště. Již v této době měla skoro polovina z nich sníženou známku 

z chování a své studium ukončili buď základní školou (3), vyučením se řemeslu (10) nebo

dvouletým učebním oborem (2).

V jejich drogové anamnéze jsme mohli najít kouření od sedmi let, alkohol od jedenácti 

let, rozpouštědla již ve třinácti letech. Dále bychom od čtrnácti let našli zvýšené užívání léků 

bez lékařského předpisu a v šestnácti letech kávu. Od užívání rozpouštědel postupně chlapci 

upouštěli a v devatenácti letech je již téměř neužívali. Ovšem užívání ostatních zmíněných 

látek u nich přetrvávalo a sedm z nich (46,6 %) dále i ve svých dvaceti sedmi letech užívali 

drogy a alkohol.

2.8 Možnosti léčby

Při léčbě užívání inhalantů je třeba zapojení nejen uživatele samotného, ale i rodičů a 

školy. Většinou se jedná o nezletilé uživatele. 

Hampl (2003, s. 195) je toho názoru, že: „Pokud se podaří zachytit experimentujícího 

pacienta, obvykle stačí nepříjemnosti, které s tím má spojeny, a individuální psychoterapie 

kognitivně behaviorálního charakteru.“. V zapojení rodičů do léčby a ve zvládání samotného 

problému jsou vhodné pro rodiče jedince rodičovské skupiny. Na pacienta je třeba udržovat 

určitý náhled dlouhodobě, protože užívání inhalantů v raném věku může později vést k abúzu 

jiných návykových látek (Hampl in Kalina, 2003) .

„U závislých pacientů jsou vyhlídky na dosažení abstinence daleko menší, už i z toho 

důvodu, že pacient je dlouhodobým užíváním natolik poškozen, že není dostatečně schopen 

vnímat své okolí, chápat souvislosti a docházet do zdravotnického zařízení. Někteří z nich 

končí úmrtím nebo invaliditou“ (Hampl in Kalina, 2003).

2.9. Služby poskytované Kontaktním centrem

Kontaktní centra spadají typem poskytovaných služeb mezi nízkoprahová zařízení. 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definuje Kontaktní centra jako: „nízkoprahová 

zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na 
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návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se 

zneužíváním návykových látek“ (§ 59, z. č. 108/2006 Sb.). 

Podle odstavce 1 tohoto zákona služba poskytuje:  „sociálně terapeutické činnosti, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu“ (§ 59 odst. 1, z. č. 108/2006 Sb.).

Za primární cílovou skupinu Kontaktních center lze považovat závislé a problémové 

uživatele návykových látek, především intravenózní uživatele. 

NMS (2006) definuje v Seznamu a definici výkonů drogových služeb Kontaktní a 

poradenskou práci. Jmenuje jednotlivé úkony poskytované Kontaktním zařízením, jako např.:

 hygienický servis

 potravinový servis

 individuální poradenství

 informační servis

 kontaktní práce

 krizová intervence

 odběry biologického materiálu

 orientační test moči

 práce s rodinou

 sociální práce

 testování infekčních nemocí

 výměnný program

 základní zdravotní ošetření.

NMS (2006) zde dále popisuje obsah těchto jednotlivých výkonů:

Hygienický servis – cílem tohoto úkonu je pomoci klientům naučit se nebo obnovit základní 

hygienické návyky. Spadá sem možnost využívání sprchy či umývárny, dále 

poskytnutí WC, klienti si v rámci této služby mohou opatřit obnošené šatstvo a je jim 

umožněno vyprání svého prádla.

Potravinový servis – jde o poskytnutí potravin a nápojů nabízeních K-centrem a možnosti 

jejich konzumace v prostorách zařízení. Dále výdej vitaminů a instrukce k jejich 

užívání. Služba má za cíl částečně snižovat zdravotní a sociální poškození klienta.

Individuální poradenství – tuto službu lze rozdělit do třech částí:
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a) Obecné poradenství, které pomáhá klientům v řešení jejich aktuálních problémů a 

usiluje o zvyšování kompetencí klienta tyto problémy řešit.

b) Strukturované poradenství, napomáhající klientovi v efektivnějším jednání a 

dosahování vlastních cílů. Tvoří se plán, na jehož základě se dále pracuje. O těchto 

sezeních se provádí dokumentace.

c) Garantský rozhovor je individuální konzultace klienta s garantem zaměřená na 

míru naplňování léčebného plánu klienta. Rozhovor je vysoce strukturovaný, spíše 

než psychoterapeuticky je zaměřen prakticky na rozvoj schopností a dovedností 

klienta.

Informační servis – probíhá pouze na základě vlastního zájmu klienta, tedy jen v případě, že 

si tuto službu sám vyžádá. Může jít např. o informace týkající se bezpečnějšího 

užívání návykových látek a bezpečného sexu, dále je možné zaměření na zdravotní a 

sociálně-právní oblast, informace o literatuře pro vzdělávání či jiné specifické 

informace.

Kontaktní práce – cílem je vytvoření pracovního rámce, který je třeba pro realizaci dané 

služby a vychází z aktuální situace a potřeb klienta. Nutné je pracovat na důvěře a 

podmínkách pro poskytnutí dalších služeb. Hledají a upevňují se hranice mezi 

pracovníkem a klientem, klient se učí efektivně využívat nabízené služby a vyjadřovat 

své potřeby. Součástí kontaktní práce je také získávání údajů o místní drogové scéně a 

samotné mapování rizikového chování klienta.

Krizová intervence – tento výkon přispívá ke zvládání psychické krize za pomoci 

diagnosticko-terapeutických přístupů. Může se jednat o setkání opakovaná, dotýká se 

orientace v příčinách krizového stavu, cíleně se zaměřuje na zvládání potíží atd. 

Součástí je i návrh opatření a založení dokumentace.

Odběry biologického materiálu – jedná se o odběry těchto materiálů pro další možná 

vyšetření. Je možný odběr moči, krve, slin a jiného biologického materiálu. Transport 

na určené místo musí být v souladu s předpisy.

Orientační test moči – jsou dva základní typy těchto testů: test na přítomnost drog a jejich 

metabolitů v moči a těhotenský test, jejichž součástí je i předtestové poradenství a 

předání potřebných informací o jeho provádění, dále odběr a potestové poradenství.

Práce s rodinou – jde o podporu klientova rodinného systému a obnovení vztahů. Může být 

prováděna formou poradenství, edukace, konzultace s rodinnými příslušníky apod.

Sociální práce – zaměření činnosti  je v souladu se zlepšením sociální situace klienta a s jeho 

schopnostmi řešit své sociální problémy. Může jít o pomoc sociálně-právní, o 
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zprostředkování dalších služeb v jiných zařízeních, o asistenční službu, nebo probační 

dohled.

Testování infekčních nemocí – součástí je před- a potestové poradenství, mapování 

rizikového chování klienta, informování o infekčních nemocech a průběhu testování, 

odběr biologického materiálu, provedení testu a zajištění následné lékařské péče v 

případě testu pozitivního.

Výměnný program – zahrnuje samotnou výměnu čistého injekčního materiálu nebo jeho 

součástí za tento materiál použitý. Souběžně jde i o nabídku dalšího standardního 

vybavení potřebného k bezpečné aplikaci včetně poučení o bezpečné likvidaci 

použitého materiálu. Mohou být vydávány i jiné harm reduction materiály, jako např. 

prezervativy, alobal atd. Součást výkonu je i mapování rizikového chování klienta. 

Základní zdravotní ošetření – nezáleží na tom, zda jde o zranění související s užíváním či 

ne. Spadá sem i neodkladná první pomoc. Dále se provádějí i úkony nahrazující 

laickou domácí péči, jako je např. aplikace mastí apod. Cílem je i přesvědčit klienta k 

využití odborné lékařské pomoci. 

2.10. Harm Reduction v užívání těkavých látek

V případě, že člověk již návykové látky užívá, existují opatření pro jejich bezpečnější 

užití, tedy snižování rizik – Harm Reduction. 

Tato opatření tedy existují i pro inhalaci těkavých látek. Podle Chilli.org, o.s.

(http://www.chilliorg.cz/tekave-latky, 16.7.2008) mezi Harm Reduction v oblasti užívání 

těkavých látek patří tato opatření:

 Těkavé látky by rozhodně neměli inhalovat lidé s poruchami srdečního rytmu.

 Je vhodné se mezi inhalací nadýchat hodně kyslíku.

 Při inhalaci by se neměly používat žádné plastové pytlíky přes hlavu, protože tak 

hrozí větší nebezpečí zadušení.

 Při polknutí látky je potřeba ihned volat odbornou lékařskou první pomoc (155).

 Taktéž při předávkování je nutné volat odbornou lékařskou pomoc (155).

 Dojde-li k přímému kontaktu těkavé látky s očima nebo sliznicí, je potřeba 

okamžité omytí místa a neodkladná návštěva lékaře.

 Je vždy lepší nečichat o samotě.

http://www.chilliorg.cz/tekave-latky
http://www.chilliorg.cz/tekave-latky
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 Při čichání volit vhodné místo. Vyvarovat se nebezpečných míst, jako jsou např. 

stavby, střechy apod.

 Nečichat během těhotenství.

 Dávat pozor při zacházení s hořlavými substancemi a ohněm v blízkosti těkavé 

látky.

 Pokud člověk čichá pro větší požitek ze sexu, vyvarovat se rizikovému sexu.

3. Rozšíření užívání těkavých látek v České republice

V roce 1999 mělo u nás zkušenost s těkavými látkami 7 % lidí ve věku 16 let a z toho

ve 35 % případů šlo o opakovanou zkušenost (Lejčková, Mravčík, Radimecký, 2002). 

Podle Hampla (2003) vypadá věkové složení v oblasti užívání těkavých látek tak, jak 

udává tabulka č. 1:

Tab. č. 1: Věkové složení uživatelů těkavých látek 

Rok registrace Počet pacientů Maximální počet ve věkové skupině
1996 347 15 – 20

1997 247 20 – 29
2001 310 20 – 29

                Zdroj: Hampl in Kalina, 2003

Z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2001 (NMS, 2001) vyplývá, že 

čichání rozpouštědel bylo v tomto roce nejrozšířenější v hospodářsky deprivovaných 

oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Zpráva zmiňuje kvalitativní studii PAD (Projekt 

analýzy dopadů novelizace drogové legislativy v ČR), jež popisuje nahrazování užívání 

pervitinu užíváním průmyslových rozpouštědel a to zejména toluenem. Tento jev se rozšířil 

především v r. 1999 a to mezi problémovými uživateli zejména v oblasti Střední Moravy, kdy 

docházelo ke krátkodobým výpadkům v zásobování pervitinem a zároveň byl zostřen 

policejní postup. 

Dále výroční zpráva (NMS, 2001) hovoří o populačních průzkumech a školních 

průzkumech u 16tiletých studentů a o tom, že tyto průzkumy pro identifikaci jevu užívání 

těkavých látek selhávají. Z toho plyne, že nemůžeme považovat pokles zastoupení 
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rozpouštědel v celoživotní prevalenci šestnáctiletých za zlepšení situace, ale jen jako 

sekundární projev neustávající sociální segregace ve školství. Jde o to, že tato populace 

užívající rozpouštědla není těmito průzkumy nijak výrazně zastižena. Majoritní společnost 

podle NMS (2001) nahlíží na těkavé látky jako na drogu „blbejch a chudejch“, ovšem ani této 

populaci se zneužívání těkavých látek nevyhýbá, jde ale spíše o jednorázový experiment ze 

zvědavosti, který nebývá opakován. Za samostatnou kapitolu bychom mohli považovat tzv. 

„poppers“ užívaný na tanečních parties. Jedná se o těkavý roztok obsažený v kapslích 

s periferně vazodilatačním účinkem. Na parties je užíván především pro své afrodiziakální 

účinky. V zahraničí se užívá pro léčení hypertenze. 

I v dalším roce  si podle Výroční zprávy (NMS, 2002) zachovávají těkavé látky pozici 

snadno dostupných experimentálních drog. 

Výroční zpráva (NMS, 2002) zmiňuje studii, která proběhla v tomto roce v České 

republice, týkající se užívání drog u školní mládeže jako součást mezinárodního projektu 

„Health and Health Behaviour in School-Aged Children“ (HBSC), který se věnoval zdraví a 

životnímu stylu dětí ve věku 11, 13 a 15 let. Podle tohoto průzkumu byly hned druhou 

drogou, se kterou měli respondenti zkušenost, těkavé látky. 

Ve zprávě (NMS, 2002) je dále k tématu těkavých látek uveden fakt, že 

v celopopulačních studiích nejsou těkavé látky dotazovány. Pouze podle průzkumu mezi 

mládeží můžeme uvést, že má s těkavou látkou alespoň jednu zkušenost 7 % studentů a žáků 

(tj. cca 27 tis. osob) a tuto zkušenost v posledním roce přiznávají 4 % (tj. cca 15 tis. osob). 

Údaje o zkušenostech školské populace s těkavými látkami lze považovat dlouhodobě za 

stabilní.

Výroční zpráva z roku 2003 (NMS, 2003) se zmiňuje o průzkumu ESPAD (Evropská 

školní studie o alkoholu a jiných drogách), podle kterého  43,8 % studentů alespoň jednou 

v životě užilo některou nelegální látku. Z toho u 9 % šlo právě o těkavé látky. V posledních 

12 měsících užití uvedlo 4,3 % respondentů. 

Mezi 18tiletými studenty v roce 2004 byla celoživotní prevalence užití těkavé látky 

6,4 %, v posledních 12ti měsících šlo o 2,0 % a v posledních 30 dnech udalo užití 0,6 % 

studentů (NMS, 2004).

V roce 2005 je prevalence užití těkavé látky u dětí do 15 let 7,3 % (NMS, 2005).

Ze studie HBSC v roce 2006 vyplývá, že těkavé látky zaujímají, co do četnosti 

užívání, druhé místo – zkušenost přiznalo 9 % dotázaných (NMS, 2006).
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Smrtelná předávkování

Až v roce 2001 se podařilo ze sbíraných dat analyzovat smrtelná předávkování, tedy 

spíše oddělit od profesionálních otrav v průmyslu a zemědělství. Nejčastější příčinou úmrtí se 

staly těkavé látky mezi tzv. „pouličními drogami“ v roce 2003 a dostaly se tím před heroin a 

další opiáty (Zábranský, Vorel, Balíková, Šejvl, 2004).

Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR od roku 2001 do roku 2006 uvádějí počet 

smrtelných předávkování, který je uveden v tabulce č. 2.

Tab. č. 2: Počet smrtelných předávkování těkavými látkami  v letech 2001 – 2006 

Zdroj: NMS, 2001-2006

Kde se těkavé látky užívají nejvíce

Obecně lze zhodnotit, že užívání těkavých látek se nejvíce koncentruje do oblastí 

sociálně vyloučených lokalit. Důvodem bude dobrá dostupnost a velmi nízká cena těchto 

látek. Často se můžeme setkat s užitím mezi 16tiletou mládeží, ale většinou se jedná pouze o 

experimenty, kdy se mladí lidé dále k látce nevracejí. Důvodem experimentu právě s těkavou 

látkou může být opět jejich snadná dostupnost (Zábranský, Vorel, Balíková, Šejvl, 2004).

4. Návykové látky a sociální vyloučení

Tyto dva jevy, tedy sociální vyloučení a užívání návykových látek, spolu mohou úzce 

souviset. V některých případech může být jako primární problém užívání drog a jeho 

důsledkem pak sociální vyloučení. Naopak ovšem užívání drog může být způsobeno 

ocitnutím se ve špatném sociálním stavu, tedy ve stavu sociální exkluze, kdy se nahromadění 

problémů (nezaměstnanost, zhoršené rodinné vztahy, vztahy s pracovním, či školním 

Rok Počet  smrtelných 
předávkování

2001 15
2002 14
2003 22
2004 20
2005 18
2006 14
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prostředím, nízké nebo nedokončené vzdělání, nižší socioekonomický status, nedostatečná 

bytová situace, někdy až bezdomovectví, kriminalita a prostituce) může stát příčinou užívání 

návykových látek (NMS, 2003). Sociální vyloučení tedy může být důsledkem užívání drog a 

nebo jeho příčinou. Druhá dimenze, tedy sociální vyloučení jako příčina užívání drog, se týká 

hlavně některých romských komunit v Praze, Brně, Ostravě a městech severozápadních Čech 

a jeho závažnost je hodnocena jako rostoucí (NMS, 2004).

4.1. Pojem sociální vyloučení

Pojem sociální vyloučení má mnoho různých výkladů. Podle Moravce (n.d.): „Termín 

odkazuje k situaci, kdy osoba, rodina, domácnost, společenství nebo celá subpopulace jsou 

vyloučeny z určitých sociálních vztahů a interakcí a z provozu sociálních institucí, které jsou 

přístupné většině společnosti.“ (Moravec, n.d., s. 1).

Jde o stav omezených možností ve využívání kulturních, ekonomických a sociálních 

mechanismů.

Mareš (2006) definuje sociální vyloučení jako: „proces vydělování jedinců i 

sociálních kolektivit ze společnosti, který je zbavuje povinností, která jsou s členstvím 

spojena“ (Mareš, 2006, s. 7). Jde podle něj i o vylučování z lidských práv, což je 

nejextrémnější forma sociálního vyloučení – být bez jídla, vody, bezpečí, zaměstnání atd.

Moravec (n.d.) udává, že se termín sociální vyloučení začal používat v 80. a 90. letech, 

kdy měl nahradit pojem chudoba, který nebere v úvahu povahu kvalit sociálních vztahů. 

Radostný L. (2005) popisuje několik rovin sociálního vyloučení. Jde o sociální 

vyloučení ekonomické, kulturní, sociální, politické, symbolické a prostorové. 

Ekonomické vyloučení dává do souvislosti se znevýhodněním na trhu pracovních 

příležitostí. „Důležitým faktorem je v tomto případě nejčastěji specifická fyziognomie, kterou 

příslušníci majoritní populace rozeznávají jako romskou“ (Radostný in Sýkora a Temelová, 

2005, s. 73). Tímto ekonomickým vyloučením pak podle něj dochází k obstarávání finančních 

prostředků jinými způsoby a ve vyloučených lokalitách se nejčastěji jedná o sběr železa a 

vzácných kovů a stále častěji, vzhledem k jejich nedostatku, dochází k jejich krádežím. 

Dalšími způsoby může být lichva, prostituce, prodej drog apod. 

O kulturním a sociálním vyloučení Radostný L. (2005) píše, že : „v mnoha ohledech 

koreluje s ekonomickým vyloučením“ protože „v lokalitách dochází ke sdílení a reprodukci 

specifických životních strategií, hodnot, norem a idejí“ (Radostný in Sýkora & Temelová, 
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2005, s. 74). Sociální vazby se budou navazovat v rámci lokality a jen minimum jich povede 

ven. 

V oblasti politického života majoritní společnosti se většinou lidé ze sociálně 

vyloučených lokalit na jeho dění aktivně nepodílejí, mnohdy totiž nedokáží naplnit kritéria 

pro účast na něm. Může se pak zdát, že jde o skupinu obyvatel bez politických zájmů, ovšem 

uvnitř lokality se tvoří obdoba politického života a to formou utváření příbuzenských koalic, 

prostřednictvím kterých pak rodiny mohou uplatňovat své zájmy. Opět tyto aktivity málokdy 

překročí hranice lokalit (Radostný in Sýkora & Temelová, 2005).

O symbolickém vyloučení Radostný (2005, s. 75, cit. Brázda, 2001, s. 163) píše, že se 

s ním : „nejčastěji setkáváme v podobě lidového diskurzu o Romech/Cikánech, který je plněn 

anekdotickými či hanlivými příběhy, které generují obraz Roma/Cikána, který je pak majoritní 

společností přijímán a reprodukován jako platný. S pomocí tohoto lidového diskurzu je 

vytyčována symbolická hranice MY vs. ONI, kdy majoritní populace tíhne k paušálnímu 

vydělování příslušníků romské populace na základě charakteristické fyziognomie, bez ohledu 

na to, zda dané rodiny sdílí či nesdílí majoritní kulturní vzorce.“

Zbývá vyloučení prostorové, které Radostný (2005, s. 75) označuje jako: 

„nejfrekventovanější tematizovaný rys sociálního vyloučení, vzhledem ke své zřetelné 

manifestaci“. Už z názvu vyplývá, že jde o vyčlenění místní, tzn. dané lokality jsou v tomto 

případě oddělené od majoritní skupiny a obvykle se pro většinovou společnost zdají být málo 

zajímavé až velmi nevyhovující. Někdy může být tento prostor i stavebně ohraničen. Ovšem 

jak uvádí Radostný (2005, s. 75) dále: „samotná prostorová vzdálenost od majoritních 

rezidenčních zón ještě nezakládá vyloučení sociální. K jeho naplnění je třeba i jeho ostatních 

aspektů.“

4.2. Skupiny lidí ohrožené sociálním vyloučením

Sociálním vyloučením by teoreticky mohl být ohrožen téměř každý. U některých lidí 

se jejich životní situací pravděpodobnost ohrožení zvyšuje.

Např. Silver uvádí jeden z nejdelších možných seznamů skupin osob, které mohou být 

více ohroženy sociálním vyloučením:

 dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaní;

 pracovníci s nejistými a nevýhodnými pracovními smlouvami (zejména starší a 

mimo ochranu mechanismů regulujících pracovní trh);

 lidé s nízkými příjmy a chudí;
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 nekvalifikovaní (zejména s nedokončenou základní školou);

 mentálně či psychicky handicapovaní;

 drogově závislí;

 děti vyrůstající v problémových rodinách (zejména týrané děti);

 delikventi (věznění i na svobodě, ale se záznamem v trestním rejstříku);

 mladí (bez pracovních zkušeností);

 imigranti (zahraniční pracovníci, uprchlíci i azylanti);

 různě vymezené minority (rasově, nábožensky, jazykově a kulturně);

 osoby zbavené volebního práva;

 příjemci sociálních dávek (včetně osob, které je nečerpají pro svou nezpůsobilost o 

ně požádat);

 obyvatelé upadajících území nebo lokalit majících charakter ghett;

 bezdomovci, osoby, jejichž způsob života je vnímán a stigmatizován jako 

deviantní;

 osoby neschopné mobility;

 sociálně izolovaní bez přátel a rodin (in Mareš, 2006, s.16).

4.3. Sociální vyloučení jako „romský problém“?

V naší republice je nejčastější pohled na vyloučené lokality jako na romské, často se 

objevuje označení „romský problém“. Ovšem je důležité si uvědomit, že se nejedná o 

etnickou záležitost, ačkoliv se mohou Romové ocitat v situaci sociálního vyloučení snáze. Pro 

sociální vyloučení není tím nejpodstatnějším faktorem etnická odlišnost, ale jinakost jako 

taková. O odlišnost může jít jak fyzickou, tak (a ta hraje poměrně důležitější úlohu) odlišnost 

kulturní (Radostný in Sýkora & Temelová, 2005).   

4.3.1. Kdo je Romem?

K vyjasnění pojmu a obsahu slova Rom využil Moravec (n.d.) dělení do čtyř kategorií 

jako rozlišení významu tohoto pojmu:

1. Romem je v tomto bodě ten, kdo má určité typické antropologické znaky. Jde 

například o barvu vlasů a pokožky. Tato kategorizace však reálně neexistuje, ovšem 
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existuje v povědomí mnoha lidí – neromů, ovšem vymezení příslušnosti k romské 

národnosti jen podle vzhledu nelze vědecky podložit.

2. Ve druhém bodě je Romem člověk, který je nositelem romské kultury. Žije v daném 

systému hodnot a norem, modelu života, způsobu řešení problémů odpovídající 

romství.

3. Další kategorií je pocit příslušnosti k romskému národu. Sám člověk se cítí býti 

Romem, hlásí se k této národnosti (př. při sčítání lidu v r. 2001).

4. A nakonec Rom jako znak přidělený zvnějšku. Především z důvodů uvedených v bodě 

1, tedy „typické vzhledové znaky“.

4.3.2. Romové a sociální vyloučení

V sociálně vyloučených lokalitách se zřídkakdy vyskytují Romové ve smyslu 

kategorie 3, tzn. že jsou spíše naplňovány body týkající se pojmenovávání odlišného výrazem, 

který je pro majoritní společnost také něčím jinakým, tedy slovem Rom, což může dodávat 

pocit, že „nás“ se tento problém vyloučení, chudoby, nezaměstnanosti a vznikající kriminality 

netýká, že je to problém „těch druhých“. Jde ovšem právě o pojmenování na základě vnějších 

znaků, tedy podle kategorií 1 a 4.

Rozhodneme-li se využívat výše uvedené 4 kategorie, a především majoritou 

nejčastěji používané body 1 a 4, tedy především hodnocení podle vzhledu, mohli bychom 

odvážně prohlásit, že sociálně vyloučenými se stávají častěji Romové, tedy především lidé, 

kteří sdílejí dané antropologické znaky, podle majoritní společnosti s „romským vzhledem“. 

Těmto lidem mohla být národnost přidělena, ačkoliv se třeba oni sami za Romy nepovažují a 

vykazují například právě jen tyto vnější  znaky, se kterými většinová společnost zachází právě 

způsobem označování slovem Rom a často s přidáváním rovnítka k jevu, že právě u nich, u 

Romů, se objevuje problém sociálního vyloučení především proto, že jsou to Romové. 

4.3.3. Příčiny sociálního vyloučení u Romů

Budeme-li se zabývat v souvislosti s tématem sociálního vyloučení především sociální 

exkluzí Romů, je potřeba zdůraznit specifické aspekty, proč právě u nich dochází k vyloučení 

snáze, přičemž se stále při označení slovem Rom pohybujeme v 1. a 4. kategorii definice 

tohoto pojmu. 
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Např. Krištof (2004) označuje život mnoha Romů jako „živoření na okraji 

společnosti“. Tzv. romství se mění podle Krištofa: „vlivem sociálního státu v kulturu 

závislosti, která se typově v nejzdevastovanějších lokalitách blíží kultuře chudoby“ (Krištof in 

Hirt & Jakoubek, 2004, s. 103).

Sekyt (2004) konstatuje, že právní a sociální postavení Romů je různé, ovšem ve 

většině případů se nachází spíše v méně majetné a špatně situované části české společnosti. 

Nemají nijak zvlášť výrazný politický vliv a k budoucnosti a vývoji jejich postavení dodává, 

že pokud nedojde k podstatným změnám, a to jak v romských komunitách tak ve společnosti, 

situace se výrazně měnit nijak nebude.

Jde o skutečnost, že: „propagace jakési bytostné odlišnosti mezi Romy a ostatními 

členy společnosti těží z tradičních předsudků a nízkých očekávání“ (Kovats in Hirt & 

Jakoubek, 2004, s. 94). Romové tak podle Kovatse (2004) mají větší procento dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Dochází tak dále vlivem snižujících se sociálních dávek a úpadku veřejných 

služeb ke společenské nerovnosti (Kovats in Hirt & Jakoubek, 2004).

Příčin sociálního vyloučení můžeme pojmenovat mnoho. Člověk v tísni je znázorňuje 

přehledně na Obrázku č. 1.

Obr. 1. – Sociální vyloučení – grafické znázornění

Zdroj: http://clovekvtisni.cz/index2.php?id=119, 8.6.2008

http://clovekvtisni.cz/index2.php?id=119
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Steiner (2004) shrnuje faktory sociálního vyloučení do kauzálního kruhu (Obr.1), 

který nemá konec ani začátek:

Obr. 2 – Kauzální kruh
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▲ ▼

▲ ▼
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Zdroj: Steiner, J. in Hirt & Jakoubek, 2004, s. 219

Tento kruh doplňuje vysvětlením: „Mnozí Romové jsou chudí, protože málo využívají 

postupy a instituce moderní společnosti, jako jsou například anonymní tržní mechanismy. 

Tyto postupy jsou v některých situacích vysoce efektivní a vděčíme jim za nynější prosperitu. 

Romové se místo těchto postupů uchylují k postupům a institucím tradičních společností jako 

je například velká rodinná síť. Tyto instituce však vyžívají zdroje a talenty mnohem méně 

efektivně. Romové při nich nezůstávají kvůli své údajné nepřizpůsobivosti nebo romantickém 

lpění na tradicích, ale proto, že jako jednotlivci se nemohou dovolit se rodiny vzdát. Romové 

tedy při neefektivních institucích tradiční společnosti zůstávají, protože jsou příliš chudí, a 

chudí jsou, protože jejich tradiční společnost je v interakci s naší moderní společností 

neefektivní. Tento nešťastný začarovaný kruh je podporován nevymahatelností oficiálního 

práva mezi Romy a diskriminací Romů na trzích“ (Steiner in Hirt & Jakoubek, 2004, s. 219).

diskriminace chudoba

neefektivní chování Romů velké solidární sítě

1

3

4 2



23

Radostný (2005) v souvislosti s udržováním ve stavu sociálního vyloučení používá 

pojem: „Past sociálního vyloučení“, tedy situace, kdy lidé v lokalitách jakoby  „nedohlédnou 

ven“. Tedy žijí v určitém prostředí, kde probíhají nejčastější interakce s lidmi právě z tohoto 

prostředí a tím se vytváří jakási vnitřní realita lokality, kdy jen tato je skutečná a tudíž nadále 

udržovaná. Jde o realitu se sdílením vědění s odlišnou (oproti většinovému okolí) životní 

strategií, hodnotových systémů a jiného chápání místa ve společnosti, což je provázeno 

vědomím, že tato jejich realita je ta jediná skutečná.  Dochází tak ke střetu vnímání světa 

lidmi v této lokalitě a v okolním, majoritním prostředí, kdy se majorita může řídit sociálně-

politickým universalismem, který tvrdí, že: „všichni jsme stejní, máme stejné šance a musíme 

respektovat stejná pravidla.“ (Radostný, 2005, s. 78). Toto tvrzení označuje jako ideální stav, 

ke kterému ovšem nemůže dojít, protože nejsme stejní, nemáme stejné šance a „pokud se 

srovnáme s právně-sociálními postihy, které nám hrozí, tak nemusíme ani respektovat stejná 

pravidla“ (Radostný, 2005, s. 78). Toto je pak také nedílnou součástí udržovaného vědomí 

v sociálně vyloučených lokalitách.

Mareš (2006) shrnuje důvody, proč právě Romové se častěji ocitají v situaci 

sociálního vyloučení. Více než ostatní se stávají častěji nezaměstnanými a chudými (přičemž 

nezaměstnanost dále označuje jako základní faktor pro vznik sociálního vyloučení v České 

republice), obývají naprosto nevyhovující domy a byty, které jsou přeplněné a zdevastované, 

dále můžeme hovořit o nedostatečných možnostech využívat řadu služeb v souvislosti se 

zhoršeným přístupem k těmto službám, oproti majoritní populaci sledujeme jejich horší 

zdravotní stav s častějším šířením epidemie. Zmiňuje také obtíže v získávání adekvátního 

vzdělání pro uplatnění ve společnosti. Jde o často nesmyslné přeřazování do zvláštních škol, 

kdy jsou děti označovány jako kulturně či mentálně opožděné. Díky všem těmto faktorům, 

které mohou vést k sociální exkluzi, hrozí vznik dalších rizikových jevů jako jsou 

alkoholismus, drogy, prostituce a odkládání dětí (které v romské tradiční společnosti je jen 

těžko představitelné). Sociální vyloučení může být přenášeno z generace na generaci, tzn. že 

si jedinec ve svém dětství neosvojí potřebné hodnoty, postoje a vzorce chování, nezíská 

potřebný lidský, kulturní a sociální kapitál, nemá ve svém okolí potřebné vzory, získá si 

nedůvěru k různým institucím majoritní společnosti, dále se nerozvinou jeho aspirace a naruší 

se jeho zdraví. 
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Sestěhování Romů a vznik sociálně vyloučených lokalit

Mareš (2006) popisuje tendenci České republiky ke koncentraci vyloučených. Dodává, 

že se jedná nejčastěji o chudé Romy, a to jednak z jejich samotné iniciativy, kdy se 

sestěhovávají romské rodiny hledající levnější  bydlení, nebo jde o vytlačení gentrifikovaných 

lokalit. Nebo se jedná o snahu samospráv např. o sestěhování dlužníků a neplatičů nájmu, 

účelné přidělování bytů romským příslušníkům do lokality již hojně osídlené Romy. Vznikají 

tak často ghetta a to mnohdy právě na etnickém či kulturním základě. Přičemž ovšem značná 

část Romů v České republice v ghettech nežije. To také znamená, že nemají všechny 

vyloučené lokality převahu romského osídlení a stejně tak nelze říct, že všichni Romové žijí 

v takovém typu lokalit. To znamená, že nelze Romy slučovat s vyloučením, protože to co 

vyloučení způsobuje není jejich etnicita, ale past kultury bídy, do níž se dostali. Na druhé 

straně udává  jako fakt, před kterým by se také neměly zavírat oči, že jsou lidé, kteří se za 

Romy považují, nebo jsou ostatními takto vnímáni, mající vysoké riziko sociální exkluze.

Některá vyloučená místa se vytvořila již před rokem 1989, kdy docházelo řízenou 

politikou k sestěhování Romů do jedné lokality. Nejznámějším příkladem je mostecký 

Chánov. Většina se ovšem vytváří zhruba od 90. let nástupem tržního hospodářství (Uhlová in 

Hirt & Jakoubek, 2004).

Podle Uhlové (2004) lze mezi důvody zařadit nečinnost státu po převratu, kdy 

nedocházelo k řešení sociálních problémů občanů vlivem tehdejší liberální euforie. Mezi další 

faktory řadí politiku obcí, která měla podíl na vzniku těchto lokalit svou kapitalistickou 

ideologií: „starejte se sami o sebe“. Dalším faktorem by mohlo být převzetí ideologie 

minulého režimu: „my to za vás rozhodneme“, tedy paternalistický přístup státu, kterého byli 

Romové oběťmi v období socialismu. Tento paternalismus podle Uhlové (2004) navíc posílilo 

a legitimizovalo to, že šlo o skupinu vnímanou jako cizorodou a nekulturní. Stát měl pocit, že 

o vlastním životě lidí dokáže rozhodovat lépe než oni sami a věřil ve svou schopnost 

efektivněji řešit životní otázky lidí. Nakonec bychom sem mohli zařadit rasismus. Obava z 

nařčení z rasismu, či pouze nechuť se problémem zabývat, Romům umožnila neoprávněné 

obývání obecních bytů poté, kdy opustili restituované domy za nízké odstupné od nových 

majitelů a ocitli se tak v situaci bez nároku na byt.

Nezaměstnanost, nedostatečné  vzdělání a vliv diskriminace

Horváthová (2002) se ke specifickým příčinám u Romů vyjadřuje podobně a 

s ohledem na okolní společnost. Tedy dodává váhu majoritě a jejímu vlivu na sociální 



25

vyloučení Romů, který je nezanedbatelný. Podotýká, že značná část obyvatel má u nás 

negativní vztah k Romům a dodává: „Tento postoj není dán pouze objektivními skutečnostmi, 

ale také netolerancí k odlišnostem, jež je ovlivněna především špatnou informovaností a 

neznalostí.“ (Horváthová, 2002, s. 58). Na negativním pohledu má jistě svou zásluhu i 

mediální obraz Romů.

K netoleranci a jejímu vlivu na sociální vyloučení Romů přidává Horváthová (2002) 

další jevy, kterými jsou xenofobie a rasismus. U rasismu zmiňuje, že většina lidí se od něj 

distancuje, ovšem jako příklad zkresleného pohledu zdůrazňuje citát, který uvádí, na začátku 

kapitoly „Po sametové revoluci“, jako všeobecně rozšířený názor a tedy: „Nejsem rasista, ale 

cikány nemám rád.“ Tento výrok je podle ní velmi frekventovaný u mládeže na vyšších 

stupních škol a dále u nich zmiňuje, že se dopouštějí kolektivní viny, kdy jsou: „všichni 

Romové řazeni do jednoho celku, z něhož nemají šanci uniknout.“ (Horváthová, 2002, s. 58).

Dochází tak ke stigmatizaci, protože negativní činy jednotlivců jsou přisuzovány celé 

skupině, ač se vlastně o skupinu jako takovou nejedná.

Dalšími příčinami sociální exkluze podle Horváthové (2002), které mohou být 

v případě Romů také ovlivněné těmito uvedenými faktory, jsou např. dlouhodobá 

nezaměstnanost a vyloučení z trhu práce, nízká možnost získání adekvátního vzdělání a 

následné možnosti sebeuplatnění. 

Nezaměstnanost u Romů, jak udává Horváthová (2002), se může podle různých lokalit 

pohybovat od 50 % do 95 %. Jako základní problém označuje právě vzdělání. „Naše školství 

ještě  romského žáka a jeho specifika nevzalo dostatečně na vědomí.“ (Horváthová, 2002, s. 

57). Dodává, že ani žáci ani učitelé nejsou dostatečně připravováni na takovouto výuku. Dále 

může situace dopadat tak, že na první pohled „problematické“ romské dítě se nesetká 

s pochopením, je označeno jako problémové a začne se uvažovat o přeřazení do zvláštní 

školy. Rodiče mnohdy ani nevědí, že na rozhodnutí o přeřazení mají sami velký vliv, tedy že 

je potřeba jejich souhlas, nebo přeřazení kolikrát i vyžadují, protože už mají např. v této 

speciální škole jiné děti a chtějí, aby byly pohromadě. Vlivem zvláštní školy je dále problém 

dostat se do některého navazujícího studia a dochází tak k nízkému vzdělanostnímu statusu. 

Poté je jistě velmi obtížné najít dobře placenou práci.

Takto fungující systém vzdělávacích institucí označuje pro sociální vyloučení jako 

důležitý faktor např. i Radostný (2005). Navíc zdůrazňuje, kromě rozdílného množství 

získaných znalostí a zkušeností, vliv na samotné chápání podstaty důležitosti vzdělávání. 

Systém utvrzuje obyvatele vyloučených lokalit v tom, že vlastně nemá smysl vzdělávat se. 
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4.4. Rozšíření užívání návykových látek v sociálně vyloučených lokalitách

V letech 2005-2006 byla provedena Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a 

absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Analýza byla zpracována pro MPSV za 

účelem získání informací o situaci vyloučených a vyloučením ohrožených lokalit v ČR. Jako 

výstup je nyní k dispozici elektronická interaktivní mapa lokalit s jejich charakteristikou a 

přehledem pomáhajících subjektů v jejich okolí. Celkem bylo ve 167 obcích popsáno 310 

vyloučených romských lokalit (NMS, 2006)

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2002 (NMS, 2002) udává 

v kontextu sociálních problémů v romských komunitách, že od 90. let minulého století 

dochází k nárůstu problémů s užíváním drog a drogovou závislostí v romských komunitách a 

to hlavně u romské mládeže. Tato situace v oblasti užívání drog v romských komunitách byla 

hodnocena i podle krajů. Jako nejzávažnější se v r. 2002 problém drog ukázal v Libereckém 

kraji (lokalita v Novém Boru), dále v kraji Moravskoslezském (lokalita v Bruntále) a 

Ústeckém (lokality v Duchcově, Terezíně, Mostě a Chomutově). Následoval kraj Olomoucký 

(lokality v Olomouci, Jeseníku a Prostějově), v Jihomoravském kraji (dvě lokality v Brně) a 

Zlínském (tři lokality ve Vsetíně).  

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (Zaostřeno na drogy, 

2005) popisuje výzkum z let 2002 – 2004, který provedla Společnost Hvězda a Romský 

vzájemný výzkum s cílem mapovat situaci v oblasti užívání drog u Romů v ČR. 

Účastnilo se 121 respondentů, z toho 43 uživatelů drog (ve věku 16 – 42 let, průměrný 

věk 23,5 let) a 78 neuživatelů (věk 14 – 67 let, průměrný 29,5 let). 

Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji užívanou drogou je heroin, pak pervitin, Subutex 

a léky. Dále se výzkum zabýval informovaností o službách pro uživatele návykových látek. O 

terénních programech jsou poměrně dobře informováni, o nízkoprahových centrech je 

povědomí uživatelů menší. Ví o nich pouze 21 respondentů. O detoxifikaci má informace 26 

respondentů, o substituční léčbě 17. Celkem 14 respondentů uvedlo, že by se ze závislosti 

léčili sami, nízkoprahové služby by využilo 21 respondentů. Obecně dávali přednost 

ambulantní léčbě před léčbou rezidenční a ústavní.

Co se týká respondentů neuživatelů, zjišťovala se informovanost o drogách. Většina 

znala jednotlivé názvy drog, ovšem znalosti účinků byli nedostatečné. Byli dotazováni i na 

rizika. O možnosti předávkování ví více jak polovina, stejně tak pojem abstinenční příznaky 

pro ně není neznámý. Téměř všichni znají HIV a o něco méně jich ví, jak se před virem 
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chránit. O VHC má informace zhruba polovina respondentů a i zde o ochraně před 

onemocněním ví méně dotazovaných. Znalost služeb pro uživatele je zde mizivá. Jako 

nejčastější zdroje informací uvádějí kamarády a televizi.

Jako druhý výzkum zaměřený na romské komunity uvádí Národní monitorovací 

středisko pro drogy a drogové závislosti (Zaostřeno na drogy, 2005) „Program podpory 

terénních sociálních pracovníků“, realizovaný od roku 2002 v 81 romských komunitách v ČR, 

který byl zaměřen na sledování situace z hlediska vybraných negativních jevů, jako jsou: 

nezaměstnanost, záškoláctví, užívání drog, nedostatečná hygiena, negramotnost, lichva, 

gamblerství, prostituce, kriminalita  a nízká kvalita bydlení. Kromě toho, zda se vůbec jevy 

vyskytují, se zjišťovala i jejich závažnost v každé z komunit. 

Z výzkumu vyplynulo, že ke konci roku 2002 se vyskytovaly drogy v 74 % 

sledovaných komunit. Dále ve více než 85 % byla problémem nezaměstnanost, záškoláctví a 

nízká kvalita bydlení. Ve více než 75 % se objevovalo gamblerství, dále kriminalita a 

nedostatečná hygiena. Ve více než 60 % komunit jsme mohli sledovat negramotnost.

Dále byla sledována četnost užívání jednotlivých návykových látek v romských 

komunitách. Mezi nejčastěji udávanými drogami byla marihuana (49,4 % komunit), toluen 

(44,4 % komunit), pervitin (22,2 % komunit), heroin (11,1 % komunit) a léky (11,1 % 

komunit.  

Dále v roce 2003 se podle výzkumu problém drog vyskytoval v 58  komunitách a v 11 

z nich byl dokonce hodnocen jako závažný. V roce 2004 se počet z 58 zvýšil na 70 (NMS, 

2004). Jako nejčastěji užívané drogy byly označeny v pořadí takto: marihuana, těkavé látky, 

pervitin a také sedativa. Heroin a extázi je možné sledovat ve 14 % komunit. 

4.5. Sociálně vyloučené lokality a těkavé látky

Bylo tedy řečeno, že problematika sociálního vyloučení častěji zasahuje populaci 

romské národnosti, budeme-li za Roma považovat někoho, kdo nese majoritou určené 

antropologické znaky. Sociálně vyloučené lokality pak mohou být  místem výskytu 

rizikových jevů a tedy i užívání návykových látek. Vzhledem k ekonomické situaci lidí z této 

lokality by se tak dalo přepokládat, že pokud budou vyhledávat návykové látky, budou to 

spíše ty méně finančně náročné, kam patří právě těkavé látky. V následujícím výzkumu tak 

bylo také zjišťováno, kolik klientů užívajících těkavé látky, je romské národnosti.  



28

5. Empirické šetření

Předmětem výzkumu jsou uživatelé těkavých látek a míra využívání vybraných 

drogových služeb v České republice. Výzkum bakalářské práce vznikl jako součást pilotní 

studie, která je realizována v rámci mezinárodního projektu, zaměřeného mj. na užívání a 

uživatele inhalantů. Výsledkem bude začlenění do rozsáhlejší analýzy potřeb této cílové 

skupiny s posouzením dnes existujících typů intervencí a možností jednotlivých poradenských 

nebo léčebných zařízení jakéhokoliv typu. Pro naplnění požadavků pro bakalářskou práci a 

vhodnost aplikace do výzkumu, byla vybrána Kontaktní centra a Psychiatrické léčebny 

v České republice.

Vzhledem k tomu, že výzkumná část bakalářské práce je uzpůsobena mezinárodní 

studii, technikou sběru dat je již připravená 1. verze Dotazníku na inhalační látky pro pilotní 

studii 2008, který je uveden v Příloze č. 2. Dotazník je určen pro všechna zařízení poskytující 

drogové služby, ovšem kvůli obsáhlosti tohoto vzorku byla v rámci této práce zkoumána 

pouze Kontaktní centra a Psychiatrické léčebny s oddělením pro léčbu nealkoholových 

závislostí. 

Z celkového počtu 62 kontaktních center se podařilo získat potřebná data od 47. Tento 

počet lze považovat za reprezentativní vzorek tohoto typu zařízení a je tak možné ve většině 

případů data objektivně hodnotit. Pouze při hodnocení krajů je třeba zohlednit, kolik zařízení 

v daném regionu funguje a kolik z nich se podařilo oslovit. Kolik zařízení se z jejich 

celkového počtu zúčastnilo a jejich rozložení podle krajů, ukazuje tabulka 3. 

Tabulka 3:  Počet zařízení, která se do výzkumu zapojila podle krajů

Kraj Zúčastnilo se Nezúčastnilo se Celkem
Praha 1 2 3
Jihočeský 5 0 5
Jihomoravský 4 3 7
Středočeský 4 1 5
Královéhradecký 2 0 2
Liberecký 1 1 2
Moravskoslezský 6 2 8
Olomoucký 5 1 6
Ústecký 8 1 9
Vysočina 3 1 4
Zlínský 4 0 4
Plzeňský 1 1 2
Pardubický 1 0 1
Karlovarský 2 2 4
Celkem 47 15 62
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Z 13 Psychiatrických léčeben se podařilo oslovit pouze 2, není tedy možné odpovědi 

zobecňovat. Z tohoto důvody nebyly psychiatrické léčebny do výzkumu v rámci této práce 

zařazeny. Problémem v těchto léčebných zařízeních bylo především to, že pracovníci 

nevěděli, zda mají kompetenci poskytovat tímto způsobem někomu informace. Dále uváděli 

nedostatek času, vzhledem k oslovování v době prázdnin, kdy např. na celé oddělení byli sami 

a museli se tedy věnovat jiným činnostem. Třetí variantou odmítnutí byla kombinace dvou 

předchozích, tzn. byla kontaktována např. zdravotní sestra, která se nebyla jista svými 

kompetencemi a primář oddělení neměl dostatek času. Doporučením pro příště by mohla být 

větší časová rezerva výzkumníka pro tato zařízení. 

V kontaktních centrech odpovídali na dotazník pracovníci zařízení. Pro spolehlivost 

jimi sdělených informací bylo žádoucí, aby délka jejich praxe v zařízení byla více než jeden 

rok, což se podařilo s výjimkou jednoho pracovníka (0,5 roku) ve všech případech. Průměrná 

doba praxe pracovníků odpovídajících na dotazník je tak 4,3 roku.

Z časových důvodů probíhalo oslovování jednotlivých zařízení telefonicky, kdy byl s 

pracovníky následně vyplněn dotazník. V několika zařízeních (K-centra i Psychiatrické 

léčebny) se vůbec nepodařilo zastihnout jakéhokoliv pracovníka. V úvodu telefonátu bylo 

pracovníkovi představeno téma bakalářské práce a samotný dotazník. Následovala otázka, zda 

by pracovník byl ochoten na daném výzkumu spolupracovat a pokud ochoten byl, došlo k 

pokládání jednotlivých otázek a k zaznamenávání odpovědí. Většina pracovníků K-center 

byla velmi nakloněna vyplnění, více se zajímali o výzkum a o zveřejňování výsledků. 

Několika zařízení tak bude po vypracování na jejich žádost bakalářská práce elektronicky 

zaslána. Některé pracovníky bylo nutné z jejich časových důvodů oslovit několikrát, ale i ti 

nakonec ochotně spolupracovali. 

Charakteristika Dotazníku na inhalační látky pro pilotní studii 2008

Jedná se o první českou verzi tohoto dotazníku, kterou vypracovali Doc. PhDr. Michal 

Miovský, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Tereza Adámková v roce 2008.

Dotazník je tvořen devíti základními otázkami, součástí kterých jsou jednotlivé

upřesňující a doplňující podotázky. 

Dotazník je zaměřen celkem na pět oblastí. Jeho první část, která je tvořena 1. a 2. 

otázkou, se zaměřuje na počet uživatelů těkavých látek v drogových službách. V první otázce 
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pak úžeji na děti a mladistvé. Součástí je i otázka na počet těchto klientů, kteří jsou dle 

pracovníků romské národnosti. Druhá otázka se pak soustřeďuje na uživatele inhalantů, kteří 

mají tuto látku jako svou primární drogu.

Za další část bychom mohli považovat zjišťování, zda se vyskytují nějaká související 

onemocnění u těchto klientů/pacientů (otázka 3.), a pokud ano, která to jsou nejčastěji. 

Následující otázky (4. – 7.) se zabývají důvody, proč vůbec tito klienti zařízení 

navštíví. Tzn. co při této návštěvě od služby chtějí, jakou intervenci využívají apod. Dále je 

pak zjišťováno, zda mají pracovníci jinou představu o tom, co by skutečně měli klienti 

vyžadovat, tedy zda mají pocit, že by u těchto klientů mělo být řešeno něco jiného, než co oni 

sami vyžadují. Táže se také na odlišnosti v intervencích oproti ostatním uživatelům.

Dotazník  pokračuje otázkou týkající se množství informací, které směřují do daných 

zařízení, o mladistvých uživatelích těkavých látek v daném regionu z jakýchkoliv zdrojů. 

Tedy zda zařízení tyto údaje získávají a odkud.

Poslední otázka zjišťuje, odkud a z jakých podnětů uživatelé těkavých látek kontaktují 

zařízení. K výběru je zde několik možností, včetně takové, že o tom zařízení nemá žádné 

informace. Dále např. zda uživatel přichází z ulice, na doporučení rodiny, nebo nějaké 

instituce apod. 

Pracovníci často uváděli, že by potřebovali na vyplnění dotazníku více času k 

přemýšlení, obzvláště u otázek týkajících se počtů klientů a procent z celkových počtů apod. 

U poslední otázky byl, dle pracovníků, trochu problém v převádění na procenta, vlivem velmi 

malého počtu klientů užívajících těkavé látky. Celkově byl problém především v tom, že 

většina pracovníků by chtěla použít při vyplňování vlastní záznamy zařízení pro přesnost 

uvedených údajů, i přesto, že je u některých otázek zmíněno jako dostačující, pokud uvedou 

pracovníci svůj kvalifikovaný odhad. 

Výhodou telefonického dotazování je velký počet spolupracujících K center. 

Nevýhodou naopak je (jak bylo uvedeno výše) nedostatečný čas na vyplnění dotazníku. 

Výsledy dotazníku lze podle jeho struktury rozdělit do několika částí: 

1. Lze poukazovat na počet uživatelů těkavých látek do 18 let, kteří navštěvují Kontaktní 

centra a tyto výsledky můžeme aplikovat na jednotlivé kraje. Dále na počet klientů, 

kteří mají těkavou látku jako svou primárně užívanou drogu. 

2. Je možné pojmenovat nejčastěji se vyskytující onemocnění související s užíváním 

těkavých látek. 
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Počet zařízení přicházejících do kontak tu s dětmi nebo 

mladistvými, kteří užívají těkavé látky

21

45%

26

55%

Přichází do kontaktu Nepřichází do kontaktu

3. Z dotazníku vyplyne, s jakým typem problémů a očekávání tito klienti do zařízení 

přicházejí, jakých služeb nejčastěji využívají, co jsou nebo nejsou ochotni řešit a co 

jim jsou v současné době schopna tato zařízení dále poskytnout, včetně toho, co si 

pracovníci myslí, že by klienti mohli využívat v rámci zařízení.

4. Dále bylo zjišťováno, zda zařízení čerpají informace o užívání těkavých látek u dětí a 

mladistvých a odkud. Lze se tedy zaměřit na množství pro tato zařízení snadno 

dostupných zdrojů a jejich snahu zdroje efektivně využívat pro svou práci. 

5. V poslední části můžeme hodnotit, na jaký podnět uživatelé těkavých látek službu 

vyhledávají, zda je jejich návštěva někým doporučena, popř. kým nejčastěji. 

Výsledky dotazníku jsou zaznamenány v tabulkách (viz. Příloha 3)

5.1. Návštěvnost Kontaktních center uživateli těkavých látek

Graf č. 1. 

Jak vyplývá z grafu č. 1, ze 47 zařízení přichází do kontaktu s dětmi a 

mladistvými uživateli těkavých látek 26 (55,3 %) zařízení, tedy více jak polovina do výzkumu 

zapojených. Ostatní zařízení do kontaktu s takovými klienty nepřišla.
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Počet zařízení přicházejících do kontaktu s dětmi nebo mladistvími, 

kteří užívají těkavé látky - podle krajů

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pra
ha

Ji
ho

če
sk

ý

Ji
ho

m
ora

vs
ký

Stře
do

če
sk

ý

Krá
lo
vé

hr
ad

ec
ký

Li
be

re
ck

ý

M
or

av
sk

os
le

zs
ký

O
lom

ou
ck

ý

Ú
st

ec
ký

Vys
oč

in
a

Zlín
sk

ý

Plz
eň

sk
ý

Par
du

bick
ý

Kar
lo

va
rs

ký

Kraj

P
o

č
e
t 

z
a

ří
z
e
n

í

Přichází do kontaktu Nepřichází do kontaktu

V grafu č. 2 je možné sledovat rozložení zařízení přicházejících do kontaktu 

s mladistvými (klienti mladší než 18 let) uživateli těkavých látek v krajích.

Graf č. 2

Uvedené údaje ovšem nelze samy o sobě považovat za příliš vypovídající, protože 

v některých krajích se nepodařilo kontaktovat všechna zařízení, nehledě k tomu, že rozložení 

zařízení v krajích je pro takové hodnocení značně nerovnoměrné (viz tabulka č. 3). Údaje je 

tedy možné považovat spíše za orientační.

Nejvíce zařízení tedy navštěvují podle těchto výsledků uživatelé těkavých látek 

v Praze a Plzeňském kraji (100 %), zde je ovšem nutné brát v úvahu fakt, že se do výzkumu 

nezapojila všechna zařízení v krajích (viz. tabulka č. 3). V kraji Jihočeském přichází do 

kontaktu s klienty pod 18 let, kteří užívají těkavé látky, většina zařízení (80 %). O něco méně 

je to v kraji Středočeském (75 %). Procentuelně stejně  jsou na tom kraj Moravskoslezský a 

Vysočina (66,7 %). Za nimi je s nepatrným rozdílem  kraj Ústecký (62,5 %). V krajích 

Královéhradeckém, Zlínském a Karlovarském přichází do kontaktu s těmito klienty přesně 

polovina oslovených zařízení. V podstatně menší míře přicházejí do kontaktu s uživateli 

inhalantů (do 18 let) zařízení v kraji Jihomoravském (25 %) a Olomouckém (20 %). Klienti 

užívající těkavé látky, kterým je méně jak 18 let, vůbec nevyužívají služby K-center v kraji 

Libereckém a Pardubickém. Celkově tedy můžeme zhodnotit, že ve většině krajů má kontakt 
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Počet klientů do 18 let užívajících těkavé látky za 

rok 2007
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s dětmi nebo mladistvými klienty užívajícími těkavé látky více jak polovina oslovených 

zařízení.

Dále můžeme sledovat celkový počet dětí a mladistvých do 18 let užívajících těkavé 

látky, kteří navštěvovali Kontaktní centra v roce 2007 (graf č. 3).

Graf č. 3

Průměrně měla tato zařízení v daném roce 8,6 takových klientů. V největším počtu 

zařízení (46,2 %) se objevilo 4 – 5 klientů. Méně než tento počet klientů měla jen 4 zařízení. 

Do zbývajících kontaktních center docházelo těchto klientů více jak 6. Z toho dokonce u 3 

zařízení to bylo více jak 21 klientů a to v Jihočeském, Moravskoslezském kraji a na Vysočině.

Jde o poměrně vysoké číslo, ovšem u těchto zařízení není známá žádná bližší specifikace 

služeb na uživatele těkavých látek. Pouze jedno ze zařízení, která se účastnila výzkumu a 

přišla někdy do kontaktu s dětmi a mladistvými klienty  užívajícími těkavé látky, nemělo 

v roce 2007 žádného takového klienta. 
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Změny v počtu klientů (do 18  let) užívajících těkavé látky 

oproti minulým rokům

15

58%

11

42%

Došlo ke změně Nedošlo ke změně

Vývoj počtu klientů užívajících těkavé látky v roce 2007 ve srovnání s předchozími 

dvěma roky ukazuje graf č. 4.

Graf č. 4

V roce 2007 ve srovnání s předchozími dvěma roky (2005 a 2006) u větší části 

zařízení (57,7 %) nedošlo ke změnám. Opačně odpovědělo 11 zařízení, tedy u 42,3 % zařízení 

pracovníci uvádějí, že k určitému vývoji v počtu těchto klientů došlo.

Zařízení, u kterých ke změně došlo, nejčastěji dodávají, že v předchozích letech měla

těchto klientů více, tzn. že se jejich počet snížil. Pouze ve dvou případech došlo k opačné 

změně, tedy k nárůstu počtu klientů v roce 2007. Tyto důvody v mnoha případech 

pojmenovávají sami pracovníci. Změny nejvíce připisují legislativním změnám, ke kterým 

došlo v roce 2007 v souvislosti s omezením prodeje toluenu. 

Můžeme uvažovat o příčinách tohoto poklesu v podstatě ve dvou rovinách. První bude 

celkový pokles uživatelů těkavých látek, druhá pak stále více skrytá populace uživatelů 

inhalačních drog. Pokud by opravdu šlo o snížení zájmu o tuto drogu, můžeme se pokusit 

označit příčinu tohoto poklesu. Mohlo jít o důsledky legislativních změn, jak zmiňují 

pracovníci. Další příčinu bychom mohli vidět ve stále větší přitažlivosti jiných návykových 

látek oproti inhalantům. Mohlo tedy dojít jednak k přechodu k jiné droze a nebo začínající 

uživatelé po těkavých látkách vůbec nesáhnou. Třetí důvod můžeme hledat v efektivním 

působení stále se rozvíjejících preventivních programů a pozitivních změnách v 

informovanosti, postojích a chování mladých lidí.
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Počet klientů užívajících těkavé látky (do 18 let) z 

celkového počtu klientů
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Změny v počtu klientů (do 18 let) užívajících těkavé 

látky z celkového počtu klientů oproti minulým 

rokům

15

60%

10

40%

Došlo ke změně Nedošlo ke změně

Graf č. 5 ukazuje, kolik procent tvoří uživatelé těkavých látek (do 18 let) z celkového 

počtu klientů daných zařízení za rok 2007. 

Graf č. 5

V dotazovaných zařízeních je z celkového počtu klientů průměrně 4,8 % těch, kteří 

užívají těkavé látky a je jim méně než 18 let. Ve většině zařízení (80,9 %) tvoří tato klientela 

méně než 5,1 % ze všech klientů. Z toho u většiny (46,3 %) to nejsou více jak 2 %. Pouze ve 

zbývajících čtyřech zařízeních je to více jak 5 % klientů.

O změnách v počtu uživatelů (do 18 let) těkavých látek z celkového množství klientů 

oproti minulým rokům vypovídá graf č. 6.

Graf č. 6
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Celkový počet klientů (do 15 let) užívajících 

těkavé látky za rok 2007
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O jiné situaci v roce 2007 se zmiňuje 40 % zařízení. Zbylých 60 % vidí tento vývoj 

beze změn. Nejčastěji udávají pracovníci snížení poměru uživatelů těkavých látek 

k celkovému počtu klientů zařízení. Nemusí ovšem jít jen o snížení počtu uživatelů těkavých 

látek. Stejně tak mohlo docházet k nárůstu kontaktování zařízení uživateli jiných látek. Pokud 

pracovníci vidí důvody ve snížení počtu uživatelů inhalantů, udávají opět jako příčiny tohoto 

poklesu především legislativní změnu v souvislosti s těkavými látkami. 

Pokud věkovou hranici posuneme níže, tedy na 15 let, objevuje se v zařízeních ještě 

méně těchto klientů (graf č. 7).

Graf č. 7

Ve 20 zařízeních (77 %) nemají žádného klienta pod 15 let užívajícího těkavé látky. V 

1 zařízení  pak uvedli, že mají 1 tohoto klienta, 2 zařízení uvádí 2 klienty a 3 zařízení (11,5 

%) na tuto otázku vůbec neodpověděla.  
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Změny v počtu klientů (do 15 let) užívajících těkavé látky 

oproti minulým rokům
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Počet klientů pod 15 let, kteří užívají těkavé látky je v posledních letech v kontaktních 

centrech stabilní (tab. xx 8).

Graf č. 8

Vzhledem k tomu, že se ve všech odpovídajících zařízeních objevilo pouze 5 těchto 

klientů, však nelze tento vývoj zodpovědně hodnotit. Většina zařízení má definovanou svou 

cílovou skupinu věkem nad 15 let, tudíž je jejich výskyt v zařízení velmi ojedinělý, nebo si 

pracovníci nejsou tohoto věku vědomi, jak často sami udávají. S otázkami na tuto věkovou 

skupinu pracovníci spíše odkazovali na zařízení NZDM (Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež). 

Dále bylo zjišťováno kolik procent klientů užívajících těkavé látky je romské 

národnosti (graf č. 9). 

Graf č. 9

Údaj se týkal roku 2007. Na tuto otázku 8 zařízení buď neodpovědělo vůbec nebo 

udávalo, že tento jev nesledují. Pro hodnocení byly zvoleny tři skupiny intervalů: 0; 0,1-50; 
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Změny v počtu klientů romské národnosti užívajících 

těkavé látky oproti minulým rokům

2

11%

16

89%

Došlo ke změně Nedošlo ke změně

50,1 a více. V každém se objevila kladná odpověď u 6 zařízení (23,1 %). Klienti romské 

národnosti užívající těkavé látky se objevují zhruba ve 46 % zkoumaných zařízení, která mají 

klienty užívající inhalanty, z toho v polovině případů je to méně jak 50 % ze všech klientů 

užívajících těkavé látky. U 23,1 % zařízení se klienti romské národnosti užívající inhalanty  

nevyskytují vůbec. V průměru je v zařízení 32,8 % těchto klientů.

Následující graf č. 10 ukazuje, zda došlo v roce 2007 oproti minulým rokům k 

nějakým změnám v počtu klientů romské národnosti.

Graf č. 10

Poměr klientů romské národnosti zůstává vcelku stabilní. Ke změně oproti  rokům 

2005 a 2006 došlo pouze ve 2  zařízeních (11,1 %) z 18, která na tuto otázku odpověděla. Ve 

zbylých 16 (88,9 %) nedošlo v těchto posledních třech letech k žádným změnám. Pracovníci 

zařízení, ve kterých ke změně došlo, v komentáři uvedli, že dříve nechodili do K-centra 

uživatelé těkavých látek vůbec, v druhém případě pak, že dříve byli klienti užívající těkavé 

látky převážně romské národnosti, ovšem o bližší struktuře těchto klientů v minulosti se již 

dále nezmiňovali.

Vzhledem k tomu, že v podstatě nedošlo v tomto ohledu podle pracovníků k výrazným 

změnám, může být zajímavé položit si otázku, zda uživatele těkavých látek romské národnosti 

nějakým způsobem méně ovlivnila v samotném užívání inhalačních drog legislativní změna 

týkající se volného prodeje těkavých látek. 
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Počet klientů užívajících těkavé látky, kteří mají 

tuto látku jako svou primární drogu (v %)
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O počtu klientů kontaktních center, kteří mají těkavou látku jako svou primárně 

užívanou drogu, vypovídá graf č. 11.

Graf č. 11

Průměrně mají zařízení 8,4 % těchto klientů. Na tuto otázku 8 zařízení neodpovědělo. 

U více jak jedné třetiny kontaktních center nepřesahuje počet těchto klientů 5 %.  Necelá 

třetina zařízení (27,7 %) udává, že uživatele těkavých látek, který by měl inhalant jako hlavní 

drogu, nemá žádného. Více jak 5 % těchto klientů se pak nachází v deseti zařízeních. Ve třech 

z nich je dokonce tento počet vyšší než 40 % klientů. V jednom z těchto zařízení s vysokým 

počtem uživatelů těkavé látky jako primární drogy (dokonce 80 %) by mohl být důvodem 

vyšší výskyt sociálně vyloučených lokalit v daném regionu a také to, že zařízení poskytuje 

cíleně terénní služby v těchto vyloučených lokalitách, což by mohlo způsobovat i příliv těchto 

klientů do kontaktního centra. Tato situace by nastala, kdyby byl v zařízení opravdu vyšší 

počet klientů užívajících těkavé látky. Druhým důvodem tohoto vysokého čísla by ovšem 

mohlo být to, že dotazník nezjišťoval celkový počet uživatelů inhalačních drog v kontaktním 

centru. Celkový počet uživatelů inhalantů (i jako sekundární drogy) by tak mohl být nízký a 

větší část z nich by pak mohla mít těkavou látku jako drogu primární, z čehož by pak takto 

vysoké číslo snadno vyšlo také.
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Počet klientů užívajících těkavé látky, kteří 

mají tuto látku jako svou primární drogu - 

podle krajů (v %)

0,2

12,8

3,3

17,7

2
0

24,8

2,1

7,4
4

9,3
6 5

0
0

5

10

15

20

25

30

Pra
ha

Ji
ho

če
sk

ý

Ji
ho

m
ora

vs
ký

Stře
do

če
sk

ý

Krá
lo

vé
hr

ad
eck

ý

Li
be

re
ck

ý

M
or

av
sk

os
le
zs

ký

O
lo
m
ouck

ý

Ú
st

ec
ký

Vys
oč

in
a

Zlín
sk

ý

Plz
eň

sk
ý

Par
du

bick
ý

Kar
lo

va
rs

ký

Kraj

P
o

č
e

t 
k
li

e
n

tů
 (

v
 %

)

Můžeme se také podívat na oblíbenost těkavých látek uživatelů v jednotlivých krajích 

(graf č. 12).

Graf č. 12

Nejvíce klientů užívající těkavé látky jako primární drogy se objevuje v 

Moravskoslezském kraji (24,8 %). Druhé místo zaujímá kraj Středočeský (17,7 %) a za ním 

kraj Jihočeský (12,8 %). Dále pak následuje kraj Zlínský (9,3 %) a o něco méně těchto 

uživatelů je v kraji Ústeckém (7,4 %), Plzeňském (6,0 %), Pardubickém (5,0 %) a na 

Vysočině (4,0 %). Velmi málo těchto uživatelů je pak v kraji Jihomoravském (3,3 %), 

Olomouckém (2,1 %), Královéhradeckém (2,0 %) a v Praze (0,2 %). Žádného takového 

klienta pak nemají v kraji Libereckém a Karlovarském. Opět se můžeme ptát, zda je těchto 

uživatelů opravdu málo, nebo zda pouze nevyužívají služeb kontaktních center a není je tak 

možné tímto výzkumem zachytit. 
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Výskyt souvisejících onemocnění u uživatelů těkavých látek
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5.2. Související onemocnění nejčastěji se vyskytující u klientů užívajících těkavé 
látky

Na výskyt onemocnění u klientů užívajících těkavé látky, která s tímto užíváním úzce 

souvisejí se zaměřuje graf č. 13. 

Graf č. 13

Jejich výskyt dokázalo zaznamenat 21 zařízení (61,8 %) z 34, která na otázku 

odpověděla. Zbylých 13 zařízení (38,2 %)  odpovídalo, že u těchto klientů nevidí žádná 

taková onemocnění. U několika zařízení byla poznámka, že u uživatelů těkavých látek nelze 

toto dobře sledovat pro nedostatečně důvěrný kontakt a nemožnost jeho navázání. 

Graf č. 14

Mezi nejčastější onemocnění vyskytující se u klientů kontaktních center v souvislosti s 

užíváním těkavých látek patří různé poruchy a poškození osobnosti (graf č. 14). Klienti jsou 

zmatení, otupělí a často mají narušenou emotivitu. Snižuje se jejich vlastní sebehodnocení a 
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Nejčastější důvody návštěvy kontaktních center 
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Potravinový servis

Hygienický servis

Různé druhy poradenství

V rámci volného času – posedět,
popovídat si

Pro získání informací o látce o
zážitcích z užití

Pomoc při zbavení se návyku,
zprostředkování léčby

Drobná ošetření, zprostředkování
lékařské péče

Inhalant sekundární droga –
výměnný program

Náhodný jednorázový kontakt

chování k sobě i vůči okolí je neobvyklé, někdy agresivní. Dochází k úbytku inteligence, 

klienti se špatně vyjadřují a celkově se snižuje jejich slovní zásoba.

Velice zřejmá jsou fyzická onemocnění (poškození dýchacích cest popsáno 

samostatně, viz. dále). Celkově se u uživatelů těkavých látek snižuje funkce imunitního 

systému. Mohou se objevit různá poškození jater a ledvin, hepatitida, problémy se zuby, 

jejich zvýšená kazivost a vypadávání, dále i pomočování, enkopréza a obecně špatná fyzická 

kondice.

Výrazná jsou onemocnění dýchacích cest. Způsob aplikace způsobuje nejen poleptání 

nosní sliznice, ale poškozuje celé dýchací ústrojí. Klienti tak mají problémy s dechem, mohou 

se objevit i astmatické potíže.

Je narušen centrální i periferní nervový systém. Jsou tak omezeny veškeré funkce 

mozku. Není vyloučen výskyt epilepsie. Objevují se také např. poruchy motoriky. 

5.3. Nejčastěji využívané služby kontaktních center uživateli těkavých látek

Do kontaktních center přicházejí uživatelé těkavých látek s velmi podobnými typy 

problémů, očekávají a potřebují obdobné služby (graf č. 15).

Graf č. 15
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Odlišnost zakázky klientů užívajících těkavé látky od 

nutných problémů k řešení z pohledu pracovníka
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Mezi nejčastější patří různé druhy poradenství. Pod tímto pojmem si můžeme 

představit celou škálu poskytovaných intervencí tohoto typu. Jde často o sociálně-právní 

poradenství, týkající se aktuální situace klienta, tedy pomoc při vyřizování dokladů, evidování 

na úřadě práce, pomoc při hledání zaměstnání, bydlení. Často přijdou do zařízení rodiče s 

dítětem a chtějí pomoci v dovedení dítěte k abstinenci. Dalším typem velmi často 

využívaných služeb je potravinový a hygienický servis. Klient se do zařízení přijde napít, 

najíst, osprchovat se, vyprat si oblečení apod. Často souběžně s těkavou látkou klienti užívají 

i intravenózně jinou drogu, využívají tedy i např. výměnu injekčního materiálu. Dále chodí 

klienti do zařízení jen tak posedět a popovídat si, trávit svůj volný čas. V několika případech 

přijdou i s přáním pomoci zprostředkovat léčbu a zbavení se návyku na látce. Vyžadují také 

např. informace o užívané látce, což je spojeno i s nepříjemnými zážitky v době užití. Mohou 

také přicházet z důvodu potřeby drobných ošetření, nebo zprostředkování lékařské péče. V 

několika případech kontaktují podle pracovníků klienti zařízení pouze jednorázově, např. 

přijdou s jiným uživatelem, nebo o zařízení slyšeli a jdou se podívat, ale dále už službu 

nevyhledávají. 

Může tedy jít především o uspokojování biologických potřeb a řešení aktuální situace 

klienta bez dlouhodobějšího výhledu do budoucna. 

Následující graf č. 16 se vztahuje k pohledům pracovníků na situaci klienta. Konkrétně 

k tomu, zda si pracovníci myslí, že by měly být u klientů řešeny jiné problémy, než se kterými 

klienti obvykle přicházejí.

Graf č. 16

Na tuto otázku odpovědělo 31 zařízení a z nich 18 (58,1 %) odpovědělo, že se tyto dva 

pohledy na věc (klient vs. pracovník) liší. Někteří pracovníci zařízení ještě dodávali, že na 
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Odlišnost intervencí poskytovaných uživatelům 

těkavých látek oproti jiným skupinám klientů
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toto není možné jednoznačně odpovídat, protože tak vlastně klientovi vnucují svůj pohled na 

problém, což se s typem dané služby neslučuje. 

Nejčastěji se zařízení shodovala v tom, že jsou klienti málo motivováni ke změně a 

více by se svým problémem měli pracovat, získat na něj větší náhled, směřovat k léčbě, popř. 

se informovat o zákonech souvisejících s užíváním návykových látek. Dále by z pohledu 

pracovníků měli více využívat poradenství a sociální práci poskytovanou zařízením a snažit se 

zlepšit svou situaci v oblasti školy, zaměstnání, bydlení, svých dokladů apod. Měli by se více 

informovat o způsobech bezpečnějšího užívání. Obecně by podle pracovníků měli od služby 

chtít víc, více ji využívat.

V souvislosti s typem užívané látky, způsobem její aplikace apod. bylo zjišťováno, zda 

a v čem se liší intervence poskytované klientům užívajícím těkavé látky a ostatním skupinám 

klientů (graf č. 17).

Graf č. 17

Jakoukoliv odlišnost vidělo 14 zařízení (41,2 %) z 34, která na otázku odpověděla. 

Nejvíce odpovědí se týkalo konkrétně užívané látky, tedy především to, že primárním 

uživatelům inhalačních drog nejsou poskytovány služby Harm Reduction, intervence jsou 

zaměřené více na biologické potřeby a řešení aktuálních problémů. V souvislosti s nižší 

inteligencí, kterou zmiňují pracovníci kontaktních center, je pro tyto klienty uzpůsoben typ a 

metody práce, způsob poradenství, vedení motivačních rozhovorů apod. Dále byl viděn rozdíl 

způsobený často pouze jednorázovými kontakty těchto klientů se zařízením a nemožností 

navázat delší kontakt. Z toho pak vyplývá nižší míra strukturovanosti práce a celkově menší 

množství individuálního poradenství. V některých zařízeních navíc nabízejí uživatelům 
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Rozdíly ve výsledcích práce s uživateli těkavých 

látek oproti ostatním klientům
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těkavých látek asistenční služby, více se zaměřují na změnu neochoty ke spolupráci a 

jakoukoliv nechuť něco řešit, při směrování k léčbě zdůraznili aktivnější přístup a nakonec 

byla zmínka o uzpůsobování práce romským uživatelům. 

S rozdílnou intervencí mohou souviset i rozdílné výsledky v práci s uživateli těkavých 

látek oproti ostatním klientům (graf č. 18). 

Graf č. 18

Rozdíly vidí 17 zařízení (50,0 %) tedy polovina z odpovídajících na tuto otázku. Je 

možné, že tato zařízení, kde je rozdíl ve výsledcích, jsou více zaměřena na posuny klientů k 

abstinenci a pak je více vidět neúspěšnost u těchto klientů. Jako nejčastější odlišnost se jeví 

fakt, že u těchto klientů nejsou žádné, popř. horší výsledky/úspěšnost a to konkrétně v 

motivaci ke změně, v samotné léčbě a abstinenci. Bylo zmíněno, že pracovníci u těchto 

klientů vidí úspěch v samotném přechodu na jinou drogu, protože ty mají podle nich nižší 

dopady na inteligenci uživatelů a dá se s nimi pak pracovat lépe. Dále se v podstatě opakovaly

již zmíněné odlišnosti vyplývající ze samotné práce s těmito klienty jako např. neúspěch v 

navazování dlouhodobých kontaktů, obtížnější vedení k léčbě apod. Vyskytla se ovšem 

dokonce jedna odpověď, která vypovídala o větší úspěšnosti těchto klientů za kratší dobu než 

u injekčních uživatelů návykových látek. Bohužel ale tato odpověď nebyla více rozvedena.
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Počet zařízení získávající informace o užívání 

těkavých látek u dětí a mladistvých v daném 

regionu z nějakého zdroje
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5.4. Čerpání informací o užívání těkavých látek v regionu

Následující graf č. 19 ukazuje, kolik zařízení získává informace o užívání těkavých 

látek u dětí a mladistvých v daném regionu. 

Graf č. 19 

Jen 19 zařízení (40,4 %) odpovědělo, že tyto informace čerpá. Ve zbylých 28 (59,6 %) 

byla odpověď záporná. Pokud byla odpověď kladná, mezi nejčastější zdroje těchto informací 

patřily především vlastní průzkumy zařízení, dále pak výroční zprávy, statistiky, výsledky 

místního šetření a komunitní plánování kraje. Také od policie a městského úřadu je možné 

získat tyto údaje. Zdrojem může být i probační a mediační služba a krajská hygienická 

stanice. Dále byli zmiňováni kolegové, jiné kontaktní centrum v kraji, NZDM v daném 

regionu, sociální pracovnice, školní metodici prevence, vlastní supervizor (adiktolog), 

psycholog v rámci města, informace z Národního monitorovacího střediska pro drogy a 

drogové závislosti, od Sananim, o.s.. A nakonec čerpání z internetu a denního tisku. 
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Informovanost zařízení o podnětech, ze 

kterých uživatelé těkavých látek vyhledají 
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na doporučení praktického lékaře

na doporučení soc. pracovníka, kurátora

na doporučení pracovníků NO pracujících s dětmi a mládeží

na doporučení/žádost školy, školského zařízení

na doporučení /žádost některého z léčebných zařízení

5.5. Podněty uživatelů těkavých látek pro příchod do zařízení

Bylo zjišťováno, zda si jsou pracovníci vědomi podnětů, ze kterých k nim uživatelé 

těkavých látek přicházejí. Tzn. zda přicházejí z vlastní iniciativy nebo na něčí doporučení 

apod. Nejprve bylo zkoumáno, zda tuto informaci pracovníci vůbec mají (graf č. 21).

Graf č. 21

Celkem 14 zařízení (29,8 %) odpovědělo, že tuto informaci nemají. Zbylých 33 (70,2 

%) převážně vědí odkud k nim jejich klienti přicházejí, o čemž dále hovoří graf č. 22.

Graf č. 22
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Nejčastěji klienti užívající těkavé látky přijdou sami z ulice, nebo na doporučení své 

rodiny, či partnera/ky. Takoví klienti se objevují ve všech zařízeních, která mají tyto 

informace (33 zařízení – 100 %). Dále se klienti dostavují na doporučení sociálních 

pracovníků nebo kurátorů místně příslušného úřadu (8 zařízení – 24,2 %). Stejný počet 

zařízení udává doporučení klienta od pracovníků nestátních organizací pracujících s dětmi a 

mládeží. Dále se objevují (u 5 zařízení – 15,2 %) doporučení ze školy nebo jakéhokoliv 

školského zařízení. A vyskytli se i klienti (1 zařízení – 3 %), kteří službu vyhledali na 

doporučení praktického lékaře. 
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6. Diskuse a závěry

Tato práce se zabývá uživateli inhalačních látek ve vybraných drogových službách, a

to v kontaktních centrech a psychiatrických léčebnách v České republice. Jejím cílem je 

popsat problematiku zneužívání těkavých látek s ohledem na užívání v sociálně vyloučených 

lokalitách. S využitím šetření ve zmíněných zařízeních tak zmapovat potřeby klientů, kteří 

užívají tyto drogy, jejich očekávání, další možné využitelné služby, onemocnění, která jejich 

užívání provází a rozdíly v práci s těmito uživateli oproti jiným klientům.

Výsledky šetření a tedy tato zjištění vycházejí z vyhodnocení dotazníku, který byl s 

pracovníky zařízení vyplňován. Byla oslovena Kontaktní centra a psychiatrické léčebny v 

České republice. Z psychiatrických léčeben ovšem nebylo sebráno dostatečné množství 

dotazníků, tudíž výsledky nebyly vůbec hodnoceny. Bylo usouzeno, že z tak malého vzorku 

není možné vyvozovat jakékoliv závěry. V případě kontaktních center se podařilo sebrat data 

v 75 % zařízení.

Šetření přineslo různá zjištění, ze kterých jsou zde nejzajímavější vybrána. Jedním z 

nich je pokles počtu klientů, kteří užívají těkavé látky v kontaktních centrech. Dalším 

zajímavým zjištěním je poměrně nízký počet těchto klientů romské národnosti, zvláště 

uvedeme-li tento výsledek do kontextu s teoretickou částí práce. Dalším tématem je to, zda 

pracovníci vnímají onemocnění klientů užívajících těkavé látky, která s tímto braním souvisí a 

která onemocnění jsou těmito pracovníky nejčastěji pozorována, resp. se podle nich u těchto 

klientů vyskytují nejčastěji. S tím částečně souvisí i další téma, a to důvody, ze kterých tito 

klienti zařízení navštěvují, tzn. jejich potřeby, to, co od zařízení očekávají a jaké služby 

nejčastěji vyžadují. Posledním zde řešeným tématem je pak spolupráce s těmito klienty. Jaké 

jsou u těchto klientů výsledky v práci a z jakých důvodů tomu tak je. S tím opět souvisí a 

vzájemně se prolíná téma onemocnění, protože ta rovněž mohou mít vliv na tuto spolupráci.

Co se týká snížení počtu klientů, toto zjištění vychází z první a nejrozsáhlejší části 

dotazníkového šetření, která mapovala počty klientů užívající těkavé látky. Zaměřovala se na 

množství těchto klientů ve službách, kteří jsou do věku 18 let a jakou část tvoří z celkového 

počtu klientů. Totéž pak do věku 15 let. A zvláště pak, zda v těchto oblastech dochází v 

posledních letech ke změnám.
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Z výsledků vyplývá, že do jakéhokoliv kontaktu s uživateli těkavých látek (do 18 let)

přichází více jak polovina kontaktních center. Tato zařízení pak mají průměrně okolo 4 až 5 

těchto klientů. Tato situace oproti předchozím rokům je jiná téměř v polovině zařízení. Podle 

pracovníků dochází většinou k poklesu počtu těchto klientů. Jako důvod často udávají 

legislativní změny z roku 2007. V naší republice došlo k legislativnímu opatření, které 

omezuje volný prodej toluenu. Tento inhalant je u nás ze skupiny těkavých látek zneužíván 

nejvíce. Do minulého roku se zákony zabývaly jen omezením nedovolené výroby návykových 

látek a to v příloze č. 10 k zákonu č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, kde byly jmenovány 

i některé inhalační drogy. Nyní je možné opatřit si prostředek obsahující toluen pouze na 

základě předložení živnostenského oprávnění. Díky této vyhlášce by se jeho snadná 

dostupnost mohla stát minulostí. Tento trend by mohl být částečně potvrzen i naším 

výzkumem, ze kterého je patrné, že se počet uživatelů od předchozích let snížil, přičemž 

pracovníci jako možný důvod tohoto poklesu udávají právě vliv těchto legislativních změn.  

Ze snižování jejich počtu bychom mohli předpokládat, že nedošlo k extrémně velkému 

průlomu v oblasti vzniku nového černého trhu s toluenem, jak předpovídali někteří odborníci. 

Druhou variantou by ovšem byla jeho skrytost. Od uvedení vyhlášky v platnost uplynul pouhý 

rok a černý trh tak nemusel být ještě výrazněji odhalen. Stejně tak je možné, že se po určité 

době ještě objeví i nějaké nedostatky této vyhlášky. Bylo by jistě velmi zajímavé zaměřit se 

na další vývoj (bývalých) uživatelů toluenu. Tedy na to, zda přešli na jinou těkavou látku, či 

jinou drogu, nebo zda přestali užívat úplně apod. 

Kromě působení vyhlášky by mohlo docházet k tomu, že mladí lidé těkavé látky pro 

jejich nebezpečnost vyhledávají méně a zajímají se spíše o jiné látky, nebo se jedná pouze o 

jednorázové experimenty, ke kterým se pak později již nevracejí. 

Součástí dotazníku byla také otázka na počet romských uživatelů těkavých látek, kteří 

navštěvují zařízení. Ve výzkumu je tedy zjišťován podíl Romů v kontaktních centrech, kteří 

užívají těkavé látky a jsou ve věku do 18 let.

Vyjdeme-li z teoretické části této práce, lze vzhledem k ceně a snadné dostupnosti 

těkavých látek říci, že se častěji budou užívat v sociálně vyloučených lokalitách. Užívání 

inhalantů a sociální vyloučení mohou úzce souviset. Jedno může být příčinou nebo následkem 

druhého. Sociální vyloučení je stav omezených možností a to např. kulturních, ekonomických

a sociálních. Mezi skupiny lidí více ohrožených sociálním vyloučením patří příslušníci 

etnických minorit, v naší republice převážně Romů, kteří jsou takto označováni majoritou, 

tzn. že jsou na základě svých tělesných znaků vnímáni většinovou populací jako Romové. 
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V sociálně vyloučených oblastech je tedy vyšší míra ohrožení dalšími rizikovými jevy, kam 

řadíme právě i užívání návykových látek, v tomto případě inhalantů.  

Podle výsledků našeho výzkumu však tvoří Romové z celkového počtu jen jednu 

třetinu klientů do 18 let, kteří užívají inhalanty. Tím by se ovšem zase tak velká souvislost 

mezi užíváním inhalantů a sociálně vyloučenými lokalitami nepotvrzovala. V rámci výzkumu 

realizovaném Společností Hvězda a Romský vzájemný výzkum v letech 2002 – 2004, kde 

byla sledována mimo jiné četnost užívání jednotlivých drog, se však jako druhá nejčastěji 

užívaná droga v sociálně vyloučených lokalitách objevuje právě toluen. Tím je tedy 

prokázána souvislost užívání toluenu a sociálního vyloučení vzhledem k tomu, že v 

celopopulačních průzkumech se neobjevuje toluen ani mezi prvními pěti nejužívanějšími 

drogami. Příčinu nízké návštěvnosti kontaktních center Romy do 18 let užívajícími inhalanty

nutno tedy hledat jinde. Je možné, že by to mohlo být důsledkem nedostatečné 

informovanosti o nízkoprahových centrech v sociálně vyloučených lokalitách, o které se 

rovněž zmiňuje výše uvedený výzkum.

Z šetření této bakalářské práce ale není možné sledovat, kolik klientů kontaktních 

center je ze sociálně vyloučených lokalit, protože nemůžeme dávat rovnítko mezi romského 

uživatele toluenu a sociální vyloučení a nevíme nic bližšího o těchto klientech. Pokud bychom 

takto přesto usuzovali, mohla by se nejpravděpodobněji potvrdit z nízkého počtu Romů v 

kontaktních centrech malá informovanost o této službě.

Výzkumem bylo také zjištěno, že nejvyšší počet klientů, kteří mají těkavou látku jako 

svou primární drogu je v Moravskoslezském kraji, kde je současně nejčastější výskyt sociálně 

vyloučených lokalit (podle NMS, 2002). Zde lze tedy opět hledat jisté souvislosti mezi 

užíváním inhalantů a prostředím sociálně vyloučených lokalit, což bylo prezentováno výše a 

tímto opět částečně potvrzeno. Další kraje s vysokým výskytem těchto klientů jsou však kraj 

Středočeský a Jihočeský, které nejsou označovány za místo s vysokým podílem vyloučených 

komunit. Může se tak jednat pouze o náhodu, nebo o cílenější práci v daných lokalitách či 

usilovnější vyhledávání těchto klientů právě v těchto dvou krajích. 

Samostatnou otázkou byla zjišťována související onemocnění s užíváním těkavých 

látek, která se objevují u klientů zařízení a jsou pracovníky rozpoznána. Součástí bylo i 

uvedení těch nejčastějších pro možnost získání uceleného obrazu o dopadech tohoto typu 

užívání na zdravotní stav.
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Je-li těkavá látka užívaná pravidelně, může způsobovat celou řadu onemocnění (např. 

poškozuje CNS, někdy i periferní nervy, působí na zhoršování paměti a snižování inteligence, 

destruktivně ovlivňuje dýchací cesty a svalstvo atd.), což se potvrzuje i v našem výzkumu, 

kde výskyt takových onemocnění zaznamenalo přes 60 % dotazovaných pracovníků.

Vzhledem k rozsahu možných poškození a nebezpečnosti dané látky, by se 60 % 

mohlo zdát málo. Znamenalo by to, že ve zbytku zařízení klienti žádná související 

onemocnění nemají. Samozřejmě může jít (a pravděpodobně tomu tak bude) např. pouze o 

hůře spolupracující klienty v těchto centrech. Tzn. že tito klienti některá tato onemocnění mají 

také, ovšem nejsou ochotni cokoliv o svém zdravotním stavu pracovníkům sdělovat a ti jsou 

pak schopni pojmenovat jen ta poškození, která jsou na první pohled zřejmá.

Jako nejčastější jsou popisovány poruchy osobnosti, jako je zmatenost a otupělost 

nebo poruchy emotivity. Nejvýraznější destrukci vidí pracovníci v poklesu inteligence vlivem 

této látky na organismus. V souvislosti s tím pak dochází i ke změnám chování vůči okolí i k 

sobě, které může být až agresivní. 

Častá jsou různá orgánová onemocnění, včetně celkového poškození imunity. Nejvíce 

zde látka zasahuje do funkcí dýchacího ústrojí. Poleptaná sliznice způsobuje obtížnější 

dýchání. 

Celkově je poškozen nervový systém uživatele. 

Tato onemocnění a poruchy mohou velmi ovlivňovat fungování člověka v běžném 

životě, jak je popsáno v teoretické části. Ztěžuje interakci s okolím a tudíž je pro člověka 

mnohem obtížnější obstát i v běžných denních činnostech. Tyto poruchy se často odráží i ve 

spolupráci s kontaktními centry, jak bude uvedeno dále. 

Z těchto poškození částečně vyplývají i potřeby, se kterými uživatelé inhalantů do 

zařízení přicházejí. Týkají se především aktuální situace klienta a uspokojování jeho 

biologických potřeb. Můžeme hledat příčiny i ve snižují se inteligenci těchto uživatelů a z 

toho vyplývající nižší uvědomování si potřebnosti jiných služeb, než jsou ty, řešící např. hlad 

a žízeň.

Dále byli pracovníci dotazováni právě na hlavní důvody návštěv klientů užívajících 

těkavé látky do jejich zařízení, tedy s jakými potřebami a očekáváními přicházejí a co od dané 

služby vyžadují, jaký je typ jejich problémů. 

Potřeby a očekávání klientů, kteří užívají těkavé látky se, jak již bylo řečeno, nejčastěji 

odvíjí od jejich aktuální situace. Nejčastější poskytovanou službou jsou různé druhy 

poradenství. Nejvíce jde o sociálně-právní poradenství, týkající se např. rad v oblasti 
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vyřizování dokladů, evidování na úřadě práce, pomoci při hledání bydlení apod. Dále se jedná 

především o intervence, které uspokojují biologické potřeby klientů, tzn. potravinový a 

hygienický servis. Pracovníci často udávají, že spolu s inhalantem užívají tito klienti i další 

drogu a přijdou tak využít např. i výměnný program. 

Poté následovaly dotazy na odlišnosti práce s těmito klienty oproti ostatním skupinám 

klientů a na odlišnosti výsledků práce opět v porovnání s ostatními uživateli. Z těchto otázek 

vyplynula právě zjištění o míře spolupráce klientů užívajících těkavé látky se zařízením, o 

ochotě pracovat na svých problémech a o úspěšnosti a výsledcích jakýchkoliv intervencí 

poskytovaných těmto klientům. Často pak pracovníci uvažovali nad spoluprácí v kontextu s 

onemocněními, která užívání těkavých látek u jejich klientů provází. 

Samotná práce s uživateli těkavých látek je odlišná od práce s ostatními uživateli. 

Téměř v polovině případů poskytují zařízení uživatelům inhalantů jiné intervence než 

ostatním klientům a v polovině zařízení vidí pracovníci i odlišné výsledky této práce. Rozdíly 

v práci jsou způsobeny hlavně typem užívané látky, tedy především ve službách Harm 

Reduction. Pracovníci častěji poskytují služby zaměřené na aktuální a především biologické 

potřeby klientů, jak již bylo řečeno výše. 

Další odlišnosti jsou způsobeny sníženou inteligencí těchto klientů, čemuž se 

poskytované intervence musí přizpůsobit. Z celkového počtu tito klienti „čichači“ tvoří jen 

zlomek z veškeré klientely.

Celková spolupráce s uživateli těkavých látek je dle pracovníků převážně obtížnější. 

Může to být způsobeno opět vlivem látky na inteligenci. Tito klienti jsou méně ochotni 

pracovat na jakýchkoliv změnách ve svém životě a sami ani nevnímají jakoukoliv potřebnost 

těchto změn. Celkově je nižší úspěšnost v navazování dlouhodobějšího kontaktu. Práce nemá 

takovou strukturu jako u jiných klientů. 

Služba není nastavena přímo na práci s nimi, ačkoliv většinu nabízených intervencí 

mají možnost efektivně využívat. To ale v plné míře tito klienti nedělají, většinou o 

jakoukoliv práce nemají větší zájem a pokud zájem mají a chtějí např. zprostředkovat léčbu 

nebo pomoc v abstinenci od samotného kontaktního centra, jsou výsledky ještě méně 

uspokojivé než u ostatních uživatelů. Častěji se tak vracejí k užívání.   
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Na základě toho, že některé služby jsou odlišné nebo poskytované rozdílným 

způsobem pro tyto klienty, můžeme se zamýšlet nad jinými typy intervencí, které by právě 

pro ně byly vhodnější. Dále pak nad tím, jak tyto klienty lépe na různá zařízení a služby 

navázat, tzn. jakým způsobem jim jejich možné využití prezentovat. 

Získané výsledky mohou být pro rozsáhlejší analýzu potřeb uživatelů těkavých látek 

použity spíše orientačně, a to především část týkající se počtů klientů dané skupiny, kdy např.

nebyla vůbec zařazena otázka o celkovém počtu klientů zařízení, kteří užívají těkavé látky bez 

ohledu na další užívané látky a věk těchto klientů. Není možné z dosažených výsledků 

sledovat množství uživatelů inhalačních drog uceleně.
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Příloha č. 1 - Vyhláška č. 540/2006 Sb. 

540

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2006,

kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy

nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků,

jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu

nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a 

Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb., o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů: 

Čl. I

Příloha č. 2 vyhlášky č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných 

chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je 

zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění 

vyhlášky č. 109/2005 Sb., vyhlášky č. 78/2006 Sb. a vyhlášky č. 284/2006 Sb., v souladu s 

právem Evropských společenství1) zní: 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 221/2004 Sb.

ČÁST I

Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo 

používání je omezeno

Pořad. číslo Název látky Druh omezení 

48. Toluen 
CAS č. 108-88-3 

Nesmí se od 15. června 2007 uvádět na trh, do 
oběhu nebo používat jako látka nebo složka 
přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo 
vyšší v lepidlech a barvách ve sprejích, které jsou 
určeny k prodeji spotřebitelům. 
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Příloha č. 2 - Dotazník na inhalační látky pro pilotní studii 2008

Dotazník na inhalační látky pro pilotní studii 2008
(verze č. 1, 8. července 2008)

Organizace:   

Adresa:          

Vyplnil/a: 

Doba praxe v daném zařízení:

Kontakt: 

Datum: 

Informace: Studie je realizována v rámci mezinárodního projektu podpořeného 
Norskými fondy (vložit číslo) zaměřeného mj. na užívání a uživatele inhalantů. Jeho
výsledky budou sloužit jako první část rozsáhlé analýzy potřeb této cílové skupiny 
spolu s posouzením dnes existujících typů intervencí a kapacit jednotlivých 
poradenských nebo léčebných zařízení (jakéhokoli typu).  
___________________________________________________________________________

1. Přicházíte do kontaktu s dětmi nebo mladistvími do 18 let, kteří mají 
problémy s těkavými látkami (např. toluen, aceton, jiná rozpouštědla atd.)
nebo je z různých příznaků patrné, že jejich problémy by mohly mít příčinu 
právě v užívání těchto látek?

Ano Ne

a) Pokud ano, uveďte prosím celkový počet takových klientů/pacientů (dětí a 

mladistvých do 18 let) za rok 2007 (není-li možné určit počet přesně, 

prosím proveďte Váš kvalifikovaný odhad):

……………………. klientů/pacientů

1aa Bylo tomu v předchozích letech (zejména 2005, 2006) jinak než v roce 2007?

Ano Ne

1aaa Pokud ano, prosím upřesněte:........

b) Kolik tento uvedený počet klientů/pacientů do 18 let tvoří přibližně procent 

z celkového počtu Vašich klientů/pacientů v roce 2007? 

…………………….% klientů/pacientů

1bb Bylo tomu v předchozích letech (zejména 2005, 2006) jinak než v roce 2007?

Ano Ne

1bbb Pokud ano, prosím upřesněte:........
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c) Jaký je celkový počet takových klientů/pacientů za rok 2007 s problémy 

spojenými s inhalačními látkami, kterým je méně než 15 let? (není-li možné 

určit počet přesně, prosím proveďte Váš kvalifikovaný odhad):

……………………. klientů/pacientů

1cc Bylo tomu v předchozích letech (zejména 2005, 2006) jinak než v roce 2007?

Ano Ne

1ccc Pokud ano, prosím upřesněte:.................

d) Kolik procent z celkového počtu těchto klientů/pacientů do 18 let uživatelů 

těkavých látek za rok 2007 je romské národnosti? 

……………………. klientů/pacientů

1dd Bylo tomu v předchozích letech (zejména 2005, 2006) jinak než v roce 2007?

Ano Ne

1ddd Pokud ano, prosím upřesněte:.............................

2. Můžete prosím posoudit, jaké procento klientů/pacientů, kteří přicházejí do 
Vašeho zařízení a mají jakékoliv problémy související s užíváním těkavých 
látek, má těkavé látky jako svůj hlavní problém? (je to jejich hlavní užívaná 
látka, výrazné a převládající problémy souvisejí s těkavými látkami atd.):

Z celkového počtu klientů/pacientů jsou těkavé látky hlavním problémem pro 
přibližně …………………. klientů/pacientů. Pro zbytek představují spíše 
sekundární problém (sekundární užívaná látky, případně méně významné 
komplikace).  

3. Vyskytují se u těchto klientů/pacientů uživatelů těkavých látek nějaká 
související onemocnění?

Ano Ne

3a Pokud ano, uveďte prosím, jaká onemocnění to nejčastěji jsou: 
a) …………………………………………………………………………………………

……

b) …………………………………………………………………………………………
……

c) …………………………………………………………………………………………
……

d) …………………………………………………………………………………………
……
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4. S jakým typem problémů k Vám přicházejí uživatelé těkavých látek? (co 
deklarují, že potřebují a očekávají od Vašeho zařízení). Můžete tyto jejich 
problémy prosím popsat?

a)……………………………………………………………………………………………
…

b)……………………………………………………………………………………………
…

c)……………………………………………………………………………………………
…

d)……………………………………………………………………………………………
…

5. Liší se jejich deklarované potřeby a očekávání pomoci od toho, co se 
domníváte Vy a Vaši kolegové, že by skutečně mělo být řešeno? Existuje 
podle Vás rozdíl mezi tím, co chtějí, očekávají a tvrdí, že potřebují a tím, jak 
je to z Vašeho pohledu? 

Ano Ne

5a Pokud ano, můžete prosím upřesnit, v čem vidíte hlavní odlišnosti?   

a) ………………………………………………………………………………………
………

b) ………………………………………………………………………………………
………

c) ………………………………………………………………………………………
…

6. Liší se nějak intervence poskytované Vaší institucí této skupině uživatelů 
od intervencí poskytovaných jiným uživatelům? Nabízíte jim např. něco 
jiného nebo jiným způsobem?

Ano Ne

6a Pokud ano, můžete prosím upřesnit, co nabízíte nebo děláte pro tuto skupinu 
jinak?   

a) ………………………………………………………………………………………
………

b) ………………………………………………………………………………………
………

c) ………………………………………………………………………………………
………
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7. Vidíte nějaké rozdíly ve výsledku své práce u této skupiny klientů (uživatelé 
těkavých látek) a jinými skupinami?

Ano Ne

7a Pokud ano, můžete prosím upřesnit, jaké rozdíly zde nacházíte?   

a) ………………………………………………………………………………………
………

b) ………………………………………………………………………………………
………

c) ………………………………………………………………………………………
………

8. Máte informace o užívání těkavých látek u dětí a dospívajících ve Vašem 
regionu z nějakého zdroje (jiné zařízení, kolegové, regionální statistika, 
úřady atd.)?

Ano Ne

8a Pokud ano, uveďte prosím zdroj: …………………………………

9. Máte nějaké informace o tom, odkud do vašeho zařízení přicházejí 

klienti/pacienti s potížemi spojenými s inhalačními látkami (tedy odkud, 

pokud vůbec, jsou k Vám referováni)? Možné více odpovědí:

ANO NE

9 A. Nemáme o tom žádné informace a nejsme schopni se k tomuto tématu 
vyjádřit (přejděte prosím v takovém případě přímo k otázce XX) 

9 B. Přichází přímo „z ulice“ bez jakéhokoli doporučení (sami nebo na 
základě podnětu někoho z rodiny, partnera/ky atd.)

9bb Dokážete v případě kladné odpovědi v bodu B odhadnout, kolik procent 
klientů/pacientů k Vám přijde touto cestou (tedy kolik tvoří tato možnost 
procent  ze souboru uživatelů inhalačních látek, kteří k Vám do zařízení 
přišli)?  

                  %
……………….

9 C. Přichází na doporučení praktického lékaře  

9cc Dokážete v případě kladné odpovědi v bodu C odhadnout, kolik procent 
klientů/pacientů k Vám přijde touto cestou (tedy kolik tvoří tato možnost 
procent  ze souboru uživatelů inhalačních látek, kteří k Vám do zařízení 
přišli)?  

                  %
……………….

9 D. Přichází na doporučení sociálního pracovníka nebo kurátora atd. místně 
příslušného úřadu 

9dd Dokážete v případě kladné odpovědi v bodu D odhadnout, kolik procent 
klientů/pacientů k Vám přijde touto cestou (tedy kolik tvoří tato možnost 
procent  ze souboru uživatelů inhalačních látek, kteří k Vám do zařízení 
přišli)?  

                  %
……………….
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9 E. Přichází na základě doporučení pracovníků nestátních organizací 
pracujících s dětmi a dospívajícími (nízkoprahové kluby, střediska 
volného času atd.)

9ee Dokážete v případě kladné odpovědi v bodu E odhadnout, kolik procent 
klientů/pacientů k Vám přijde touto cestou (tedy kolik tvoří tato možnost 
procent  ze souboru uživatelů inhalačních látek, kteří k Vám do zařízení 
přišli)?  

                  %
……………….

9 F. Přichází na základě doporučení (nebo žádosti) školy nebo školského 
zařízení 

9ff Dokážete v případě kladné odpovědi v bodu F odhadnout, kolik procent 
klientů/pacientů k Vám přijde touto cestou (tedy kolik tvoří tato možnost 
procent  ze souboru uživatelů inhalačních látek, kteří k Vám do zařízení 
přišli)?  

                  %
……………….

9 G. Přichází na základě doporučení (nebo žádosti) některého z léčebných 
zařízení 

9gg Dokážete v případě kladné odpovědi v bodu G odhadnout, kolik procent 
klientů/pacientů k Vám přijde touto cestou (tedy kolik tvoří tato možnost 
procent  ze souboru uživatelů inhalačních látek, kteří k Vám do zařízení 
přišli)?  

                  %
……………….
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Příloha č. 3 - Tabulky s výsledky dotazníku

Tabulka č. 3:  Počet zařízení, která se do výzkumu zapojila podle krajů
Kraj Zúčastnilo se Nezúčastnilo se Celkem
Praha 1 2 3
Jihočeský 5 0 5
Jihomoravský 4 3 7
Středočeský 4 1 5
Královéhradecký 2 0 2
Liberecký 1 1 2
Moravskoslezský 6 2 8
Olomoucký 5 1 6
Ústecký 8 1 9
Vysočina 3 1 4
Zlínský 4 0 4
Plzeňský 1 1 2
Pardubický 1 0 1
Karlovarský 2 2 4
Celkem 47 15 62

Tabulka č. 4: Počet zařízení přicházejících do kontaktu s dětmi nebo mladistvými, 
kteří užívají těkavé látky

Počet zařízení %
Přichází do kontaktu 26 55,3
Nepřichází do kontaktu 21 44,7
Celkem 47 100

Tabulka č. 5:  Počet zařízení přicházejících do kontaktu s dětmi nebo mladistvými, 
kteří užívají těkavé látky – podle krajů

Přichází do kontaktu % Nepřichází do kontaktu % Celkem
Praha 1 100 0 0 1
Jihočeský 3 80 1 20 5
Jihomoravský 1 25 3 75 4
Středočeský 3 75 1 25 4
Královéhradecký 1 50 1 50 2
Liberecký 0 0 1 100 1
Moravskoslezský 4 66,7 2 33,3 6
Olomoucký 1 20 4 80 5
Ústecký 5 62,5 3 37,5 8
Vysočina 2 66,7 1 33,3 3
Zlínský 2 50 2 50 4
Plzeňský 1 100 0 0 1
Pardubický 0 0 1 100 1
Karlovarský 1 50 1 50 2
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Tabulka č. 6: Počet klientů do 18 let užívající těkavé látky za rok 2007 
Počet klientů Počet zařízení %
0 1 3,8
1 – 3 4 15,4
4 – 5 12 46,2
6 – 10 4 15,4
11 – 20 2 7,7
21 a více 3 11,5
Celkem 26 100

Tabulka č. 7: Změny v počtu klientů (do 18 let) užívajících těkavé látky oproti minulým 
rokům 

Počet zařízení %
Došlo ke změně 11 42,3
Nedošlo ke změně 15 57,7
Celkem 26 100

Tabulka č. 8: Počet klientů užívajících těkavé látky (do 18 let) z celkového počtu klientů 
Počet klientů (v %) Počet zařízení %
0 – 2 12 46,3
2,1 – 5 9 34,6
5,1 – 10 1 3,8
10,1 – 20 2 7,7
20,1 a více 1 3,8
Neodpovědělo 1 3,8
Celkem 26 100

Tabulka č. 9: Změny v počtu klientů (do 18 let) užívajících těkavé látky z celkového počtu 
oproti minulým rokům

Počet zařízení %
Došlo ke změně 10 40
Nedošlo ke změně 15 60
Celkem 25 100

Tabulka č. 10: Celkový počet klientů užívajících těkavé látky do 15 let za rok 2007 
Počet klientů Počet zařízení %
0 20 77
1 1 3,8
2 2 7,7
Neodpovědělo 3 11,5
Celkem 26 100
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Tabulka č. 11: Změny v počtu klientů užívajících  těkavé látky do 15  oproti minulým 
rokům

Počet zařízení %
Došlo ke změně 1 4,5
Nedošlo ke změně 21 95,5
Celkem 22 100

Tabulka č. 12: Počet klientů(do 18 let)  romské národnosti užívající těkavé látky 
z celkového počtu uživatelů těkavých látek
Počet klientů (v%) Počet zařízení %
0 6 23,1
0,1 – 50 6 23,1
50,1 a víc 6 23,1
Neodpovědělo 8 30,7
Celkem 26 100

Tabulka č. 13: Změny v počtu klientů romské národnosti užívající těkavé látky oproti 
minulým rokům

Počet zařízení %
Došlo ke změně 2 11,1
Nedošlo ke změně 16 88,9
Celkem 18 100

Tabulka č. 14: Počet klientů užívajících těkavé látky, kteří mají tuto látku jako svou 
primární drogu
Počet klientů (v %) Počet zařízení %
0 13 27,7
0,1 – 5 16 34
5,1 – 10 4 8,5
10,1 - 20 1 2,1
20,1 - 40 2 4,3
40,1 a více 3 6,4
Neodpovědělo 8 17
Celkem 47 100



68

Tabulka č. 15: Počet klientů užívajících těkavé látky, kteří mají tuto látku jako svou 
primární drogu – podle krajů

Počet klientů (v %)
Praha 0,2
Jihočeský 12,8
Jihomoravský 3,3
Středočeský 17,7
Královéhradecký 2
Liberecký 0
Moravskoslezský 24,8
Olomoucký 2,1
Ústecký 7,4
Vysočina 4
Zlínský 9,3
Plzeňský 6
Pardubický 5
Karlovarský 0

Tabulka č. 16: Výskyt souvisejících onemocnění u uživatelů těkavých látek
Počet zařízení %

Vyskytují se 21 61,8
Nevyskytují se 13 38,2
Celkem 34 100

Tabulka č. 17: Nejčastější typy souvisejících onemocnění u uživatelů těkavých látek 
Onemocnění Odpovědělo zařízení
Onemocnění/poškození dýchacích cest 12
Poruchy osobnosti 15
Psychiatrická onemocnění a poruchy 4
Fyzická onemocnění a poruchy (mimo dých. obtíže) 14
Poruchy a poškození nervového systému 5

Tabulka č. 18: Nejčastější důvody návštěvy kontaktních center uživateli těkavých látek
Využívané služby KC klienty Odpovědělo
Potravinový servis 20
Hygienický servis 18
Různé druhy poradenství 22
V rámci volného času – posedět, popovídat si 7
Pro získání informací o látce o zážitcích z užití 3
Pomoc při zbavení se návyku, zprostředkování léčby 6
Drobná ošetření, zprostředkování lékařské péče 3
Inhalant sekundární droga – výměnný program 8
Náhodný jednorázový kontakt 3
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Tabulka č. 19: Odlišnost zakázky klientů užívajících těkavé látky od nutných problémů 
k řešení z pohledu pracovníků 

Počet zařízení %
Liší se 18 58,1
Neliší se 13 41,9
Celkem 31 100

Tabulka č. 20: Odlišnost intervencí poskytovaných uživatelům těkavých látek oproti jiným 
skupinám klientů

Počet zařízení %
Liší se 14 41,2
Neliší se 20 58,8
Celkem 34 100

Tabulka č. 21: Rozdíly ve výsledcích práce s uživateli těkavých látek oproti ostatním 
klientům

Počet zařízení %
Jsou rozdíly 17 50,0
Nejsou rozdíly 17 50,0
Celkem 34 100

Tabulka č. 22: Počet zařízení získávající informace o užívání těkavých látek u dětí a 
mladistvých v daném regionu z nějakého zdroje

Počet zařízení %
Má tyto informace 19 40,4
Nemá tyto informace 28 59,6
Celkem 47 100

Tabulka č. 21: Informovanost zařízení o podnětech, ze kterých uživatelé těkavých látek 
vyhledají službu

Počet zařízení %
Nemá tyto informace 14 29,8
Má tyto informace 33 70,2
Celkem 47 100

Tabulka č. 22:    Podněty přivádějící uživatele těkavých látek do zařízení
Přicházejí Počet  zařízení % 
z ulice, na doporučení blízkých 33 100
na doporučení praktického lékaře 1 3
na doporučení soc. pracovníka, kurátora 8 24,2
na doporučení pracovníků NO pracujících s dětmi a mládeží 8 24,2
na doporučení/žádost školy, školského zařízení 5 15,2
na doporučení /žádost některého z léčebných zařízení 3 9,1
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