
Univerzita Karlova v Praze 

1. lékařská fakulta 
 

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví 

Studijní obor: Adiktologie 

 

 

Adam Kulhánek   

 

Užívání návykových látek v pražských klubech zam ěřených 

na taneční elektronickou hudbu: dotazníkové šet ření 

 

 

Substance use in Prague clubs focused on electronic  

dance music: questionnaire survey 
 
 

 

Bakalá řská práce 

Vedoucí závěrečné práce: Mgr. Jaroslav Vacek 

Praha 

2013  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracoval samostatně a že jsem řádně uvedl 

a citoval všechny použité prameny a literaturu. Současně prohlašuji, že práce nebyla využita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

Souhlasím s trvalým uložením elektronické verze mé práce v databázi systému 

meziuniverzitního projektu Theses.cz za účelem soustavné kontroly podobnosti 

kvalifikačních prací. 

 
 
 
 
 
 
 V Praze dne         Adam Kulhánek 
 
 

…………………… 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 

 Děkuji Mgr. Jaroslavu Vackovi za odbornou pomoc, majitelům klubů za umožnění 

sběru dat v jejich podnicích a v neposlední řadě všem zúčastněným respondentům. 

  



Bibliografický záznam 

KULHÁNEK, Adam. Užívání návykových látek v pražských klubech zaměřených na taneční 

elektronickou hudbu: dotazníkové šetření. [Substance use in Prague clubs focused on 

electronic dance music: questionnaire survey]. 35 s. 1 příloha. Univerzita Karlova v Praze, 1. 

lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK 2013. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jaroslav 

Vacek 

 

Abstrakt 

Užívání návykových látek v prostředí klubové taneční scény je široce rozšířeným 

fenoménem, nicméně z hlediska výzkumu doposud zcela nezmapovaným. Praha, jakožto 

hlavní město, centrum klubové zábavy a prostředí se snadnou dostupností drog je ideálním 

místem pro studii tohoto typu. Dosavadní výzkumy sledující rozšíření návykových látek na 

taneční scéně v České republice byly sběrem dat koncipovány v prostředí venkovních 

festivalů a prostřednictvím internetu. Tato bakalářská práce je tak v našich končinách prvním 

a metodicky unikátním projektem, snažícím se proniknout přímo do prostředí klubové taneční 

zábavy.  

Cílem práce je zmapovat užívání návykových látek v prostředí pražských klubů 

zaměřených na elektronickou taneční hudbu. Data byla získávána formou kvantitativního 

výzkumu pomocí dotazníků sbíraných po osobním kontaktu s návštěvníky klubů v průběhu 

akcí s produkcí taneční elektronické hudby. Sesbíraných bylo celkem 209 dotazníků, z nichž 

pro účely výzkumu bylo jako validní použito 199. Průměrný věk souboru dosahoval 25,2 let, 

60% tvořili muži. 80% dotazovaných označilo jako své bydliště Prahu.  

Největší zkušenosti měli pražští clubbeři s alkoholem, marihuanou a extází. Alkohol 

alespoň jednou v životě užili všichni dotazovaní. V posledním roce, měsíci a na akci jej 

konzumoval téměř každý. S extází se v životě setkalo skoro 80% respondentů, v posledním 

měsíci ji užila třetina z nich. Jako specificky velmi oblíbený se v kontextu klubových parties 

jeví kokain, který za život vyzkoušelo 57% souboru, v posledním roce jej vyhledala více než 

třetina a za posledních 30 dní asi 16% dotázaných. Kokain je dále vyhledáván nejvíce 

mladými clubbery ve věkové kategorii 18-19 let. Z vybraných látek nikdo neužil syntetické 

opioidy. Velmi málo konzumovanými látkami byly DXM a heroin. Uživatelé heroinu zároveň 

patřili mezi věkově nejstarší, nejmladšími byli ti se zkušeností s DXM a spice.  

V porovnání pohlaví prakticky u všech látek dominují v míře užívání muži. Během 

jedné akce návštěvníci užijí v průměru 2 látky, více průměrně užitých látek připadá na muže, 

největší počet látek vyzkoušeli clubbeři ve věkové skupině 25-29 let. Komplikace spojené 

s užitím nelegální návykové látky během akce zaznamenala polovina souboru, v souvislosti 



s alkoholem to bylo 43,5% dotázaných. Muži popisovali více komplikací po užití nelegálních 

drog, ženy více po konzumaci alkoholu.  

 

Klíčová slova:  extáze, clubbing, parties, taneční drogy, techno, prevalence  

 

Summary 

Drug abuse in dancing clubs is a wide- spread phenomenon, yet not mapped at all for 

research purposes. The capital city Prague as a centre of club entertainment and a place of 

easy drug access appears to be an ideal place for a study of this type. So far, the research of 

drug abuse has concentrated on gathering data from dancing festivals and via internet. This 

paper is a unique project trying to track the problem in dancing clubs. 

The aim of this paper is to map drug abuse in Prague clubs with electronic dancing 

music. The data was gathered in a personal quantity research during parties with electronic 

dancing music. 209 questionnaires were collected, for research purposes 199 were used. 

The average age of the respondents was 25,2 years, 60% were men. 80% stated Prague as 

their place of residence. 

The Prague clubbers have the biggest experience with alcohol, marihuana and 

extasy. All the respondents have at least once drunk alcohol, during the last year, month, at 

a party nearly all of them drank it. 80% of respondents have already tried extasy, one third 

had it last month. Cocain has become specifically popular at club parties, 57% of 

respondents have tried it. In the last year more than one third used it and about 16% had it in 

the last 30 days. Cocain is very popular among young clubbers, aged 18-19. None of the 

respondents had experience with syntetical opioids. DXM and heroin were used by only a 

few respondents. Heroin users were the oldest while the youngest had experience with DXM 

and spice. 

In the sex context, nearly all drugs were used by male visitors. During one party a 

visitor had 2 drugs in average, more drugs were used by men. The age group 25-29 years 

old have used the biggest number of drugs during their lives. Half of the respondents stated 

complications with drug abuse during parties, 43,4% had complications after using alcohol. 

Male respondents had more complications after using drugs, while female respondents had 

them after using alcohol. 

Keywords: ecstasy, clubbing, parties, dancing drugs, techno, prevalence 
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Úvod 

Významnou charakteristikou postmoderní doby je mimo rychlé tempo rozvoje oblasti 

lidského poznání také vznik specifických společenských fenoménů. Jedním z nich je zrod 

taneční elektronické hudby a kultury z ní vycházející. Ačkoliv se jedná o fenomén mladý, 

svými kořeny sahající do přelomu 70. a 80. let dvacátého století, dokázal se díky své oblibě 

masivně rozšířit, a to nejen napříč vyspělými státy euroamerické kultury. Z okrajové zábavy 

subkultur se ruku v ruce s technizací doby, spotřební společností masového konzumu a 

silnou orientací na zábavu rekrutoval zcela nový rozměr veřejné hudební produkce – taneční 

parties. Jedinci navštěvující tyto akce pak vystupovali jako hnutí totožné hodnotové orientace 

– tzv. party people či clubbeři. 

Parties byly od svého počátku úzce spjaty s konzumací drog zintenzivňujících prožitek hudby 

a jednotu tancující skupiny. Škála užívaných látek se v průběhu let rozšířila od původních 

konopních drog, LSD a amfetaminu přes entaktogeny a širokou skupinu nových syntetických 

drog až k současnému polyvalentnímu užívání. Dnešní návštěvníci tanečních akcí tak mají 

širokou nabídku dostupných substancí, které, jak výzkumy uvádějí, často využívají. Ačkoliv 

se syntetické drogy v tabletové či práškové formě mohou účastníkům parties jevit jako 

neškodné prostředky zábavy, realita je zcela opačná. Uživatelé při zakoupení tablet 

nemohou tušit, jaký je obsah jejich složek a množství účinné látky. U velké většiny nových 

substancí nemáme dostatečné informace o rizicích spojených s jejich užitím. Mnohé z nich 

jsou specifické vysokou mírou neurotoxicky a zejména interakce jednotlivých látek, a to i 

společně s alkoholem, může pro clubbera znamenat smrtelný koktejl. Aktuálnost problému 

lze ilustrovat na úmrtí mladé studentky po požití tablet extáze během maturitního plesu. 

Mimo samotné látky není příliš známo o fenoménu clubbingu jako takovém. V České 

republice se na tuto oblast doposud zaměřoval projekt Safer party a studie Tanec a drogy. 

Úskalí těchto výzkumů však spočívá ve sběru dat, který byl uskutečňován sebenominací 

prostřednictvím internetu a sběrem dotazníků na venkovních festivalech. Tím je omezena 

možnost zobecnění výsledných dat, výzkumný vzorek může zahrnovat jedince orientované 

mimo taneční hudbu a zejména opomíjí skupinu návštěvníků výhradně klubových akcí. 

Bakalářská práce tak pokrývá oblast doposud nezmapovanou, a to klubovou taneční scénu 

v Praze.  Teoretická část zahrnuje obecnou charakteristiku skupiny látek označovaných jako 

taneční drogy a popis jejich nejznámějších zástupců. Dále se zabývá žánrem elektronické 

taneční hudby, popisem tanečních parties a jejich příznivců, epidemiologií tanečních drog a 

riziky, která návštěvníkům na tanečních akcích hrozí. Praktická část popisuje průběh 

prováděného dotazníkového šetření a jeho výsledky, závěr pak patří kritickému zhodnocení 

studie a doporučením z výzkumu pro praxi plynoucím.  
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1. Teoretická část 

1.1. Charakteristika tane čních drog  

Při bližším popisu termínu „taneční drogy“ je možné vycházet ze dvou perspektiv. V obecné 

rovině lze hovořit o legálních i nelegálních psychoaktivních látkách užívaných v kontextu 

tanečních akcí. Toto kritérium zohledňující zejména tzv. setting (okolní podmínky, prostředí 

ve kterém je látka užita) dovoluje do této skupiny řadit různé látky přírodního i syntetického 

původu od alkoholu, tabáku, energetických nápojů, přes konopné drogy, stimulancia, 

halucinogeny, psychofarmaka etc.  V případě konkrétní specifikace se mnozí autoři 

(Fišerová, 2004; Minařík, 2008; Gabrhelík, n.d.) shodují na první premise, tedy kontextu 

užívání, kterou dále rozšiřují vymezením skupiny na syntetické látky, zejména extázi 

(MDMA) a její analoga.  Gabrhelík (n.d.) seznam rozšiřuje o další látky specifické pro oblast 

tanečních parties, a to substance amfetaminového typu, LSD, GHB, 2CB, tzv. poppers, 

ketamin a rohypnol. 

Jako syntetické drogy se označují uměle vytvořené látky, vzniklé z reakcí chemických 

substancí, a to nejčastěji cestou separace a purifikace. (Gabrhelík, n.d.). V souvislosti 

s taneční scénou se potom hovoří o tzv. „nových syntetických drogách“. Jedná se o obsáhlý 

soubor látek nejčastěji spadajících do skupiny fenylethylaminů a triptaminů. Mnohé z nich 

byly díky svým psychoaktivním účinkům známy řadu let, avšak až s masivním rozvojem 

taneční kultury začaly být distribuovány prostřednictvím ilegálního trhu do prostředí noční 

zábavy (Páleníček et al., 2004). 

S pojmem „nové syntetické drogy“ jsou úzce spjaty tzv. „designer drugs“ neboli designérské 

drogy – „drogy na zakázku“. Tímto názvem jsou označovány syntetické látky cíleně 

vytvořené tak, aby svými účinky i strukturou napodobovaly nelegální drogy, nicméně díky 

svému chemickému složení nespadaly na seznam zakázaných substancí podle 

mezinárodních úmluv OSN (Kalina, 2001). Vyráběny bývají z velké většiny v Číně, na legální 

trh jsou následně distribuovány jako sběratelské předměty, soli do koupele, rostlinná hnojiva 

apod. Pod různými názvy je lze zakoupit prostřednictvím internetu nebo v tzv. Amsterodam 

shopech (Hloušek, n.d.).  

Obdobným termínem pro „designer drugs“ jsou „legal highs“ – do českého jazyka překládáno 

jako „legální opojení“. Opět se jedná o látky, jejichž výroba a distribuce nepodléhá právnímu 

postihu.  Oproti „novým syntetickým  drogám“ ale „legal highs“ nejsou v zásadě pouze 

výsledkem syntetické výroby, spadají pod ně i látky rostlinného původy – „herbal highs“ 

(Drápalová, 2011).  
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1.2. Popis hlavních látek ze skupiny tane čních drog 

V následující kapitole budou krátce popsány nejvýznamnější zástupci ze skupiny tanečních 

drog – jejich chemické složení, účinky, způsoby aplikace, dávkování a rizika spojená s jejich 

užíváním. Největší prostor pak bude věnován extázi, jakožto hlavnímu a nejrozšířenějšímu 

představiteli drog na taneční scéně.  

Extáze 

Jedná se o jednoznačně nejčastěji zmiňovanou látku dávanou do souvislosti s kulturou 

taneční hudby.  Pojmu extáze lze rozumět jako synonymu pro označení psychoaktivní látky 

MDMA nebo jako společnému názvu pro tablety obsahující nejčastěji syntetické substance 

jako MDMA, MDEA, MDA, MBDB etc. (Gabrhelík, n.d.) Extáze jakožto MDMA svojí 

strukturou odpovídá derivátu fenylethyaminu. Zkratka účinné látky MDMA je odvozena od 

chemického vzorce 3,4-methylendioxy-N-methylamfetamin. Jedná se o drogu 

amfetaminového typu s účinky zejména stimulačními, částečně psychedelickými a tzv. 

empatogenními, entaktogenními, na základě čehož bývá řazena spolu s dalšími většinou 

syntetickými tanečními drogami mezi tzv. entaktogeny (Páleniček, 2010).  Slangově se o 

MDMA hovoří nejčastěji jako o „extázi, éčku, extošce, koláči, kouli, smajlíku, pilulce lásky“ 

(Wikipedie, n.d.), v anglicky mluvících zemích je známá jako „ecstasy, X, XTC, E, M, Adam, 

Molly, Thizz, Beans, Rolls“ (Erowid, 2000). Čistá MDMA je tuhá látka ve formě bílých 

hrubých či jemných krystalků, chemicky stálá (na vzduchu, světle, teple i ve vlhkém 

prostředí), dobře skladovatelná, rozpustná ve vodě i alkoholu. Je výrazné, silně nahořklé 

chuti (Saunders, 1996).  

Extáze je nejčastěji konzumována per os ve formě tablet nebo kapslí. Tablety bývají 

specifické svým vzhledem, na jedné straně se zlomovou rýhou, na druhé s reliéfním 

obrázkem s motivy písmen, zvířat, komerčních značek etc. Díky potravinářskému barvivu se 

vyskytují v různých barevných variacích.  Práškovou formu je možné užít nasálně popř. 

rozpustit v nápoji, vzácná je aplikace intravenózní či rektální (Saunders, 1996). Podle Erowid 

(n.d.) může tableta obsahovat od 30 do 200 a více miligramů MDMA v závislosti na její 

čistotě a příměsích. Průměrná dávka v případě rekreačního užívání se však pohybuje okolo 

75 – 150mg. Účastníci parties za noc běžně užijí 2-10 takovýchto tablet, někteří v důsledku 

již vytvořené tolerance, jiní mylně s úmyslem posílení efektu drogy. Toto opakované 

navyšování dávek během fáze akutního účinku, tzv. „booster dose“ („přikrmování“), však 

nemá za následek posílení účinků pozitivních, naopak prohlubuje ty nežádoucí (Fišerová et 

al., 2001). 

Jenom minimum tablet obsahuje pouze MDMA společně s inertními pojivy. Naprostá 

většina je složena z více látek v různých poměrech (např. efedrin,  kofein, ketamin, 

metamfetamin, MDA, MDE etc.)  nebo hlavní účinnou látku vůbec neobsahuje. V tzv. „fake 
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tabletách“ se mohou vyskytovat i látky obsažené v běžně dostupných léčivech jako 

ibuprofen, paracetamol etc. (Fišerová et al., 2001) Mezi, z hlediska neurotoxicity, 

nejnebezpečnější tablety vydávané za extázi patří ty s obsahem halucinogenního 

amfetaminu PMA (parametoxyamfetaminu) (Páleniček et al., 2004). 

V případě perorálního užití průměrné dávky MDMA (tj. cca 80-150mg) začíná látka na 

lidský organismus působit v průběhu 30-60 minut, její účinky odeznívají po 5 až 7 hodinách. 

Prvotními projevy po užití mohou být mírný neklid, nauzea, stres a dezorientace, ty však brzy 

ustoupí a jsou nahrazeny žádanými subjektivními pocity vzrůstající euforie, empatie, 

hovornosti a družnosti, pocity velkého množství energie, štěstí, lásky a sounáležitosti 

s okolím. Uživatelé se cítí celkově zrelaxovaně, nemají potřebu spánku, necítí únavu ani 

bolest, mnozí popisují silnější prožitek z hudby, každý okamžik je vnímán intenzivněji a 

s větším uspokojením. Dále se zvyšuje komunikativnost a projevuje se tendence dotýkat se 

druhých (Fišerová et al., 2001). Mezi často popisované nežádoucí fyzické symptomy patří 

zvýšené svalové napětí s následnými křečemi v oblasti žvýkacích svalů, tzv. „gurning effect“ 

(Push & Silcott, 2003), dále ataxie, hypertermie, zvýšené pocení, sucho v ústech, snížená 

chuť k jídlu, rozmazané vidění, mydriáza, tachykardie, hypertenze, arytmie a jiné 

kardiovaskulární potíže. Právě narušení funkce termoregulace patří mezi velmi časté a 

rizikové komplikace spojené s užíváním MDMA. Během intenzivního, dlouhodobého tance a 

při zvýšené okolní teplotě v prostředí klubu může tělesná teplota převyšovat až 40°C. P ři 

současném nedostatku tekutin a zvýšeném pocení způsobí tento stav výrazný rozvrat 

vnitřního prostředí. Následky hypertermie pak mohou být fatální, jako např. rhabdomyolýza - 

při nadměrné fyzické aktivitě během tance vedoucí až ke crush syndromu, poškození ledvin 

a jater nebo diseminovaná intravaskulární koagulace (Fišerová et al., 2001). Účastníci akcí 

by tak v průběhu noci měli preventivně využívat chilloutových „cooling“ zón s chladnějším 

prostředím a především doplňovat dostatečné množství tekutin a také iontů. Čistá voda totiž 

může uživatele i ohrozit, a to v případě jejího nadměrného příjmu. Výrazným pocením se tělo 

zbavuje značného množství sodíku, vzniká tak hyponatrémie, která společně s velkým 

množství přijaté vody zapříčiní intoxikaci vodou doprovázenou stavem bezvědomí a 

svalovými křečemi celého těla. Mezi následky dlouhodobé konzumace lze řadit oslabení 

kognitivních funkcí, občasné deprese nebo úzkosti, poruchy spánku, imunitního systému či 

jater (Fišerová et al., 2001) a v souvislosti s rizikovým sexuálním chováním také vyšší 

pravděpodobnost výskytu pohlavně přenosných chorob. (Páleníček, 2010). Kocovina se po 

užití MDMA projevuje obvykle 2. až 3. den, a to typicky bolestí svalů a kloubů a výrazným 

zhoršením nálady. Tento stav, klasicky uprostřed týdne po víkendové party, je popisován 

jako tzv. „low midweek“ nebo „midweek blues“ (Push & Silcott, 2003) a je charakteristický 

dočasným poklesem nálady s projevy deprese, anhedonie, disforie či úzkosti, to vše na 

podkladě vyčerpání serotoninových zásob v mozku (Fišerová et al., 2001).  
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Princip účinku MDMA spočívá primárně v působení na centrální nervovou soustavu, hlavním 

mechanismem je uvolnění monoaminergních neurostransmiterů serotoninu, noradrenalinu a 

dopaminu. Serotonergní systém MDMA ovlivňuje hned několika způsoby. Jednak potencuje 

vylití serotoninu z presynaptických vezikul do synaptické štěrbiny, dále podporuje jeho 

syntézu a inhibuje jeho rozpad a zpětné vychytávání. Zvýšené empatické prožívání je 

výsledkem právě těchto procesů. Uvolňování serotoninu se uskutečňuje ve dvou fázích. 

Nejprve jeho hladina v mozkových neuronech významně klesne (až o 80%) jeho rychlým 

uvolněním, tento stav trvá cca 4 hodiny, do 24 hodin se pak navrací k normě. Další úbytek 

nastane po 2-3 dnech a trvá v řádu měsíců. Pomocí serotonergního systému působí MDMA 

také podobným mechanismem na uvolňování dopaminu, majícího za následek 

psychostimulační efekt. Prostřednictvím noradrenalinu MDMA v akutní fázi vyvolává 

sympatomimetickou reakci (Fišerová et al., 2001). 

MDMA je v lidském těle metabolizována v játrech prostřednictvím cytochromu P450 

enzymem CYP2D6. Poločas eliminace průměrné dávky činí asi 8-9 hodin od užití. Hlavním 

metabolitem je látka MDA s biologickým poločasem okolo 20 hodin. Vylučování je 

uskutečňováno ledvinami. V moči lze užívání MDMA prokázat i po několika dnech (Fišerová 

et al., 2001). 

Jak uvádí Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR pro rok 2011, průměrná cena 

jedné tablety extáze se v České republice pohybovala mezi lety 2008-2010 od 220 do 250 

Kč, v roce 2011 průměrná cena klesla na 150Kč. Průměrná čistota (poměr čisté MDMA v mg 

v 1 tabletě) činila v ČR za rok 2011 43%, v letech 2010, 2009 a 2008 to bylo 15,3%,  3,4%, 

17,5% (Mravčík et al., 2012). Výpočty průměrných obsahů a cen tablet však vychází z velmi 

malého počtu vzorků (v řádech jednotek), a tak na jejich podkladě není možné objektivně 

zkoumat jejich vývoj.  

Trend neustále klesajícího poměru obsahu MDMA v tabletách popisuje Páleniček 

(2010), což ilustruje na období 80. a 90. let, kdy až 80% tablet skutečně MDMA obsahovalo. 

Toto srovnává s rokem 2009, kdy analýzy policie ČR potvrdily obsah MDMA v méně 

než 20% zachycených tablet. Zároveň si také všímá výrazného poklesu množství účinné 

látky v jedné tabletě, a to z původních 60-100mg na současných 10-40mg. Tyto okolnosti tak 

nutí uživatele ke konzumaci více tablet, u nichž si ještě, díky nejasnému obsahu, nemohou 

být zcela jisti jejich výsledným účinkem (Páleníček, 2010). 

GHB 

Gama-hydroxybutyrát, chemicky kyselina gama-hydroxymáselná, mezi uživateli znám jako 

„tekutá extáze, liquid E, fantazie“. Přirozeně je obsažen v mozku a dalších tkáních savců. Byl 

využíván jako přípravek pro kontrolu hmotnosti (Gabrhelík, n.d.), a díky schopnosti zvyšovat 

uvolňování růstového hormonu, také ve sportu pro podporu růstu svalové hmoty. Pro 
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medicínské účely se uplatňoval jako anestetikum, při léčbě závislosti na alkohol (Fišerová, 

2005) a narkolepsie (Gabrhelík, n.d.). Ilegálně je na parties distribuován ve formě prášku, 

kapslí, tablet a nejběžněji jako tekutina v plastikových 3ml lahvičkách s obsahem cca 3g 

GHB. Navozuje pocity euforie, relaxaci, usnadňuje spánek po party, odstraňuje zábrany 

(bývá spojován se sexuálním zneužíváním a znásilněním), zintenzivňuje sexuální prožitek 

(Fišerová, 2005), potlačuje úzkosti (Gabrhelík, n.d.).  Po požití per os se účinky dostavují do 

15min a mohou vytrvat až 7 hodin. Negativní účinky se mohou projevit jako nauzea, 

zvracení, snížení tělesné teploty, křeče, záškuby, při předávkování až kóma. (Fišerová, 

2005). 

Ketamin 

Látka přezdívaná jako „Ket, vitamin K, special K, Lady K“ (Erowid, 2000). Používá se ve 

veterinární i humánní medicíně jako anestetikum a analgetikum. Na organismus působí jako 

disociativní anestetikum, díky čemuž způsobuje u účastníků tanečních akcí žádané pocity 

oddělení mysli od těla. Tento efekt mimo jiné zvýrazňuje prožitek hudební produkce 

(Gabrhelík, n.d.). Vyskytuje se ve formě tablet či kapslí (někdy vydáván za extázi), prášku 

nebo tekutiny. Užít lze šňupáním, ústy (nejnižší biologická dostupnost) nebo intravenózně. 

Dávky se pohybují mezi 50 – 300 mg. Při vyšším dávkování působí analgeticky, při nižším 

halucinace a mimotělní prožívání. Mimo výše zmíněné se po požití ketaminu mohou dostavit 

mnohé nepříjemné účinky jako zmatenost, ztráta citlivosti, zhoršená sebekontrola, nevolnost, 

zvracení, poruchy motoriky etc. (Fišerová, 2005).  

PCP 

Fenylcyklidin neboli „angel dust, andělský prach“ spadá svým chemickým složením do stejné 

skupiny jako ketamin. Fenylcyklidin byl původně zamýšlen obdobně jako prostředek pro 

disociativní anestezii, avšak kvůli četným vedlejším účinkům se v humánní klinické praxi 

přestal používat (Páleníček, 2010). Oproti shodným způsobům užití jako u ketaminu se PCP 

častěji kouří (s tabákem nebo marihuanou), a to v dávkách 5 – 15mg . Během intoxikace 

vyvolává euforii, halucinace, pocity tepla, odosobnění, změny ve vnímání času a prostoru. 

Působí v řádech hodin, obvykle 4 – 6 hod. Nežádoucí účinky a případná rizika jsou ve 

srovnání s ketaminem vyšší (Fišerová, 2005). 

DXM  

Dextrometorfan se běžně používá pro zmírnění kašle jako účinná látka antitusik. V malých 

dávkách nepůsobí psychoaktivně, ve vyšších se projevuje podobně jako ketamin nebo PCP, 

avšak s mnohem nižší intenzitou (Fišerová, 2005). Mezi uživateli je znám jako „sirup“ nebo 

„kapky“. Látka je populární zejména mezi mladými uživateli v prostředí hip-hopových akcí. 
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K dosažení žádaných účinků je nutné užít 300 – 1000 mg DXM, tzn. asi 2 – 6 balení sirupu 

po 150ml. Při dlouhodobém užívání může vyvolat závislost (Páleníček, 2010). 

Mefedron 

Jedná se o syntetický derivát látky kathinon získávané z rostliny Kata jedlá. Nazýván bývá 

jako „Mňau mňau, MMCat, bubbles, 4-MMC, Subcoca“ (Erowid, 2009). Mefedron se od roku 

2008 stal jednou z nejpopulárnějších legal highs, načež reagovala většina evropských zemí 

jeho zákazem. Byl masivně distribuován zejména z Číny a prodáván prostřednictvím 

internetu jako hnojivo, koupelová sůl či výzkumná látka nevhodná pro konzumaci člověkem. 

Nejčastěji se vyskytuje ve formě bílých krystalků v čistotě přesahující 90%. Méně častý je 

v tabletách nebo kapslích. Účinky je srovnatelný s MDMA, kokainem a amfetaminem. Dávky 

se pohybují v rozmezí 25 – 250 i více mg v závislosti na způsobu aplikace. Nejčastěji je 

užíván šňupáním, ústy, výjimečně intravenózně. Intoxikace mefedronem se projeví euforií, 

zvýšenou energií, hovorností, intenzivním vnímáním hudby, působí také afrodiziakálně. 

Negativními účinky mohou být deprese, úzkosti, pokles koncentrace, zvýšení krevního tlaku 

a tepové frekvence a s tím spojená palpitace, bolesti hlavy, bruxismus, nauzea, studené 

modrající konečky prstů. Stav intoxikace přetrvává v horizontu 2 – 3 hodin, díky čemuž bývá 

mefedron během party užíván opakovaně, takže výsledné dávkování může dosahovat 

nebezpečných množství přesahujících 1 gram (Páleníček, 2010). 

Syntetické piperaziny 

Jako syntetické piperaziny můžeme označit skupinu látek, jejichž chemická struktura je 

odvozena od piperazinu. Jeho deriváty jsou mimo jiné využívány ve farmacii při výrobě 

antidepresiv, antihistaminik či antipsychotik. Piperaziny jsou v současné době vůbec 

nejčastějšími náhražkami MDMA v tabletách vydávaných za extázi. Páleníček (2010) 

odhaduje, že nejméně 50% všech tablet na trhu obsahuje některý z 

psychoaktivních piperazinů. Mezi nejrozšířenější patří BZP, mCPP, TFMPP. Účinky je 

možné obecně přirovnat k MDMA. Projevují se stimulačním efektem, nadnesenou náladou, 

sníženou potřebou spánku, snížením chuti k jídlu, zvýšeným napětím v čelistních svalech, 

mohou se dostavit halucinace. Oproti MDMA se uživatelé častěji setkávají s bolestí hlavy, 

zvracením a úzkostmi. Piperaziny jsou také rizikovější z hlediska neurotoxicky a možného 

serotoninového syndromu (Páleníček, 2010). 

Poppers 

Látky na bázi nitrátů -  butylnitrát, propylnitrát etc., známé jako „poppers“, jsou distribuovány 

v sexshopech jako inhalanty v lahvičkách pro své afrodiziakální účinky (Páleníček et al., 

2004). Díky svému výraznému vazodilatačnímu efektu byl amyl-nitrát využíván při léčbě 

anginy pectoris. Poppers je možné vdechovat přímo z lahvičky nebo nechat uvolnit 
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v místnosti. Efekt se dostaví prakticky okamžitě po inhalaci a působí v řádech minut (2 – 

5min). Jejich působení spočívá v roztažení cév s následným výrazným prokrvením tkání a 

uvolnění hladké svaloviny (včetně vaginy a konečníku), což umožňuje lepší erekci a 

usnadňuje pohlavní styk. Nitráty také zintenzivňují sexuální touhu a prožívání, způsobují 

euforii, vyvolávají pocity tepla, bušení srdce, zčervenání kůže Doprovodným jevem 

intoxikace bývají bolesti hlavy a někdy také omdlení. Rizika jejich užívání spočívají 

především v náhlém poklesu krevního tlaku s možným ischemickým poškozením mozku 

(crazylove, n.d.). 

Spice 

Do skupiny produktů „spice“ spadají rostlinné „herbal higs“ směsi s účinky podobnými 

konopí. Tyto přírodní „spice“ mohou obsahovat různé byliny jako Baybean, Lotos modrý, 

Vanilku, Srdečník sibiřský etc. Druhou početnější skupinou jsou uměle vytvořené „spice“ – 

syntetické kanabinoidy. Zde se jedná např. o JWH-015, JWH-018, JWH-081, JWH-122 a 

další. Syntetické kanabinoidy působí obdobně jako THC  jako agonisté kanabinoidních 

receptorů. Většina z nich má ve srovnání s konopnými drogami výraznější psychoaktivní 

efekt (Páleníček, 2010).  

MBDB 

N-metyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butamin je substance s čistě entaktogenním efektem, 

prodávána v tabletách (izolovaně nebo v kombinaci s dalšími látkami) jako extáze. Ve 

srovnání s MDMA vykazuje nižší toxicitu a mírnější účinky s pomalejším nástupem 

(Páleníček et al., 2004). Shulgin (1995) uvádí její dávkování v rozmezí 180 – 210 mg a délku 

působení 4 – 6 hodin. 

PMA, PMMA 

Parametoxyamfetamin a Parametoxymetamfetamin patří svou toxicitou mezi 

nejnebezpečnější psychoaktivní syntetické látky. Obě substance se mohou objevit jako 

součást tablet extáze. V poměru k MDMA mají pomalejší nástup účinků (45 – 120 min). 

Jejich rizikovost spočívá ve výrazné inhibici MAO, což může vyvolat serotoninový syndrom. 

Kvůli těmto komplikacím spojeným s výraznou hypertermií mnoho případů intoxikace PMA a 

PMMA skončilo smrtí (Páleníček et al., 2004). 

2C-B, 2C-I 

4-bromo-2,5-dimethoxyfenylethylamin a jeho jodovaný analog 4-iodo-

2,5dimethoxyfenethylamin jsou svým působením na lidský organismus velmi podobné. S 2C-

B je možné se setkat pod názvy Nexus, Erox nebo Afterburner. Oboje mají entaktogenní 

efekt, ve vysokých dávkách se projevují halucinogenně se stavy intenzivního prožívání. Po 

užití se často dostavují negativní projevy jako zvracení, zvýšené pocení, třes či průjem 
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(Páleníček et al., 2004). Účinnými dávkami jsou 12 – 24mg, působí v rozmezí 4 – 8 hodin 

(Shulgin & Shulgin , 1995). 

DOM, DOB 

Tyto deriváty amfetaminu mají nejvýraznější halucinogenní účinek ze syntetických drog 

amfetaminového typu a bývají tak přirovnávány k mezkalinu. 2,5-dimethoxy-4-

metylamfetamine neboli DOM, známý také jako STP, má velmi pozvolný nástup (1 – 3 hod), 

účinkuje v nízkých dávkách 3 – 10mg (per os) a působí až 10 – 20 hodin. DOB, 2,5-

dimethoxy-4-bromoamfetamin, je nejsilnějším halucinogenním amfetaminem. Účinkuje při 

velmi malých dávkách 1 – 3mg (per os), doba nástupu je shodná s DOM a působí 18 – 30 

hodin. Může se vyskytovat v tabletách, jako bílý krystalický prášek nebo napuštěný v tripech. 

Obě substance způsobují intenzivní vnímání barev, barevné halucinace a v některých 

případech výrazné stavy depersonalizace (Páleníček et al., 2004). 

 

1.3. Vymezení pojmu „tane ční hudba“ 

Pojem „taneční hudba“ dnes bývá užíván v různých kontextech a jeho definici tak mnohdy 

chybí pojmové ukotvení a významová konzistence. Následující text se jej pokusí upřesnit a 

specifikovat s ohledem na téma bakalářské práce. 

Smolík (2010) používá při popisu subkultury spojené s taneční scénou označení 

„elektronická hudba“ v tomto významu: „ Zjednodušeně lze říci, že se jedná o monotónní 

rytmickou hudbu využívající silné basové linky (beats), která se hraje v rozsáhlých 

nepřerušovaných celcích na tzv. raveparties.“  

Podobně Kubů (2006) hovoří o produkci „elektronické hudby s repetitivní rytmikou 

doprovázenou výraznou basovou linkou“.  

Mimo pojmy „elektronická - electronic music“, „taneční - dance music“, „repetitivní“ se lze 

setkat také s nejasnými názvy jako „současná, moderní či takzvaná“ hudba. Souhrnné 

označení „techno hudba“ či „rave“ poukazují pouze na konkrétní žánr elektronické hudby. 

Bližší specifikaci nabízí Kopecký (2009): „Pod termín taneční hudba můžeme zařadit takové 

druhy hudby, při jejichž tvorbě se převážně používají elektronické způsoby tvoření a úprav 

zvuku. To znamená především používání syntezátorů, samplerů, počítače, a další 

elektronické studiové techniky. Jako hlavní hudební složky se zde projevují rytmus 

(reprezentovaný především bicími a basovou linkou, či převážně jejich elektronickými 

ekvivalenty), a to v jeho většinou zcela přesně dodržovaném a neměnícím se tempu. Velký 
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důraz je kladen na propracovanost, mnohovrstevnatost akustického podílu na výsledném 

tvaru – tedy na barvu zvuku“. 

Současně se zamýšlí, do jaké míry je dnešní elektronická hudba „taneční“ v původním 

významu slova, zda funkce poslechu nezastínila s ohledem na přetechnizovanou formu 

elektronické hudby její funkci taneční. Dochází k závěru, že tanec je pro elektronickou 

produkci nadále významným cílem nicméně aktuálně ne tím hlavním.  

Mimoto dodává, že v kontextu taneční hudby není na místě užívat pojem píseň. Skladby 

totiž nejsou tradičně strukturovány na sloky a refrény, ani nevyužívají lidský hlas jako 

prostředek projevu. Elektronický „track“ tak nemůže sdělovat význam prostřednictvím textu.  

Co se žánrového vymezení týká, kriticky hodnotí komerční styly formátu disco/pop, které 

přirovnává k překomercionalizovaným produktům hudebního showbussinessu (Kopecký, 

2009). V této souvislosti je na místě uvést výčet některých stylů, na kterých je seriózní 

taneční kultura postavena – techno, house, trance, drum and bass, rave, tekno, jungle, 

schranz, garage, break beat, dubstep, electro, ambient, nujazz, hardcore, hardstyle, gabber 

etc. 

 

1.4. Počátky a rozvoj tane ční scény 

Pro vznik a rozvoj fenoménu taneční hudby sehrál zásadní roli vznik žánrů house a techno 

ve Spojených státech v platformách radiových vysílání a klubových akcí a rozvoj 

outdoorových rave parties v Británii. 

Techno 

Kořeny techna jako jednoho z hlavních stylů elektronické hudby sahají do poloviny 80. let do 

města Detroit. Jeho název vychází z anglického „technologic“ (Techno.cz, 2008). Atmosféra 

Detroitu s jeho technickou a industriální vyspělostí tvořila v 80. letech velmi dobré podmínky 

pro rozvoj futuristického stylu, ve kterém bylo možné uplatnit nové nástroje, vzdát se 

přežitých hudebních konvencí včetně struktury skladeb a zpěvu a reflektovat jím obdiv 

k moderní době (Kazdová, 2011). Hlavními postavami stojícími u vzniku detroitského techna 

byla čtveřice přátel – Juan Atkins, Derrick May, Kevin Saunderson a Eddie Fowlkes 

(techno.cz, 2008).   

Největší obliby a rozšíření se techno dočkalo po roce 2000, kdy bylo prostřednictvím 

vinylového hraní v tvrdé formě s výraznou basovou linií, syrovými kovovými zvuky a rychlým 

BPM hlavním žánrem klubových i venkovních tanečních akcí. V posledních letech můžeme 

sledovat výrazný ústup klasického techna. Mimo okrajovou undergroundovou produkci tzv. 

oldschool techna, hard techna či schranzu doposud omezeně přetrvává v jemnější a 
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pomalejší formě tzv. minimal techna, popř. tvoří základ pro eklektické styly jako např. tech-

house, deep tech etc. 

Zvuk techna je specifický rychlým repetitivním 4/4 rytmem s opakujícími se zvuky a 

smyčkami (tzv. loops). Jeho tempo dosahuje obvykle 130 – 140BPM. (Techno.cz, 2008) 

House 

Tento žánr je považovaný za vůbec první v rámci elektronické taneční hudby. První pokusy 

komponovat houseové tracky se datují do 70. let. Jako oficiální styl však figuruje až v 80. 

letech a obdobně jako techno je geograficky spojen s konkrétním městem – Chicagem. Ve 

zdejších klubech se DJové pokoušeli kombinovat zvuky disca, funku a soulu, které 

obohacovali o výraznější bicí a syntetizátory upravenou basovou linku. Původ názvu „house“ 

není tak jednoznačný. Jeden z výkladů tvrdí, že pochází z fráze „I´m going down to the 

house“, další, že styl house music producenti vypilovávali doma, tady ve svém „houseu“, 

nebo že je odvozen od názvu chicagského klubu The Warehouse.  

House je dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších a nejrozmanitějších stylů taneční 

hudby. Aktuálně dosahuje svého vrcholu v oblasti komerčního využití v reklamě, mediích a 

filmu. Fenomén prosakování původních elektronických žánrů do pop kultury má však za 

následek vznik parazitních komerčních odnoží s nízkou kvalitou i výrazovou formou konečné 

produkce (Techno.cz, 2008). 

House je podobně jako ostatní elektronické styly založen na 4/4 rytmu. Oproti technu 

nebývá tak temný, je více melodický, častěji využívá samplů či vokálu. Je specifický tempem 

115 – 135BPM. (Techno.cz, 2008) 

Rave 

Předchozí dva původní žánry jsou úzce spojeny s klubovou taneční scénou. Rave se od 

svého počátku vymezoval jak vůči tomuto konceptu indoorové komerční produkce tak vůči 

společenskému systému.   

Tzv. angličtí travelleři bylo hnutí v období 80. a 90. let, které svými postoji stálo v opozici 

proti konformní společnosti. Své názory jeho členové sdíleli a dávali najevo prostřednictvím 

ilegálně organizovaných akcí nejčastěji pořádaných v prostorách starých skladišť, 

vysídlených domů nebo pod otevřenou oblohou. Celou komunitu pak spojovala společná 

hudba a tanec včetně kryptogramu PLUR zdůrazňujícího v bodech základní filosofii celého 

hnutí (peace, love, unity, respect). Hudební produkce byla zajištěna prostřednictvím 

nákladních aut, která obsahovala agregáty a veškerou potřebnou aparaturu. Pro 

organizátory z parties neplynul žádný zisk, nevybíralo se vstupné a akce nebyly nijak 

oficiálně ani komerčně propagovány.  

Tento přístup zvaný D.I.Y. – „Do it yourself“ přetrvává u dnešních příznivců free tekna. 

Symbolem ztotožnění se s kulturou free tekna a obdobou PLUR je číslo 23 (two-to, three - 
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free = „to free“) znamenající přeneseně svobodné jednání a rozhodování v kontrastu proti 

konzumní společnosti (Smolík, 2010). 

 

1.5. Koncepce a specifika tane čních akcí 

Ústředním prvkem tanečních akcí, tzv. parties, je produkce taneční elektronické hudby. Tu 

má na starosti DJ, který s využitím djské techniky (gramofon, CD přehrávač, sampler, PC, 

mixážní pult etc.) propojuje a míchá jednotlivé skladby (tracky) do lineární zvukové stopy, 

která vytváří tzv. set. Během mixování obohacuje původní skladby o různé efekty a 

syntetické zvuky. Řazením jednotlivých tracků a nuancemi v rytmu pak DJ během večera 

utváří atmosféru celé akce. Hraní jednoho setu může trvat v řádech desítek minut až hodin.  

Šolc (1999) připodobňuje podstatu tanečních parties k rituálním tancům primitivních 

národů. V Dji vidí postavu šamana, jenž díky své autoritě skrze kmenovou hudbu napomáhá 

ostatním během rituálu dosáhnout extatických stavů. Zásadní roli přitom nehraje výrazová 

forma tance, ale individuální sladění s rytmem vedoucí k transu (Šolc, 1999). 

Organizace taneční akcí bývá legální i ilegální, ve vnitřních (indoor – taneční kluby, 

diskotéky, bary, haly) nebo venkovních (outdoor – open air, festivaly) prostorách. 

� Taneční kluby  - mohou být komerčního i undergroundového charakteru, často jsou 

zaměřeny na specifickou produkci či subkulturu. Kapacitně jsou koncipované 

v řádech stovek účastníků, nechybí vybavení technikou dotvářející specifickou 

atmosféru (světla, stroboskopy, lasery, mlha etc.), část prostor, tzv. dance floor – 

taneční parket, bývá vyhrazen pro tanec. 

� Diskotéky  - s obdobnou organizací jako u tanečních klubů je možné se setkat 

v rámci diskoték. Tato zařízení jsou vyhledávána především konzumní klientelou. 

Akce bývají výhradně komerční, hudební produkce oproti tanečním klubům neklade 

velký důraz na kvalitu a je zacílena na mainstreamové žánry. 

� Bary  - nabízí menší prostory s menší kapacitou a komornější atmosférou. Interiér 

nemusí zahrnovat taneční parket, nemusí být použity ani světelné efekty. Pro bary 

jsou specifické tzv. chilloutové akce určené pro poslech živé produkce. 

� Halové akce  - vyznačují se monstrózností, co se kapacity (v řádech tisíců), programu 

i efektů týká. Konají se ve sportovních nebo industriálních halách. Produkčně se 

zaměřují na konkrétní žánr nebo skupinu stejnorodých hudebných stylů, za večer se 

obvykle vystřídá několik DJs. Halové akce jsou doménou vyhraněných příznivců 

konkrétního stylu či subkultury. 
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� Open air  akce  - jsou pořádány ve volné přírodě. Vstup může být placený nebo 

zdarma (free parties). Jejich program probíhá řádově v několika dnech. 

� Festivaly - oproti Open air akcím nabízí více doprovodného programu (soutěže, 

promo stánky etc.) a služeb (kemp, parkování, stravování etc.). Produkčně jsou 

organizovány multižánrově na více podiích. 

 

1.6. Příznivci tane ční hudby 

Skupinu příznivců elektronické hudby, která vyhledává taneční parties, tzv. „clubbeři, 

technaři, partypeople“ tvoří zejména populace mladých dospělých ve věku 18 – 34 let. 

(Mravčík et al., 2008) Dříve se vyznačovali výraznou vnější stylizací včetně extravagantních 

kostýmů tzv. techno-oblečků a líčení. Muži s upnutými triky, zvonovými kalhotami, ženy 

oblečeny minimálně, často jen ve spodním prádle nebo průhledném oblečení, typické byly 

gelové účesy, dreadlocky, piercing (Smolík, 2010). Důležitou roli hrály také doplňky jako 

vějíře, dudlíky, píšťalky, svítící předměty a batohy ve tvaru plyšových zvířat. Nošení výstřední 

modelů se postupnou komercializaci taneční scény z parties takřka vytratilo. Trend ústupu 

fenoménu taneční hudby dokládají údaje o zvyšujícím se průměrném věku respondentů 

studií Tanec a drogy, kdy mezi lety 2007 a 2010 průměrný věk souboru vzrostl z 22,5 (NMS, 

2008) na 24,7 roku (Mravčík et al., 2011). 

 

1.7. Užívání návykových látek v prost ředí taneční scény 

Klubové taneční party začínají ve večerních hodinách. Návštěvníci zde dochází postupně 

v průběhu noci.  Akce vrcholí mezi 23. a 3. hodinou, čemuž je přizpůsoben program a průběh 

hudební produkce (tzv. line-up). Závěr party přichází v ranních hodinách, popř. na ni 

navazuje tzv. after party, nejčastěji v jiném klubu (Kubů et al., 2006).  

Tyto okolnosti s sebou nesou pro jedince značné energetické nároky, a tak se mnozí 

uchylují k legálním (energetické nápoje, alkohol, smart drugs) či nelegálním (taneční drogy) 

prostředkům pro potlačení únavy, zvýšení nálady, lepší prožitek hudby a vizuálních podnětů, 

vcítění se do tancující skupiny etc. Prostředí tanečních klubů je zároveň specifické vyšší 

nabídkou drog (Mravčík et al., 2007).  

Užívání návykových látek je mezi clubbery v porovnání s obecnou populací významně vyšší. 

Tento fenomén je nejmarkantnější ve věkové skupině 15 – 24 let.  Největší podíl tvoří 

uživatelé rekreační – ti, kteří užívají drogy v kontextu rekreačních a společenských akcí bez 

projevů závislosti a jiných komplikací (Kalina, 2001) a experimentátoři – občasné a 

nepravidelné užití drogy, které s sebou nenese významnější komplikace (Kalina, 2001). 
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Problémové užívání, které EMCDDA definuje jako injekční užívání drog a/nebo pravidelné 

a/nebo dlouhodobé užívání opiátů/opioidů, drog amfetaminového typu (včetně pervitinu) a 

kokainu (včetně cracku) je i nadále v populaci příznivců taneční scény málo častým jevem 

(Mravčík et. al., 2008). Z výsledků poslední studie Tanec a drogy (Mravčík et. al., 2011) 

vyplývá, že nejčastěji užívanými látkami v kontextu taneční scény byli alkohol a tabák, 

následované marihuanou a extází. Zaznamenán byl významný nárůst  užívání kokainu 

(Mravčík & Škařupová, 2008), což kopíruje celoevropský trend (Páleníček, 2010). Velké 

oblibě se těší nové syntetické drogy s entaktogenními účinky (vyvolávající vyšší míru 

empatie a sounáležitosti). Stále častějším jevem je tzv. polyvalentní užívání definované jako 

kombinované užití více drog (Saberžanová & Vacek, 2011). 

Graf 1 poskytuje srovnání výsledků celoživotní prevalence studií Tanec a drogy a 

projektu Safer party tour s celoživotní prevalencí v obecné populaci. Data jasně dokládají 

výrazně vyšší zkušenosti příznivců taneční hudby se všemi vybranými nelegálními látkami. 

Jedinou oblastí řádově srovnatelnou s obecnou populací je konzumace alkoholu. Rostoucí 

zájem o užívání kokainu je možné vysledovat při srovnání výstupu Tanec a drogy mezi lety 

2003 – 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf 1: Celoživotní prevalence konzumace drog v

(NMS & Factum Invenio, 2011; Kubů
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Celoživotní prevalence konzumace drog v obecné populaci a mezi návštěvníky taneč

Kubů et al., 2006; Mravčík et al. 2011; Saberžanová  & Vacek, 2

čních akcí  

ní akce však nemusí pro své účastníky znamenat jen zábavu.  Prost
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upraveno podle: Bellis et al., 2002 in Saberžanová  & Vacek 2011)

 

alkohol
marihuan

a
extáze lysohlávky kokain

91,1% 24,9% 5,8% 4,1% 1,4%

97,9% 91,9% 66,9% 43% 20,1%

96,8% 91,2% 69% 47,6% 30,9%

99,1% 94,9% 70,2% 51,2% 47,2%

98% 89,8% 88,1% 57,8% 47,6%

vníky tanečních akcí 

Saberžanová  & Vacek, 2011) 

 

astníky znamenat jen zábavu.  Prostředí klubu 

telnými efekty, cigaretovým 

nou klimatizací a přelidněním 

mnohahodinovým tancem 

ísunu tekutin a možnou intoxikací, stává se party pro clubbery velmi 

pobytu na tanečních akcí ilustruje 
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Tabulka 1: Rizika nočního života ve vztahu k užívání drog  

Riziko  Vztah k  užívání drog  

Akutní zdravotní 
problémy související 
s užitím drog 
(předávkování, bad 
tripy, nečekané 
a nechtěné reakce) 

vysoká míra užívání drog mezi návštěvníky akcí 
zhoršené rozpoznávací schopnosti vlivem intoxikace, 
ztráta zábran 
experimentátoři, prvouživatelé 
nové drogy, neznámé složení, neznámé účinky 
neznámý původ drogy 
kombinování více drog 

Dehydratace 
a hypertermie 

MDMA a další drogy ovlivňují termoregulaci intenzivní 
a vyčerpávající tanec 
dehydratace způsobená konzumací alkoholu 

Úrazy (pořezání 
střepy, popáleniny, 
pády, atd.) 

dezorientace způsobená intoxikací 
anestetické působení drog 
nedostatek strachu 
zvýšená sebedůvěra 
vyšší ochota riskovat a ztráta zábran 

Pohlavně přenosné 
choroby a nechtěná 
těhotenství 

alkohol a jiné návykové látky snižují zábrany 
alkohol a jiné návykové látky pomáhají zapomenout 
na zásady bezpečného sexu 

Řízení pod vlivem 
návykových látek 

zvýšení sebedůvěry 
nedostatek koordinace 
vyšší ochota riskovat a ztráta zábran 

Násilí, včetně 
sexuálního 

alkohol a jiné návykové látky zvyšují agresi 
vyšší ochota riskovat a ztráta zábran 
obchod s drogami 
ochranka užívá steroidy a kokain 

Poškození sluchu 
intoxikace snižuje povědomí o potenciálním poškození 
sluchu 
větší expozice hluku vzhledem k delšímu tancování 

Pasivní kouření 

zvýšená míra kouření v prostředí nočního života 
mnoho „občasných“ kuřáků 
souvislost mezi kouřením a užíváním dalších látek 
vysoká míra kouření mezi návštěvníky akcí 

Požár 
intoxikace vede k dezorientaci při případném nouzovém 
opouštění areálu 
hořlavé oděvy (např. PVC) 
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2. Praktická část 

2.1. Cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu je zjistit rozsah užívání návykových látek během parties v pražských 

klubech zaměřených na taneční elektronickou hudbu. Specifickým cílem je zmapovat 

zaznamenané komplikace vyplývající z užití a intoxikace návykovými látkami v kontextu 

tanečních akcí. 

2.2. Výzkumné otázky 

Koncepce práce vychází z následujících výzkumných otázek: 

1. Jaké látky a v jaké míře jsou užívány návštěvníky tanečních klubů? 
2. Jak se liší užívání návykových látek podle věku a pohlaví? 
3. Liší se významně užívání návykových látek v prostředí tanečních klubů ve srovnání s 

užíváním v obecné populaci? Pokud ano, v čem? 
4. Jak často zažívají návštěvníci během klubových parties komplikace spojené s užitím 

návykových látek?  

2.3. Metodologie sb ěru dat 

Data byla získávána od návštěvníků klubů během tanečních parties a akcí zaměřených na 

produkci elektronické taneční hudby, a to prostřednictvím dotazníkového šetření formou 

totálního výběru. Samotný sběr dat tak probíhal přímo v prostředí klubů, administrace 

dotazníků byla realizována osobním kontaktem s clubbery.  

Výběr klubů vycházel z nabídky partylistů na webech techno.cz a rave.cz, nejčastěji ve 

dnech s největší frekvencí návštěvníků (pátek a sobota). Výběr byl dále koncipován tak, aby 

pokryl spektrum klubů v odlišných městských částech, vyšších i nižších cenových kategorií, 

s produkcí různých žánrů taneční hudby, se zaměřením na komerční i undergroundovou 

produkci. S ohledem na omezený rozpočet, vycházející pouze z vlastních financí, převážnou 

většinu akcí tvořily ty s volným vstupem (tzn. bez placení vstupného). Sběr dat byl realizován 

v časech mezi 21. a 3. hodinou ranní, s vyhrazením maximálně 2 hodin v jednom podniku a 

maximálně 3 klubů za 1 noc. Možnost sbírat dotazníky v daných podnicích vycházela ze 

svolení majitelů či personálu.   

Etické normy práce jsou zaručeny anonymitou dotazníků. V textu dále nebudou 

zveřejňovány názvy a adresy klubů, jména majitelů, DJs, promotérů, ani konkrétní označení 

parties. 
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2.4. Struktura dotazníku 

Dotazník byl vytvořen, s ohledem na náročnost sběru dat, v krátké, stručné, přehledné a 

rychle vyplnitelné formě. Výslednou podobou pak byla 1 strana formátu A5. Záměrně byl 

zvolen papír s vyšší gramáží rezistentní vůči pokrčení, polití, cigaretovému popelu a jiným 

okolnostem možným při vyplňování u baru, na stolech s drinky etc. 

Dotazník je rozdělen na tři části. Úvodní je zaměřená na základní socio-demografické údaje 

a preferovaný žánr elektronické hudby. Druhá, nejobsáhlejší část, tvořena tabulkovou formou 

mapuje prevalenci užívání vybraných návykových látek. Poslední oblast se ptá na 

zaznamenané komplikace v souvislosti s užitím návykových látek během taneční akce.  

Kopie dotazníku je přiložena v příloze 

2.5. Komplikace spojené se sb ěrem dat 

Samotný proces sběru dat byl obtížnou a velmi vyčerpávající složkou vznikajícího výzkumu. 

Náročná administrace v klubech a barech se neobešla bez mnohých komplikací. Obecně se 

jednalo o špatné podmínky pro vyplňování dotazníků. Hluk, hlasitá hudba, nedostatečné 

osvětlení, lasery, stroboskopy a mlha byly hlavní negativní vlivy prostředí. U samotných 

účastníků akcí se pak jednalo o intoxikaci, tanec, hru stolního fotbálku, seznamování párů u 

baru etc. Kombinace těchto faktorů výrazně znesnadňovala snahu o totální výběr souboru. 

Většina oslovených však při sdělení, že se jedná o výzkum mezi clubbery na taneční scéně, 

společně s informací, že se sám o taneční hudbu intenzivně zajímám a podobné akce 

navštěvuji, ochotně svolila a k vyplnění dotazníku přistoupila. 

2.6. Výzkumný soubor 

Z celkového počtu 209 sebraných dotazníků tvoří výsledný soubor 199 jedinců. 10 dotazníků 

bylo vyselektováno z důvodu neúplného vyplnění nebo podezření na nepravdivost a 

smyšlenost uvedených informací. Kontrolní otázku tázající se na užití fiktivní látky „Relevin“ 

nevyplnil nikdo.  V poměru pohlaví převládali muži, kteří tvoří 60,8% (n=159), 4 jedinci 

pohlaví neuvedli. Průměrný věk respondentů byl 25,2 roku, z toho muži byli v průměru o 1,2 

roku starší než dotazované ženy. 80% jedinců uvedlo jako svoje bydliště Prahu. Data 

pochází z 10 akcí a 8 klubů (2 kluby byly navštíveny 2x). Z oslovených zástupců klubů nikdo 

realizaci sběru dat neodmítl. Na každé akci dotazník odmítli vyplnit v průměru 2 lidé. 

Nejčastěji udávanými důvody byla opilost, vysoký věk, nedostatek světla, nezájem o 

elektronickou hudbu, upřednostnění tance či konverzace s přáteli a žádné zkušenosti 

s nelegálními návykovými látkami. 
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3. Výsledky 

Nejčastěji užívanou látkou mezi návštěvníky klubových tanečních akcí byl napříč jednotlivými 

prevalenčními ukazateli alkohol. Zkušenost s jeho konzumací mají všichni respondenti.  

Stejně tak jej naprostá většina užila v posledním roce a měsíci. Konzumaci alkoholu před 

party nebo během party pak potvrdilo 92,8% dotázaných. Druhou nejčastěji vyhledávanou 

látkou byla marihuana, kterou alespoň jednou vyzkoušelo necelých 97% souboru. 

Nejčastější syntetickou drogou a třetí nejužívanější látkou populace clubberů je extáze. Ta 

byla alespoň jednou v životě užita v 77% případů. V posledním roce ji užila polovina a 

v posledním měsíci třetina dotázaných. Pořadí prvních tří látek se shodovalo jak 

v celoživotní, roční a třicetidenní prevalenci, tak v aktuálním užití před nebo během party. 

Polovina dotázaných dále vyzkoušela lysohlávky, kokain a LSD, za 50% hranicí skončil 

pervitin (46,2%). V porovnání s ostatními stimulanty a entaktogeny (vyjma extáze) je mezi 

návštěvníky klubů významně preferován kokain. Za život jej užilo necelých 60%, v posledním 

roce třetina, v posledním měsíci 16% a na party asi 3% respondentů. Kokain je specificky 

častěji konzumován uživateli nízkého věku, a to jak na akcích, tak v posledním měsíci. 

Vysokých hodnot dosahuje jeho užití mladými clubbery i v posledním roce (graf 2). Při 

srovnání s prevalencí pervitinu (graf 3) je pak patrné, že metamfetamin se u nejmladších 

clubberů prakticky nevyskytoval.  Nejnižší hodnoty míry užití zaznamenaly drogy opiátového 

typu. S heroinem se za život setkala 4% respondentů, užití syntetických opioidů neuvedl 

žádný z dotazovaných. Málo oblíbenou látkou na klubové taneční scéně je také  

dextrometorfan, jehož celoživotní prevalence dosáhla necelých 2%. V posledním roce, 

měsíci či probíhající party jej neužil nikdo. 

  



Tabulka 2: Celoživotní, roční, měsíční a aktuální prevalence

  

Alkohol 

Marihuana 

Extáze 

Lysohlávky 

Kokain 

LSD 

Pervitin 

Amfetamin 

Poppers 

Mefedron 

Ketamin 

GHB 

Spice 

Crack 

PCP 

Syntetické piperaziny

Heroin 

DXM 

Subutex/Suboxone 

 

 

Graf 2: Aktuální, měsíční, roční a celoživotní prevalence užití kokainu
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ěsíční a aktuální prevalence užití vybraných drog 

Prevalence 

Celoživotní Roční 30denní 
Aktuální užití 

(během party)

100% 99,49% 99,49% 92,86%

96,94% 90,31% 76,02% 42,86%

77,04% 52,55% 31,12% 12,24%

59,69% 25% 8,67% 0,51%

57,65% 35,2% 16,84% 3,06%

54,59% 26,02% 9,18% 1,53%

47,18% 20,51% 10,26% 3,08%

39,80% 21,43% 7,65% 2,04%

28,57% 4,08% 1,02% 

19,90% 4,59% 2,04% 

14,80% 3,06% 0,51% 

10,71% 1,53% 0,51% 

9,18% 2,04% 1,53% 

6,12% 0,51% 0% 

5,10% 1,02% 0% 

Syntetické piperaziny 4,59% 0,51% 0% 

3,57% 0,51% 0,51% 

1,53% 0% 0% 

0,0% 0% 0% 
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Graf 3: Aktuální, měsíční, roční a celoživotní prevalence užití p

Ze sledování rozdílů prevalence mezi pohlavími vyplývá, že 

jsou více užívány muži. Nejvíce srovnatelné jsou hodnoty v

tvoří jeho užití na party, kde ženy p

poslední rok uvedlo o 7 žen více než muž

kokainu vyšší u žen, konkrétn

statistické významnosti totiž dosahují pouze hodnoty užití marihuany v

na party a celoživotní prevalence 

orientační pro daný soubor. 

 

 

Tabulka 3: Celoživotní, roční, měsíční a aktuální prevalence užití vybraných drog podle pohlaví

  

 

ženy 

celoživotní  

muži 

celoživotní

Alkohol 100% 100%

Marihuana 95,9% 97,5%

Extáze 69,9% 80,7%

Lysohlávky 47,9% 66,4%

Kokain 50,7% 60,5%

LSD 41,1% 61,3%

Pervitin 43,8% 47,5%

Amfetamin 32,9% 42,9%
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ní a celoživotní prevalence užití pervitinu podle věku 

 prevalence mezi pohlavími vyplývá, že takřka všechny 

muži. Nejvíce srovnatelné jsou hodnoty v konzumaci alkoholu, výjimku 

kde ženy převyšují zhruba o 5%. Podobně už

žen více než mužů. Ačkoliv procentuelně vychází aktuální užití 

šší u žen, konkrétní číslo je shodné, a to tři jedinci v obou pohlavích

dosahují pouze hodnoty užití marihuany v posledním m

party a celoživotní prevalence LSD a lysohlávek. Data uvedená v tabulce jsou tak spíše 

ěsíční a aktuální prevalence užití vybraných drog podle pohlaví

Prevalence 

muži 

celoživotní 

ženy 

roční 

muži 

roční 

ženy 

30denní 

muži 

30denní 

ženy 

100% 100% 99,2% 100% 99,2% 

97,5% 84,9% 93,3% 65,8% 81,5% 

80,7% 47,9% 55,5% 26% 34,5% 

66,4% 19,2% 29,4% 4,1% 11,8% 

60,5% 30,1% 37,8% 13,7% 18,5% 

61,3% 23,3% 27,7% 5,5% 10,9% 

47,5% 15,1% 22,9% 9,6% 10,2% 

42,9% 23,3% 20,2% 5,5% 9,2% 

20-24 25-29

užití na party měsíční roční celoživotní
 

ka všechny vybrané látky 

konzumaci alkoholu, výjimku 

ě užití amfetaminu za 

 vychází aktuální užití 

obou pohlavích. Hladiny 

posledním měsíci a 

tabulce jsou tak spíše 

ní a aktuální prevalence užití vybraných drog podle pohlaví 

ženy - užití 

na party 

muži - užití 

na party 

95,9% 90,8% 

28,8% 51,3% 

11% 13,4% 

0% 0,84% 

4,1% 2,5% 

1,4% 1,7% 

0% 5,1% 

0% 3,4% 

30 a více



Souvislost mezi celoživotní prevalencí

Z něj je patrné, že většina respondent

látkami v životě, dosahuje v prů

pak byli uživatelé DXM a spice, nejstaršími naopak uživatelé heroinu a syntetických  

piperazinů. 
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celoživotní prevalencí vybraných látek a průměrným věkem ilustruje 

respondentů, kteří uvedli alespoň jednu zkušenost s

průměru nejčastěji věku kolem 25 let. Nejmladšími z

pak byli uživatelé DXM a spice, nejstaršími naopak uživatelé heroinu a syntetických  

Celoživotní prevalence vybraných drog podle průměrného věku

klubové akce návštěvníci užijí v průměru 2 látky. Za celý život 

 počtu vyzkoušených látek převažují vždy o  jednu muži, pouze 

prevalence se pohlaví shodují. 

23

24,35

24,8

24,92

25,09

25,15

25,17

25,22

25,38

25,38

25,39

25,43

25,44

25,95

26,17

26,8

27

27,57

21 22 23 24 25 26 27 28

ěkem ilustruje graf 4. 

 jednu zkušenost s danými 

Nejmladšími z uvedených 

pak byli uživatelé DXM a spice, nejstaršími naopak uživatelé heroinu a syntetických  

ěku 

 

Za celý život vyzkouší 

evažují vždy o  jednu muži, pouze 

průměrný věk



Graf 5: Počet průměrně užitých látek b

Graf 6: Počet průměrně užitých látek za život, za poslední rok, za poslední m
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Graf 7:Počet užitých látek během života 

 
 
 
V počtu užitých látek je dále možno pozorovat rozdíly v souvislosti s věkem. V průběhu akcí 

konzumují více látek mladší uživatelé. Největší zkušenosti s látkami v průběhu života 

vykazují starší uživatelé ve skupině 25-29 let. Jako, z hlediska kombinací látek, nejopatrnější 

se jeví uživatelé nad třicet let věku. 
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užitých látek během party, za poslední měsíc, za poslední rok a za život podle 

analýzy můžeme sledovat, jaké látky návštěvníci klub

ě. Z dendrogramu (graf 9) sledujícího aktuální užití 

nejvíce vymezená konzumace alkoholu, dále marihuana v

zbylé substance. 
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Graf 9: Výsledek clusterové analýzy – látky užité během party 

 
 
 

V případě dendrogramu měsíční prevalence (graf 10) je patrná užší spojitost užívání 

alkoholu s marihuanou, výrazný odstup extáze a samostatné postavení kokainu. 
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Graf 10: Výsledek clusterové analýzy – látky užité v posledním měsíci 

 
 

 
Na otázku zjišťující komplikace spojené s užitím návykových látek v kontextu parties více 

respondentů, necelá polovina souboru, odpovědělo kladně ve prospěch komplikací na 

podkladě konzumace nealkoholových drog. Ženám, ve srovnání s muži, způsobovala více 

komplikací konzumace alkoholu, u nelegálních látek si byla pohlaví takřka rovna. 



Graf 11: Podíl respondentů

 

Graf 12: Podíl respondentů, kteří zaznamenali komplikace po užití alkoholu a nelegálních látek podle pohlaví
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4. Diskuze a záv ěry 

Jak dokládají výsledky dotazníkového šetření, drtivá většina příznivců taneční hudby, kteří 

v Praze navštíví klub s produkcí svého oblíbeného žánru, užije v průběhu party některou 

z návykových látek. Tento fenomén je výraznější u návštěvníků pod 20 let věku, častěji se 

s ním setkáme u mužů. Zejména konzumaci alkoholu, následovaného marihuanou a extází, 

potom můžeme označit jako běžné součásti pražského clubbingu. Samostatnou kapitolu 

tvoří kokain, jehož konzumace pražskými clubbery, nejvíce ve věkové skupině 18-19 let, 

výrazně převyšuje prevalenční hodnoty studií Tanec a drogy. Zda v tomto případě hraje větší 

roli vliv hlavního města, tamní organizovaný obchod s drogami a z něj vyplývající dobrá 

dostupnost ilegálních látek či nepružná legislativa nebo benevolence ze strany policie lze jen 

těžko odhadovat. 

Významné rozdíly můžeme sledovat při srovnání užívání drog návštěvníky pražských 

klubových akcí s obecnou populací. Zde mají clubbeři souhrnně větší zkušenosti s užívání 

všech nelegálních látek, dominují také v konzumaci alkoholu. Vyšších hodnot celoživotní 

prevalence ale dosahují i v kontrastu s populací příznivců taneční hudby vycházející ze studií 

Tanec a drogy, a to v případě alkoholu, marihuany, extáze, lysohlávek, LSD, GHB i již 

zmíněného kokainu. Srovnatelně vychází hodnoty užití pervitinu, menší zkušenosti vykazují 

v konzumaci heroinu a poppers. Konfrontace klubových party people s drogami je tak daleko 

vyšší než by se na podkladě výzkumů v prostředí venkovních festivalů a internetu mohlo 

zdát. 

Vysoká míra užívání návykových látek také přímo souvisí s riziky a komplikacemi spojenými 

s intoxikací. Polovina dotazovaných potvrdila komplikace vycházející z užití některé 

z nelegálních látek, více něž 40% pak po alkoholu. Ženám způsobuje více komplikací 

alkohol, muži jsou vůči následkům užívání návykových látek legálních i ilegálních 

resistentnější. 

U výše uvedených výstupů je však nutné zohlednit omezení, která doprovázela sběr dat. 

Vzhledem k odkázání pouze na vlastní finance byly upřednostňovány akce se vstupem 

volným či v maximální hodnotě 50Kč. Tímto byly z výběru vyloučeny velké komerční akce či 

party s významnými zahraničními DJs. Problematické bylo také kriterium totálního výběru 

vzorku. Přesvědčit k vyplnění dotazníku jedince nepřetržitě tancující celou noc se ukázalo 

jako nereálné. Situace byla obdobná u seznamujících se párů, jedinců při hře stolního 

fotbálku či výrazně intoxikovaných. Vlivy intoxikace se dozajista na mnohých dotaznících 

projevily, ovlivněn byl ale zejména rukopis nikoliv obsah sdělení. Spolehlivost dat lze 

ilustrovat na faktu, že nikdo z dotazovaných nezvolil užití neexistující substance Relevin. 
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Z původně sebraných dotazníků tak bylo s podezřením na nereálnost či smyšlenost 

uvedených informací vyloučeno pouze 10.  

Doporučením pro jiný obdobný výzkum by tak mohl být dostatečný rozpočet umožňující 

využití klubů a akcí napříč cenovými kategoriemi, otevřená komunikace s majiteli klubů, 

promotéry a personálem o významu konané studie a zaručení anonymity jejich podniku, 

kvalitní metodologický nástroj, který je stručný, lehce pochopitelný a aplikovatelný 

v náročných podmínkách klubové party, výzkumníci pověřeni sběrem dat se znalostmi popř. 

osobně zainteresovaní v oblasti taneční hudby vyzbrojeni trpělivostí a vysokou mírou 

frustrační tolerance. 

Ze zjištěných výsledků rozšíření užívání návykových látek mezi návštěvníky klubových 

tanečních akcí lze konstatovat, že intervence zaměřené do tohoto prostředí jsou bezesporu 

na místě. Uvažovat lze o terénních programech poskytujících informace o rizicích 

vyplývajících z užití tanečních drog, harm reduction služby (poskytování kondomů, špuntů do 

uší), testování tablet etc. Programy by dále měly být specificky koncipované na problematiku 

užívání kokainu. Vzhledem k tomu, že se clubbeři často po užití látek setkávají 

s komplikacemi, nabízí se možnost diskuze s majiteli klubů o bezpečném prostředí jejich 

podniků, případně vyhrazení odpočinkových cooling zón a dostupnosti pitné vody zdarma. 
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