
Abstrakt 

Východiska: Injekční užívání drog je oblíbeným a současně velmi rizikovým způsobem aplikace. V 

ČR je přibližně 45 tisíc problémových uživatelů drog, z toho 43 tisíc uživatelů injekčních (Mravčík 

et al., 2014). Jsou známé a většinou do detailu popsané návykové látky, které tito uživatelé 

nejvíce preferují, a jak tyto látky fungují v organizmu člověka. Jaký však mají vliv na konkrétní 

uživatelské chování v rámci injekční aplikace, je otázkou. V ČR bylo v roce 2013 distribuováno 6,2 

milionů injekčních stříkaček (Mravčík et al., 2014).  

Cíl práce: Hlavním cílem bylo zjistit frekvenci injekční aplikace drog u problémových uživatelů a 

odhadnout celkovou (roční) spotřebu injekčního materiálu (dle prevalenčních odhadů pro dané 

území) v závislosti na typologii uživatelů (typ užívaných drog, vzorce užívání).  

Výzkumný soubor: Výzkumný soubor byl tvořen 117 respondenty z pražských terénních 

programů a nízkoprahových kontaktních center.  

Metody: Zvolenou metodou sběru dat byl dotazník vytvořený pro účely této diplomové práce a 

prováděný s administrací výzkumníka. Data byla zpracována popisně statisticky a spotřeba 

spočítána s využitím aritmetiky v programu MS Excel. 

Výsledky: Celková roční spotřeba injekčního materiálu u uživatelů vybraných návykových látek 

(pervitinu, heroinu a Subutexu) v Praze je přibližně 15 milionů stříkaček. Pro celou ČR by pak 

spotřeba představovala 44 milionů stříkaček. Tato čísla tvoří 14 % (pro Prahu 17 %) distribuce 

uváděné Výroční zprávou o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 (dále jen Výroční 

zpráva 2013), tzn. 6,2 milionů kusů. Injekční uživatelé v Praze ve větší míře stříkačky nesdílí. Ke 

sdílení se v posledním uživatelském týdnu přiznalo 14 osob (12 %) a z toho nejčastější frekvence 

sdílení byla 1x za týden. Uživatelé pervitinu užívají v širokém rozptylu (1 – 15x denně). Jejich 

užívání je méně pravidelné a vyskytují se v něm více pauzy (dny, kdy uživatel neužívá pervitin 

vůbec). Uživatelé opiátů (heroinu a Subutexu) jsou ve způsobu aplikace stálejší. Jejich užívání se 

zdá více pravidelné a objevuje se méně pauz v rámci jednoho týdne.   

Závěr: Záměr a cíle práce byly naplněny. Reálná spotřeba stříkaček byla vypočtena jako velice 

vysoká oproti distribuci. Poměrně potěšující je informace, že uživatelé drog injekční stříkačky 

příliš nesdílí, avšak opakované aplikaci vlastní stříkačky se nevyhýbají. Typologie injekčních 

uživatelů drog nebyla vytvořena, protože užívání se ukázalo jako velice individuální záležitost, do 

které vstupuje mnoho proměnných, které užívání a celkovou spotřebu stříkaček ovlivňují. 
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