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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. 

Klíčová slova: injekční aplikace – problémový uživatel – harm reduction – terénní 

program – kontaktní centrum – vzorce užívání 

 

 



  
 

Abstract 

Background: Injection drug use is a popular and concurrently a very hazardous manner 

of application. In the Czech Republic there are approximately 45 thousand of problem 

drug users from which 43 thousand are injection users (Mravčík et al., 2014). There are 

known and mostly in detail described addictive substances which are mostly preferred by 

these users and it is also described how these substances work in human organism. 

However, it is a question how they affect the particular behaviour of the user within the 

injection application. In 2013 in the Czech Republic there were distributed 6,2 million 

syringes (Mravčík et al., 2014).  

Aim: The main goal was to ascertain the frequency of the injection application of drugs in 

case of the problem users and to estimate the general (annual) consumption of the 

injection material (according to the prevalence estimate for the given area) depending on 

the typology of the users (type of used drugs, pattern of usage).  

Sample: The research bracket was formed by 117 respondents form Prague field 

programme and low-threshold contact centre. 

Methods: The chosen method of the data collection was the questionnaire which was 

developed for the purpose of the thesis and which was realized with the administration 

of the researcher. Data were processed by descriptive statistics and consumption 

calculated using the arithmetic in MS Excel. 

Results: The total annual consumption of the injection material among users of chosen 

addictive substances (methamphetamine, heroin and Subutex) in Prague is 15 million 

syringes. For the whole Czech republic the consumption would constitute 44 million 

syringes, these numbers form 14 % (more precisely 17 %) of the distribution mentioned 

in The Annual Report on the state of the drugs problem for the year 2013 (6,2 million). 

The injection users in Prague don´t share their syringes in greater extent. During the last 

week 14 people (12 %) admit the sharing; the most common frequency of this sharing 

was once a week. The methamphetamine users use the drug in the wide dispersion (1 –

 15 times a day), their using is less regular and the pauses occur more often (days during 

which the user doesn´t use any drug). The users of opiate (heroin, Subutex) are more 

permanent in the manner of application; their usage seems to be more regular and fewer 

pauses occur within one week.  

Resume: The intention and the goals of the thesis were filled. The real consumption 

of the syringes was calculated as very high in comparison with the distribution. Relatively 

encouraging is the information that the drug users don´t very often share their syringes 

but they don´t avoid the repetitive usage of their own syringe. The typology of drug users 

was not completely formed, because the usage has proved to be a very individual 

question into which a lot of variables enter. These variables affect the whole usage and 

consumption of the syringes.  
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ÚVOD 

 Injekční užívání je častým způsobem aplikace návykových látek. Mapování 

injekčních uživatelů drog, a to nejen z hlediska spotřeby injekčního materiálu, ale také 

identifikace vzorců užívání, která zahrnuje způsoby a četnost aplikace drogy, preferenci 

drogy, motivaci k užívání, pravidelnost či nárazovost braní drog, dodržování hygienických 

opatření v rámci aplikace drogy, z toho plynoucí sdílení injekčního náčiní a mnoho dalšího, 

se jeví jako potřebné pro lepší znalost této uživatelské skupiny.    

V ČR tvoří filozofie harm reduction (dále jen HR) jeden ze čtyř pilířů protidrogové 

politiky a je uznávanou strategií při řešení drogové problematiky vedle prevence či léčby. 

V roce 2012 bylo v kontaktu s těmito programy odhadem 34 tisíc uživatelů drog, z toho 

2/3 tvořili uživatelé pervitinu a dále uživatelé opiátů a konopí (Mravčík et al., 2013). 

V roce 2000 byl vydán přibližně 1 milion injekčních stříkaček, v roce 2013 to bylo již 

6,2 milionů kusů. V průměru si uživatel ročně vymění 161 stříkaček a jehel. Tradičně 

nejvíce injekčního materiálu bylo distribuováno v Praze, což není vzhledem k funkci 

spádové oblasti pro celou ČR, kterou hlavní město plní, nijak překvapivé (Mravčík et al., 

2014). 

Znalost uživatelů a jejich vzorců chování umožňuje zefektivnit služby, které jsou 

klientům nabízeny, a cílit vybrané intervence s ohledem na vzniklé potřeby. Komunitu 

drogově závislých je potřeba znát co nejvěrněji, aby bylo možné s ní kvalitně pracovat. 

Případná typologie injekčních uživatelů drog může vést k zpřehlednění a zorientování se 

mezi uživateli drog, což opět slibuje lepší a citlivější poskytování péče a podpory nejen 

ze strany adiktologických pracovníků. Pokud bude reálná spotřeba injekčních stříkaček 

pravidelně mapována, bude také možné odhadnout, zda je pokryta poptávka 

po stříkačkách a v jakém poměru je k distribuci, kterou zajišťují v ČR především programy 

neziskových organizací. Vzhledem k tomu, že je HR zakořeněno jako pilíř protidrogové 

politiky, bylo by vhodné, aby byly zapojovány také jiné subjekty, které by se mohly 

na distribuci či případné výměně stříkaček podílet (lékárny, výdejní automaty, aplikační 

místnosti).  
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1 VYBRANÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY 

Na českém trhu je možné se setkat s celou řadou psychoaktivních látek. Rozšířené 

je užívání marihuany, extáze i  LSD. Drogy, které jsou nejčastěji spojovány s injekční 

aplikací v českém prostředí, jsou amfetaminy (pervitin) a heroin (dnes již vytlačený 

substitučním preparátem Subutexem). V ČR bylo také lokálně zaznamenáno injekční 

užívání katinonů (nových syntetických drog se stimulačním účinkem) (EMCDDA, 2014). 

1.1 Pervitin 

Původně byly amfetaminové výrobky farmaceutickými firmami obhajovány a často 

byly podávány jako lék na nespavost, migrénu či impotenci (např. 50. léta – benzedrin). 

Známé je také jejich využití v armádě. Pervitin je oblíbený pro svoji cenovou dostupnost 

a delší stimulační účinek (např. oproti kokainu). Poměrně jednoduchá se zdá také jeho 

výroba, kde není potřeba sofistikovaného zařízení ani výrazných chemických znalostí 

a zkušeností. Vyrábí se z farmaceutických produktů, které jsou více či méně dostupné. 

„Tato pouliční droga má stabilně nízkou kvalitu a podněcuje tak uživatele k tomu, aby si 

drogu raději píchali, nežli šňupali, protože je tak účinnější.“ (Mahrová & Venglářová et al., 

2008).  

Pervitin obvykle zvyšuje sebedůvěru, energii a koncentraci stimulováním centrální 

nervové soustavy. Vnímání okolního světa je výrazné a umožňuje maximální využití 

energetických zásob těla, proto následně dochází k únavě a celkovému pocitu 

vyčerpanosti. Pervitin bývá užíván při snaze o sebemedikaci, především při pocitech 

sociální nejistoty, vlastní neschopnosti a celkové sociální nevhodnosti, kdy si uživatel 

může zvyšovat pocit sebevědomí v komunikaci, sexu, ve škole v učení, na party, mezi 

přáteli, v rámci pracovního nasazení apod. (Mahrová & Venglářová et al., 2008).  

Velkým rizikem pro uživatele pervitinu je možná psychóza, podobající se svými 

projevy schizofrenii (sluchové halucinace, paranoidní bludy, úzkost, vztahovačnost, 

deprese atp.). Zdravotní důsledky amfetaminů jsou spíše podceňovány, protože jsou 

málokdy příčinou selhání životních funkcí. Dochází však k poškozování nervové soustavy, 

která se stává velmi reaktivní na okolní vjemy. Objevují se problémy s tlakem a srdeční 

arytmií, s kožními deriváty, může docházet k poškozování očních a nosních cév atd. 

Celkově nevzniká závislost somatická, ale psychická, která je o to složitější, že 

po detoxifikaci neodezní. Po užití následuje obvykle stav podobný kocovině („dojezd“), 

kdy má uživatel opačné pocity, tedy hlad, spavost, únavu a vyčerpanost, celkově spíše 

zachmuřelou náladu a mohou se objevovat také deprese (Mahrová & Venglářová et al., 

2008). V roce 2013 bylo v ČR odhadnuto 34,2 tisíc problémových uživatelů pervitinu a to 

z celkového počtu 44,9 tisíc uživatelů. V tomto roce došlo také k nárůstu počtu osob, 

které uvádějí pervitin jako svou primární drogu (Mravčík et al., 2014).   
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1.2 Heroin 

Heroin patří mezi opioidy a je syntetizován z morfinu, látky, která se přirozeně 

vyskytuje v semenech asijského opiového máku. Do mozku se dostává velmi rychle, což 

vede k poměrně vysoké závislosti a ke změnám na mozku, které způsobují neovladatelné 

bažení po této droze a to i přes škodlivé dopady na život jedince, který drogu užívá. Pokud 

se heroin dostane do mozku, mění se na morfin, který se váže na opioidní receptory, které 

se nacházejí v mnoha oblastech mozku i těla a podílejí se zejména na vnímání bolesti 

(EMCDDA, 2015).  

Po intravenózní aplikaci heroinu uživatelé popisují nával euforie, který je 

doprovázen suchem v ústech, pocitem tepla, zarudnutím kůže či těžkými končetinami. 

Po této euforii uživatel obvykle přechází do bdělého, ale ospalého stavu, případně upadá 

do spánku. Zneužívání heroinu je spojeno s celou řadou zdravotních komplikací, které 

souvisí jak s kvalitou drogy, tak s celkovým kolapsem organizmu, který je na přísun 

heroinu natolik zvyklý, že prakticky nechce či nemůže fungovat bez něj. Chroničtí uživatelé 

jsou ohroženi zácpou, gastrointestinálními problémy, onemocněním jater či ledvin 

a zápalů plic. Toxické látky (přísady) drogy mohou způsobovat ucpání cév vedoucích 

do plic, jater či mozku a způsobit tak nevratné změny a poškození těchto orgánů. Pokud 

se tělu látky nedostává, dochází k abstinenčním příznakům (neklid, svalové křeče, bolesti, 

nespavost, průjem či zvracení) (EMCDDA, 2015). V roce 2013 bylo v ČR odhadnuto 3,5 

tisíce uživatelů heroinu. V tomto roce došlo také k poklesu počtu uživatelů, kteří berou 

heroin jako primární drogu (Mravčík et al., 2014). 

1.3 Subutex (buprenorfin) 

Subutex je farmaceutický preparát, který obsahuje účinnou látku buprenorfin 

hydrochlorid a je na českém trhu v současné době nejvíce zneužívaným opioidem. 

Původně začal být využíván jako substituční lék k léčbě závislých na opiátech. FDA (Food 

and drug administration) schválila předepisování tohoto léku v říjnu roku 2002 (NIDA, 

2006).  

Jeho uživatelé se k němu dostávají jak cestou legální, kdy je jim předepisován 

v ordinacích lékařů, tak také nelegálně na černém trhu, kam se velmi rozšířil. Nejběžnější 

způsob aplikace této látky je injekční, a to bez ohledu na to, zda je Subutex vnímán jako 

lék nebo jako droga. Problémem však může být, že pokud je tato látka vnímána jako lék, 

neuvědomují si její konzumenti rizika s injekční aplikací spojená, protože Subutex považují 

za látku sterilní, bezpečnou a čistou. Způsob manipulace při přípravě Subutexu 

k intravenóznímu podání a také jeho složení (uzpůsobené díky svému obsahu především 

k podání per orálnímu – např. kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, mannitol, kyselina 

citronová aj.) však vede k poměrně hojnému výskytu infekcí a to zejména z důvodu 
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nevhodného přechovávání, kontaminace tablety rukou či jinými předměty, znečištění 

při přípravě atp. Frekvence injekčních aplikací se pohybuje od 2x až 7x denně (Minařík, 

n.d.).  

Subutex způsobuje obdobné stavy jako jiné látky ze skupiny opioidů (celkové 

zklidnění, ospalost, útlum nervového centra, euforii, která však bývá menší než u heroinu, 

aj.) (Minařík, n.d.). Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky Subutexu patří příznaky 

podobající se chřipce, bolesti hlavy, pocení, obtíže se spánkem, změny nálad a nevolnost. 

Objevují se také problémy s dýcháním (FDA, 2014). V roce 2013 bylo v ČR odhadnuto 

7,2 tisíce osob užívajících buprenorfin a došlo také k mírnému nárůstu počtu osob, které 

uvádějí Subutex jako svou primární drogu (Mravčík et al., 2014).  

1.4 Suboxone 

Suboxone je sublingvální tableta sloužící k substituční léčbě závislosti na opioidech. 

Na rozdíl od Subutexu je však složen z buprenorfinu a naloxonu. Pokud klienti užívají 

dostatečnou dávku (tedy 8 – 24 mg), mělo by dojít k ukončení užívání jiných opiátů 

a neměly by být přítomny známky intoxikace či odvykacího stavu. Pokud se zastavíme 

nad složením, buprenorfin vytěsňuje heroin a další opioidy z receptorů. Jeho účinek trvá 

až 24 hodin. Je to oproti heroinu slabá látka, kdy chybí „pořádný nájezd“ – dochází tedy 

k tzv. stropovému efektu, takže se nelze tak snadno předávkovat. Naloxon obsazuje 

opioidní receptory a zablokuje je. Uplatňuje se především při aplikaci, protože je možné 

ho vstřebávat při aplikaci parenterální, tedy ne intravenózně ani per os. Nemělo by tudíž 

docházet k injekčnímu zneužívání Suboxonu, což se u limitovaného množství uživatelů 

děje. Toto zneužívání a rozšíření na černý trh je nižší než u Subutexu (Sananim, 2014b).  

Pokud dochází k výhradně injekčnímu užívání Suboxonu, vyvolává u uživatele 

abstinenční příznaky na opiátech. Přesto však intravenózní aplikaci zkusilo 68 % klientů, 

z nichž 8 % uvedlo pravidelné nebo časté užívání. 80 % osob, které Suboxone injikovaly, 

uvedlo, že je to nepříjemný zážitek, 20 % pak tuto zkušenost přirovnalo k pocitu z aplikace 

Subutexu (Sananim, 2014a). V roce 2011 nebyla látka Suboxone v ČR uváděna jako 

primární droga. V roce 2013 již počet uživatelů, kteří jako svou hlavní drogu uvádějí 

Suboxone, stoupl na 1,2 tisíce osob (Mravčík et al., 2014).  

1.5 Nové syntetické drogy 

Nové syntetické drogy jsou nazývány mnoha způsoby, jako legal highs, designer 

drugs, party/dance drugs, research chemicals aj. Jsou to látky, které se na drogové scéně 

objevují jako nové, avšak mající podobnou strukturu, účinky i vlastnosti jako drogy známé 

a stávající. Díky své chemické struktuře nejsou na seznamu zakázaných látek a unikají tak 
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legislativní kontrole. Od roku 2009 je pozorován jejich značný nárůst. Jako problematický 

se jeví také jejich důmyslný prodej, který se uskutečňuje mimo jiné i na internetu, kde je 

s těmito látkami obchodováno. Častými uživateli těchto drog jsou zejména mladí dospělí 

(15 – 35 let) a to především experimentátoři. Mezi cílovými skupinami prodejen byli však 

uváděni také problémoví uživatelé drog (Mravčík, n.d.).  

Tyto látky jsou známé především z prostředí taneční scény, ale můžeme se s nimi 

setkat také mimo ni. Takovou látkou je např. gamahydroxybutyrát (GHB), známý jako 

tzv. tekutá extáze. Jmenovaná látka má podobně jako ostatní syntetické drogy většinou 

euforizující a stimulační účinky. Užívání těchto látek bývá pro jejich neznámé složení 

a zatím ne příliš prozkoumané účinky nebezpečné. Hrozí předávkování z důvodu 

neodhadnutí podání dávky a další nepříjemné stavy způsobené neznámou látkou v těle. 

Toto riziko se užíváním v kombinaci s alkoholem či jinými drogami výrazně zvyšuje 

(Páleníček, Kubů & Mravčík, 2004).  

 V letech 2005 – 2013 bylo odhaleno více než 50 syntetických derivátů katinonu 

(stimulační drogy). Známý je zejména mefedron nebo pentedron. Tyto látky lze užívat 

sniffingem (šňupáním) ve formě prášku nebo polykat jako tablety. European Monitoring 

Centre of Drugs and Drug Addiction (dále jen EMCDDA) v poslední době zaznamenala 

nárůst počtu injekčních aplikací nových syntetických drog. „Přesto, že injekční užívání 

katinonů není v Evropě rozšířené, bylo zaznamenáno jako lokální problém u skupin vysoce 

rizikových uživatelů drog v některých zemích (např. v České republice, Německu, Irsku, 

Španělsku, Rakousku, Polsku aj.)“. Poměrně značný nárůst byl zaznamenán v Maďarsku, 

kde si v roce 2012 asi 36 % uživatelů aplikovalo injekčně katinony jako primární drogu 

(EMCDDA, 2014). 

  Zkušenost s novými syntetickými drogami mělo v posledních 12 měsících v Praze 

cca 4,8 tisíce problémových uživatelů drog, což je přibližně třetina všech problémových 

uživatelů v Praze. Tam bylo v roce 2013 také zaznamenáno 1,2 tisíce osob uvádějících jako 

svou primární drogu kategorii jiné – z toho 700 osob uvedlo právě nové syntetické drogy 

(Mravčík et al., 2014). 
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2 HARM REDUCTION  

HR je součástí terciární prevence a zahrnuje takové aktivity, které se snaží 

předcházet vážnému či trvalému poškození z důvodu užívání drog. V tomto smyslu může 

být terciární prevence vnímána jako resocializace či sociální rehabilitace klientů, kteří 

absolvovali léčbu vedoucí k abstinenci, nebo klientů, kteří se zapojili do substitučního 

programu a abstinují od nelegálních drog. Dále pak jako intervence u klientů, kteří drogy 

aktuálně užívají a nejsou rozhodnuti, připraveni nebo nastaveni v současné době své 

chování změnit. Aby nedocházelo k hlubokému poškozování zdraví (vedoucí až ke smrti), 

je s těmito uživateli pracováno dle filozofie HR, tedy cestou minimalizace rizik spojených 

s užíváním drog (NMS, 2010a).  

2.1 Historie HR 

V roce 1985 byly zavedeny testy protilátek HIV, což vedlo k objevu vysoké míry 

nakažených virem HIV mezi lidmi užívajícími injekčně drogy, a to v mnoha evropských 

městech (např. Edinburgh 51 %, Ženeva 52 %, Milán 60 %, Paříž 64 %, Innsbruck 44 % aj.). 

Injekční užívání drog bylo v Evropě na vzestupu přibližně od roku 1960. Výzkumy dokazují, 

že sdílení injekčního náčiní mezi uživateli bylo v té době běžné, protože informovanost 

o možnostech nákazy infekčními onemocněními nebyla na vysoké úrovni (EMCDDA, 

2010).  

Velmi rychle se ukázalo, že Evropa čelí ohrožení veřejného zdraví. Následovaly 

reakce na úrovni měst (místních zdravotních orgánů) a občanské společnosti. V roce 1984 

(tedy jeden rok před zavedením testování) začala organizace pro uživatele drog 

v Nizozemsku rozdávat sterilní injekční náčiní – především pomocí dalších uživatelů, kteří 

tak chtěli zabránit rozšíření nejen viru HIV, ale především hepatitidy typu B. Needle 

syringe program (dále jen NSP) se stal jako první široce uznávaným formálním programem 

na výměnu a distribuci injekčních stříkaček (i když neformálně existovaly takové programy 

již před rokem 1984 a to po celém světě). Postupně se obdobné programy rozšířily po celé 

Evropě – v roce 1986 ve Velké Británii, dále do zemí jako Dánsko, Malta, Španělsko či 

Švédsko. V roce 1990 byl NSP již provozován ve 14 evropských zemích a ve 12 z nich byl 

veřejně financován. Na přelomu století (v roce 2000) to již bylo 28 zemí a programy byly 

podporovány z veřejných i soukromých prostředků. Některé země také začaly 

experimentovat s alternativními modely distribuce injekčních stříkaček – prodejní/výdejní 

automaty a lékárny (EMCDDA, 2010).    
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2.2 Význam/princip HR 

HR má mnoho definic, pohledů, projevů či podob: 

 HR je projevem proudu veřejného zdraví a tento přístup byl schválen Organizací 

spojených národů (OSN). Je součástí protidrogové strategie Evropské unie (EU) 

a akčních plánů a je také nedílnou součástí protidrogových politik ve většině 

evropských regionů. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje HR jako 

způsob, jak zabránit nebo snížit závažnost problémů spojených se zneužíváním 

nelékařsky předepsaných návykových látek (EMCDDA, 2010).  

 HR je označováno také jako minimalizace rizik/škod poškození drogami. Vyjadřuje 

přístup k uživatelům návykových látek, kteří v současné době drogy užívají 

a nejsou zpravidla motivováni ke změně stávajícího způsobu života. Princip HR 

spočívá v akceptování (nikoliv však podporování) uživatelova stávajícího stavu 

(braní drog) a snaží se alespoň minimalizovat rizika s touto aktivitou nejčastěji 

spojovaná – jako je šíření infekčních onemocnění mezi uživatelskou 

i neuživatelskou populací, sexuálně přenosné choroby, riziko dalších onemocnění 

(tuberkulóza, záněty měkkých tkání, žilní komplikace apod.) či předávkování. Tento 

přístup se zaměřuje především na jedince jako člověka s vlastní důstojností a snaží 

se zabránit nebo zmírnit sociální debakl, který bývá u uživatelů drog častý (NMS, 

2010d).   

 Do HR přístupu patří výměna a distribuce sterilního injekčního náčiní, vhodné 

poradenství v různých oblastech života (sociální, právní, zdravotní, psychologické 

atp.), poskytování pravdivých informací o možnostech léčby, motivace ke změně 

stávajícího způsobu uživatelského života, předání potřebných kontaktů a odkazů 

na navazující adiktologické a jiné vhodné služby, edukace uživatelů o rizicích 

spojených s užíváním drog či technické informace o postupu při hygienickém 

způsobu aplikování drogy. Do oblasti HR patří také aplikační místnosti (viz níže). 

Dostupné jsou také nejrůznější materiály mající zpravidla edukativní charakter 

a sloužící uživatelům návykových látek či osobám s těmito uživateli pracujícím. 

Filozofie HR se uplatňuje především v terénních programech či nízkoprahových 

kontaktních centrech (NMS, 2010d).  

 HR je možné nahlížet také jako „balíček intervencí“, který bere v potaz především 

potřeby uživatelů a specifické prostředí, ve kterém se tito jedinci pohybují. Tento 

přístup se snaží snížit také rizika ekonomická, která v souvislosti s užíváním drog 

logicky vyvstávají (EMCDDA, 2010).  

 Přístup HR je také nazýván nízkoprahový, a to proto, že je zcela přístupný 

komukoli, kdo o něj projeví zájem, zpravidla bez dalších omezení. Nestaví tedy 

bariéry časové, místní a neklade ani přílišné podmínky, co se týče vstupu 

do takového zařízení. Výjimkou jsou pravidla nízkoprahových kontaktních center, 

která mohou definovat některé chování, které např. není slučitelné s pobytem 



19 
 

v kontaktním centru (držení a ohrožování zbraní, agresivita, prodej či aplikace 

drogy aj.). Pro uživatele drog je podstatné, že mohou zůstat v anonymitě a že při 

kontaktu s touto služnou nejsou kladeny nároky na abstinenci. Důležitý je také 

individuální přístup, který je ke klientům volen (Janíková in Kalina et al., 2008).  

„Pro hodnocení účinnosti výměnného programu je významný indikátor návratnosti 

(poměr vydaných a vrácených stříkaček). V optimálním případě by měl přesáhnout 100 %, 

protože se do oběhu dostává i injekční náčiní získané jinde, např. v lékárnách.“ (NMS, 

2010b).    

2.3 Programy pracující dle filozofie HR 

Součástí většiny protidrogových politik států EU a významným cílem v oblasti 

veřejného zdraví je prevence infekčních chorob. Prevence šíření infekčních chorob je 

zajišťována kombinací více přístupů. Patří mezi ně zejména poskytování sterilního 

injekčního náčiní, testování a léčba infekčních chorob či poskytování potřebných 

informací a intervencí. V Evropě dostupnost programů na výměny jehel narůstá. Celkově 

se tak odborníci domnívají, že počet distribuovaných injekčních stříkaček je pro uživatele 

drog dostačující. Národní odborníci v pěti zemích však uvedli, že postupně budou 

bezplatné sterilní stříkačky k dispozici jen menšině intravenózních uživatelů drog. V letech 

2005 – 2010 byl v Evropě zaznamenán nárůst v počtu vydaných injekčních stříkaček, a to 

z necelých 35 milionů v roce 2005 na 51 milionů v roce 2010. V tomto roce se také počet 

vydaných stříkaček na osobu pohybuje dle odhadů kolem 110 kusů (EMCDDA, 2012).  

 Na základě dosavadních výzkumů, poznatků, názorů odborníků a hygienických 

zásad injekční aplikace je možné konstatovat, že zásadním opatřením před šířením 

infekčních onemocnění mezi lidmi je poskytování dostatečného množství jehel, injekčních 

stříkaček a dalšího materiálu, který může sterilní aplikaci drogy zajistit, nebo se k ní 

alespoň přiblížit. Každý materiál by měl být natolik dostatečný, aby bylo možno používat 

ho jednorázově a bezplatně, s ohledem na integritu daného klienta.  Výměna – tedy 

vracení injekčního materiálu – by neměla být kategoricky vyžadována, ale uživatelé by 

k tomu měli být často vyzýváni (NMS, 2012). 

Nejběžnějšími poskytovateli injekčních setů určených k intravenózní aplikaci 

u uživatelů návykových látek jsou v ČR terénní programy (dále jen TP) a kontaktní centra 

(dále jen KC). Síť těchto nízkoprahových programů byla v roce 2013 tvořena 

111 zařízeními (v počtu 57 kontaktních center a 54 terénních programů). Injekční 

uživatelé tvoří v těchto programech přibližně 80 %. Skoro všechny tyto nízkoprahové 

programy (110) nabízely také výměnný program jehel a stříkaček (Mravčík et al., 2014).   

U obou typů těchto programů velmi záleží na podobě prvního kontaktu 

s (potenciálním) klientem, který pravděpodobně bude (nebo může) určovat další vývoj 
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spolupráce. Proto jsou také nízkoprahová centra označována jako zařízení tzv. prvního 

kontaktu s klientem. Pokud se klient nesetká s respektem, pochopením a tolerancí vůči 

své osobě či životní situaci, zvyšuje se riziko, že toto zařízení již nenavštíví. Může zůstat 

skeptický i k ostatním nízkoprahovým službám, což může vést k tomu, že se ocitne zcela 

mimo síť sekundární či terciární prevence, kam nízkoprahová zařízení patří. Je proto 

na místě, aby práci s uživateli drog vykonávali lidé vzdělaní, kteří svým nehodnotícím, 

bezpředsudkovým a laskavým přístupem budou pro tyto klienty pozitivním vzorem 

(Admin, 2006).  

2.3.1 Terénní programy  

TP stojí na samém počátku práce s osobami užívajícími drogy. Těm jsou 

poskytovány služby v jejich přirozeném prostředí, tedy přímo na ulici, v jejich obydlí apod. 

Programy vycházejí z filozofie HR (viz výše) a public health a berou v potaz jak individuální 

situaci jednotlivých klientů, tak také ochranu veřejného zdraví spočívající především 

v prevenci infekčních onemocnění. Klienti TP jsou pracovníky oslovováni za účelem 

poskytnutí vhodného poradenství, výměny injekčního materiálu, nabídky či 

zprostředkování léčby. Dále jsou odkazováni do návazných institucí a jsou jim podávány 

potřebné informace. Pracovníci se snaží klienty motivovat ke změně jejich aktuálního 

životního stylu, zároveň však projev současné situace a jeho řešení plně akceptují 

a neodsuzují (Kalina et al., 2008).   

Při terénní práci je důležité s klientem navázat vztah, aby mohlo dojít k dalším 

rozhovorům či konfrontacím. Klient se na pracovníka obrací často proto, že v něj má 

důvěru a je tak schopen s ním řešit svou mnohdy tíživou osobní situaci. Pracovníci, kteří se 

s touto cílovou skupinou kontaktují, by měli mít schopnost udržovat hranice, být 

důvěryhodní, měli by umět navazovat zdravé vztahy a mít patřičné vzdělání v oblasti 

sociální, zdravotní, adiktologické apod. Vzhledem k náročnosti celého povolání je 

na místě, aby pracovníci byli pravidelně supervidováni a vzděláváni (Kalina et al., 2008).  

V rámci aplikační praxe některé programy požadují, aby bylo při výměně 

injekčního náčiní uplatňováno pravidlo výdeje nových injekčních jehel a stříkaček 

za použité. Je ovšem důležité myslet na možnost kontraproduktivity tohoto pravidla, 

které se může jevit jako motivující, nicméně má-li prevence infekčních onemocnění 

dosáhnout svého cíle, je nutné, aby byl přístup ke stříkačkám a jehlám pro všechny stejný, 

především bezplatný a snadný. “Vrácení použitého injekčního náčiní by nemělo být 

vyžadováno jako kategorická podmínka vydání nového materiálu, byť uživatelé by měli 

být k této praxi vyzýváni.” (Kalina et al., 2008). 

2.3.2 Kontaktní centra  

Obdobnou, byť rozšířenou a pevně sídlící službou, jsou nízkoprahová KC, která jsou 

dostupná v určitém pravidelném čase a na daném místě. Pracovníci KC již sami na ulici 
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klienty neoslovují a nevyhledávají, jako je tomu u TP, ale naopak jsou uživateli návykových 

látek sami navštěvováni pro své široké služby. Nízkoprahovost vyjadřuje především časová 

a cenová dostupnost či anonymita při využívání služeb. Hranice se zde lépe dodržují než 

při práci na ulici, protože jsou vyjádřeny pravidly, která jsou většině klientů známá, a je 

na ně vzhledem k bezpečnosti jak pracovníků, tak klientů samotných kladen důraz. V KC 

mohou být (na rozdíl od práce v terénu) uživatelé drog testováni na některé infekční 

choroby či na přítomnost drogy v organizmu a to včetně poskytnutí pre- a posttestového 

poradenství. Dále je prostor s klienty více motivačně pracovat, protože je k dispozici 

jednak kontaktní místnost, kde dochází k opakovaným kontaktům mezi klienty 

a pracovníky, ale také místnost poradenská, kde je možno se zájemci cíleně individuálně 

pracovat a pravidelně se scházet. V některém KC je možnost využívat péče lékaře či jiného 

zdravotníka, který zde má hygienicky vhodnější podmínky k ošetření případných poranění 

či zdravotních problémů. Centrum má také lepší podmínky pro poskytování poradenství 

pro osoby blízké uživatelům návykových látek, se kterými je možnost probírat jejich 

situaci ve vhodném a klidném prostředí. Kontaktní práce a služby v centrech zahrnují 

vytvoření důvěry mezi klientem a odbornou institucí, vytvoření plánu odborné péče spolu 

s odborným pracovníkem a poradenství v oblasti zdravotní, sociální či léčby (Kalina et al., 

2008).   

Principem kontaktní práce je především navázat s daným klientem vztah, skrze 

který lze dále pracovat. Pokud má člověk s někým vztah, obyčejně mu více či méně 

důvěřuje a je ochoten s ním řešit osobní problémy, tíživou životní situaci, bilancovat 

nad životem a snáze tak přijímá poradenství a nechá se namotivovat. To všechno 

zanechává v klientech (uživatelích drog) obraz veřejné instituce. Pracovníci naopak 

získávají cenné informace z drogového prostředí, které mohou využívat v rámci 

zkvalitňování služeb, monitoringu či k tvorbě koncepce drogové politiky obecně (Admin, 

2006).  

Od roku 2004 probíhá pravidelný monitoring infekčních onemocnění mezi uživateli 

drog v nízkoprahových zařízeních v ČR. Na HIV bylo v roce 2012 testováno 1 683 osob, 

z toho byly dva testy pozitivní. U virové hepatitidy typu C (dále jen VHC) bylo provedeno 

1 821 testů, přičemž pozitivitu vykazovalo 306 z nich. U virové hepatitidy typu B (dále jen 

VHB) bylo otestováno 515 osob z toho 4 klienti pozitivní. Na syphilis, který bylo také v 

rámci nízkoprahových zařízení možno testovat, bylo provedeno 1 337 testů, z nichž bylo 

28 pozitivních. Je vhodné si uvědomit, že uváděná čísla nemohou představovat 

reprezentativní vzorek problémových uživatelů drog s ohledem na testování v KC, kde 

není možné všechny problémové uživatele zachytit a zajistit, aby byli všichni klienti 

zařízení testováni. Testování se děje vždy s ohledem na individuální situaci daného klienta 

a dobrovolně (Mravčík et al., 2013).   
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2.3.3 Další programy spojované s přístupem HR 

Z filozofie HR vychází dále substituční programy, terénní práce na tanečních akcích 

a aplikační místnosti. Zejména aplikační místnosti jsou v poslední době diskutovaným 

tématem. V ČR zatím nebylo jejich zřízení povoleno. Jedná se o místnosti, kde je možné si 

pod dohledem odborníka aplikovat drogu, kterou si klient přinese sám, a to ve sterilním 

prostředí pomocí čistých stříkaček a jehel. Součástí místnosti je i poradenství stávající 

životní situace či možnost pomoci v případě předávkování aj. (Janíková in Kalina et al., 

2008).  

2.4 Kritika přístupu HR 

HR intervence mohou působit kontroverzně a vyvolávat neshody na politické, 

komunitní i mezinárodní úrovni a mohou být považovány za symbol radikální liberalizace. 

Tyto intervence bývají brány protichůdně a označovány laickou veřejností jako podpora 

v užívání drog, což představuje značný problém v komunikaci na všech úrovních. Bylo 

dokonce zaznamenáno, že některé politiky kladou striktní důraz na trestní řízení proti 

uživatelům drog. Jako účinná se přitom ukazuje dostatečná informovanost veřejnosti 

o potřebnosti a výhodách programů pracujících na tomto principu. Argumentace by měla 

být věcná a podložená daty a fakty, aby mohla proběhnout kvalitní diskuze na politické 

úrovni (EMCDDA, 2010).  

Princip minimalizace rizik bývá kritizován, jak uvádí Janíková (in Kalina et al., 2008) 

zejména z několika důvodů: 

 Objevily se názory, že tento přístup užívání drog naopak podporuje/utvrzuje 

a brání uživateli nastoupit do léčby apod.  

 Uživatele drog je lepší nechat “spadnout” na pomyslné dno, což mu tento přístup 

neumožňuje (přitom zejména substituční léčba spadající do tohoto přístupu 

dokazuje, že je možné klienta udržet v léčbě, a programy výměny zase 

prokazatelně snižují mortalitu mezi uživateli drog, předcházejí šíření infekčních 

onemocnění apod.). 

 Objevují se i takové názory, že HR směřuje k prosazení a legalizaci drog a snaží se 

tak ovlivňovat protidrogovou politiku. Tento názor ovšem nebyl potvrzen a naopak 

je známo, že mnoho odborníků z řad adiktologů i jiných pomáhajících profesí 

s legalizací nesouhlasí, anebo podporuje regulovaný trh s ohledem na rizika 

i pozitiva, která to přináší. 

 Vyskytují se také názory, že HR jde proti smýšlení a práci policejních složek, kterou 

ztěžuje či znemožňuje, nebo že nepodporuje rodiče uživatelů, kteří nechtějí, aby 

jejich děti v užívání pokračovaly.  

Často však tyto názory vyplývají z neznalosti tohoto principu, z jeho nepochopení, 
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z nízké informovanosti a neprobíhajícího dialogu mezi odbornou a laickou veřejností. 

Přestože existuje mnoho důkazů o funkčnosti HR, zůstává hodně osob z řad veřejnosti 

skeptických (Janíková in Kalina et al., 2008). 

3 INJEKČNÍ UŽÍVÁNÍ DROG 

 Způsobů, jak lze vybranou látku vpravit do těla, je mnoho. Aplikace drogy je 

poměrně důležitá jak pro samotného uživatele, protože souvisí s rychlostí nástupu 

a intenzitou požadovaného účinku dané látky, s možností předávkování aj., tak 

i pro neuživatelskou veřejnost, pro kterou představují některé způsoby aplikace (zejména 

injekční) vyšší ohrožení jejich zdraví než aplikace jiné (NMS, 2010c).   

Drogu můžeme do těla vpravovat ústy, tedy orálně, subkutánně (podkožně), 

inhalací, kouřením, šňupáním, využitím poměrně rychlého vstřebávání i ostatních sliznic 

(rekta či genitálií), dále intramuskulárně, tedy injekčně do svalu či intravenózně (do žíly). 

Z požadovaných látek je také možno dělat odvary a pokrmy. Každý způsob aplikace má svá 

rizika, nicméně k přenosu infekčních onemocnění jako jsou HIV/AIDS, hepatitidy a jiné, 

dochází zejména injekčním způsobem aplikace. Z hlediska zdraví uživatele i veřejnosti se 

tak jeví jako nejvíce rizikový (NMS, 2010c).   

V ČR je oproti evropským zemím intravenózní aplikace mezi uživateli drog 

poměrně oblíbena. Zatímco v západních zemích sahají uživatelé po tomto způsobu užití 

drogy až na samém konci své kariéry, u nás není výjimkou, že mladý člověk použije jehlu 

již při prvním nebo pouze několikátém setkání s drogou z řad amfetaminů či opiátů. 

Injekční aplikace je spojena nejen s celou řadou známých infekčních onemocnění, ale 

skrývá také rizika rychlejšího nástupu účinku drogy. Ten oproti jiným aplikačním 

způsobům nastává téměř okamžitě a může tak mnohem snadněji docházet 

k předávkování a zbytečným úmrtím (Admin, 2015).  

Znepokojivý nárůst injekčního užívání se objevil v souvislosti s novými syntetickými 

drogami (zejména syntetickými katinony), a to v České republice, Německu, Rakousku, 

Irsku, Španělsku a dalších. Jednalo se spíše o lokální užívání, nicméně například 

v Maďarsku si v roce 2012 injekčně aplikovalo tyto nové syntetické drogy 36 % klientů 

nízkoprahových programů a to jako svoji primární drogu (EMCDDA, 2014a).  

3.1 Distribuce injekčního materiálu 

Zájem o výměnu a distribuci injekčního materiálu je u uživatelů drog vysoký. Jedná 

se o nejvíce využívanou službu v rámci zmiňovaných programů. Množství distribuovaného 

materiálu dlouhodobě rostlo do roku 2011. V roce 2000 byl vydán přibližně 1 milion 
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injekčních stříkaček, v roce 2012 to bylo již 5,4 milionu. V průměru si uživatel ročně 

vyměnil 190 stříkaček a jehel. Tradičně nejvíce injekčního materiálu bylo distribuováno 

v Praze, což není vzhledem k funkci spádové oblasti pro celou ČR, kterou hlavní město 

plní, nijak překvapivé (Mravčík et al., 2013). V roce 2013 se počet vydaných stříkaček opět 

výrazně zvýšil, a to na 6,2 milionů. Průměr vyměněných jehel naopak mírně klesl. Klienti si 

v průměru vyměnili 161 kusů na osobu (Mravčík et al., 2014).  

Nárůst distribuovaného injekčního materiálu vyplývá také z výzkumu 

realizovaného v letech 2008 – 2009 zaměřujícím se na trendy na drogové scéně v ČR. 

Tento trend může mimo jiné vycházet z toho, že část uživatelů, kteří obdrží injekční 

materiál od pracovníků TP nebo KC, tento materiál dále prodávají jiným uživatelům, kteří 

zrovna čistý injekční materiál nemají a potřebují jej. K těmto situacím může docházet 

například z důvodu vyšších cen injekčních stříkaček v lékárnách (zejména v nočních 

hodinách). Nárůst spotřeby stříkaček může být ovlivněn také tím, že část drogové 

populace stárne, její žilní systém je již opoužívaný a k úspěšné aplikaci drogy potřebuje 

více injekčních stříkaček. Často jsou stříkačky používány také při rozdělávání drogy a jiné 

pak k samotné aplikaci (Radimecký, Janíková & Zábranský, 2009).  

 TP Sananim o.s. udává, že za rok 2013 bylo uskutečněno 34 597 kontaktů, 

a to s 2 640 klienty. Bylo vydáno 495 696 injekčních setů. V KC pak bylo 

v roce 2013 vydáno 1 067 127 injekčních setů a počet klientů byl 3 019 

(Sananim, 2014a).  

 Drop-In o.p.s. uvádí ve své výroční zprávě, že v roce 2013 bylo v rámci TP 

uskutečněno 26 682 kontaktů a bylo vydáno 275 717 kusů injekčního 

materiálu. V nízkoprahovém středisku pak bylo vydáno cca 230 000 kusů 

(Dropin, 2014).  

 TP Progressive o.s. mělo v roce 2013 14 039 kontaktů s 2 840 klienty. Bylo 

vydáno 96 078 kusů injekčních stříkaček. V KC bylo vydáno v témže roce 

344 802 kusů injekčních setů (Progressive, 2014).  

V roce 2006 byl publikován článek popisující tzv. injekční kalkulátor. Je to 

jednoduchý nástroj pro strukturovaný rozhovor s problémovým uživatelem drog o jeho 

nitrožilním užívání. Umožňuje terénním pracovníkům a pracovníkům KC zachytit 

a objektivizovat některé typy uživatelského chování (například sdílení, víkendové užívání 

apod.). Tento nástroj byl používán od roku 2005 zejména pro skrytou drogovou scénu. 

Celkově se však zaměřuje na evaluaci a efektivitu výměnných programů a jde pomocí něj 

sledovat, jaká je reálná spotřeba injekčních setů u problémových uživatelů drog. Roční 

spotřeba injekčního materiálu u pravidelných dlouhodobých uživatelů pervitinu vycházela 

mezi 1000 až 3500 kusy injekčních setů (Herzog, Matoušek & Matoušek, 2007).  

Výměnu a distribuci injekčních stříkaček provádějí mimo TP a KC také komunitní 

lékárny či jiná zdravotnická zařízení. Dále jsou k těmto účelům zejména v evropských 

městech zřizovány prodejní a výdejní automaty. Celkové počty vydaných stříkaček jsou 

tak závislé nejen na specializovaných programech, ale také na lékárnách a především 
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na postojích osob v nich pracujících a na cenách, které jsou za injekční stříkačky 

požadovány (EMCDDA, 2010).  

Počet injekčních stříkaček distribuovaných v rámci specializovaných programů 

vzrostl v Evropě (26 zemí) ze 42,9 milionů v roce 2007 na 46 milionů v roce 2012. 

Na úrovni jednotlivých zemí je pak situace rozdílná. Přibližně polovina zemí hlásí nárůst 

poskytování a druhá polovina naopak pokles. Odhad počtu injekčních stříkaček vydaných 

specializovanými programy na jednoho injekčního uživatele drog za rok 2012 je v ČR 

cca 140 kusů na osobu, což je přibližně průměr v porovnání s ostatními zeměmi v Evropě. 

Například v Norsku je to 350 kusů, ve Španělsku cca 310 kusů, Francie hlásí 160 kusů. 

Méně než v ČR je to např. v Lucembursku, kde bylo distribuováno cca 110 kusů, 

v Maďarsku cca 70 kusů a na Kypru hlásí dokonce 0 kusů (EMCDDA, 2014).  

Nízkoprahové programy sledují také návratnost injekčních stříkaček. Ta je u TP 

zpravidla nižší (cca 80 %) a u KC vyšší (100 %). TP jsou také benevolentnější při výměně, 

kdy dávají vyšší počet kusů za nižší. V KC je pak často striktně dodržováno výměna kus 

za kus (Radimecký, Janíková & Zábranský, 2009).  

3.1.1 Lékárny  

Zdrojem injekčního materiálu, který bývá uživateli drog do jisté míry využíván, jsou 

lékárny. Skrývají v sobě zatím příliš nevyužitý potenciál pro HR služby (jako například 

monitoring potřeby výměny injekčního materiálu u uživatelů, kteří lékárny navštěvují, 

kontaktování potencionálně skryté drogové populace, možnosti prodeje injekčního 

materiálu v nočních hodinách, podávání dalších informací týkajících se méně rizikového 

způsobu užívání drog, sběr použitého infekčního materiálu apod.) Role lékáren je v tomto 

ohledu menší, ale přesto zůstává významnou (Vacek, Gabrhelík & Miovský, 2008). Charvát 

a Gabrhelík (2004) in Vacek, Gabrhelík a Miovský, (2008) uvádějí, že pro přibližně 20 % 

dotazovaných uživatelů je jednodušší zakoupit si injekční náčiní v lékárně. Zpravidla se 

jedná o uživatele, kteří neužívají denně, ale například pouze o víkendu. V rámci výzkumu 

„Role lékáren v prevenci infekčních chorob u injekčních uživatelů“ bylo zjištěno, že 

kontakty s uživateli drog se dějí převážně v lékárnách ve větších městech (nad 50 tisíc 

obyvatel), přičemž nejvyšší deklarovaná měsíční návštěvnost byla 100 uživatelů, nejnižší 

pak 1 kontakt. Většina lékárníků prodej injekčního materiálu schvaluje (Vacek, Gabrhelík 

& Miovský, 2008).  

3.1.2 Výdejní automaty na HR materiál 

Výdejní automaty se poprvé objevily v roce 1987 v Kodani v Dánsku. Postupně byly 

takové automaty instalovány v dalších evropských zemích (např. Norsko, Německo, 

Francie, Itálie, Maďarsko) a také v zemích mimo Evropu (Austrálie, Nový Zéland). Cílem 

těchto automatů je především umožnit přístup ke sterilnímu injekčnímu náčiní a jinému 

doplňkovému materiálu i osobám, které z jakéhokoliv důvodu nejsou v kontaktu 
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se stávajícími HR službami (NMS, 2009). 

Obtížně kontaktovatelné uživatele drog lze z hlediska adiktologie v užším slova 

smyslu nazvat hard-to-rearch. Důvodů, proč nejsou, nechtějí nebo nemohou být 

v kontaktu s TP či KC, je mnoho. Často se jedná o osoby, které nechtějí být s uživateli drog 

přímo spojováni, o uživatele z řad etnických minorit, může se jednat o ženy (tím spíše 

o těhotné uživatelky, které nechtějí být za své jednání moralizovány), o mladé uživatele, 

anebo o klienty z “vyšších vrstev”, pro které by kontakt s terénními pracovníky znamenal 

sestup dolů. Druhou pojmenovanou skupinou jsou high-risk uživatelé, což bývají 

především osoby nakažené HIV nebo virem hepatitid či lidé ve výkonu trestu odnětí 

svobody (NMS, 2009).  

Výdejní automaty skýtají svá pozitiva zejména v:  

 zvýšení dostupnosti sterilního materiálu, protože jsou v provozu 24 hodin denně 

bez omezení (vyjma případné poruchy či opravy),  

 dále umožňují přístup k čistým stříkačkám a dalším parafernáliím osobám výše 

zmiňovaným, které nejsou podchyceny v systému nízkoprahových programů, 

 poskytují anonymitu,  

 jsou nenáročné na obsluhu a provoz a vším zmiňovaným přispívají k ochraně 

veřejného zdraví.  

Nevýhody mohou být spatřovány v:  

 nemožnosti skrytou klientelu oslovit a navázat kontakt, 

 automaty jsou negativně hodnoceny veřejností, která argumentuje především 

strachem z volně dostupného injekčního materiálu pro všechny bez omezení, 

a ve kterém spatřují podporu užívání drog (tedy zvýšení prevalence užívání) (NMS, 

2009). 

V roce 2008 byl v Praze zahájen pilotní projekt s názvem NON STOP 24, realizovaný 

Progressive o.s. Na území městské části Prahy 5 byly instalovány dva výdejní automaty, 

ve kterých bylo možno zakoupit pět druhů injekčních setů. Projekt, který běžel přibližně 

pět měsíců, za tuto dobu vydal 3 274 stříkaček, což bylo v průměru 172 kusů za týden. 

V době těsně před zrušením automatů byla frekvence vydávání cca 200 kusů stříkaček 

za týden. Tento pilotní projekt ukazuje, že výdejní automaty v Praze by byly uživateli drog 

využívány (Janouškovec, 2008). 

3.2 Rizika injekční aplikace 

3.2.1 Sdílení injekčního náčiní 

Jedním z nejčastějších způsobů přenosu infekčních onemocnění mezi uživateli drog 

je sdílení injekčního náčiní. Uživatelé často pokládají za zdroj nákazy samotnou jehlu nebo 
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injekční stříkačku. Méně si však uvědomují, že sdílejí také ostatní náčiní potřebné 

k rozdělání, aplikaci či jiné manipulaci s drogou (injekční vody, vatové filtry, různé 

nádobky na rozdělávání drog apod.). K přenosu infekcí může dojít také opakovanou 

aplikací vlastní injekční stříkačky, která je uložena v hygienicky nevyhovujících 

podmínkách (je důležité klientům připomínat, že distribuované jehly a stříkačky jsou 

na jedno použití, případně poučit o možnostech dezinfekce stříkačky v domácích 

podmínkách). Kromě veřejně známých onemocnění jako jsou virové hepatitidy, HIV/AIDS 

či pohlavní onemocnění, dochází mezi uživateli drog také k šíření kožních, žilních 

a krevních infekcí. Objevují se také onemocnění jako plicní embolie či endokarditidy. Stává 

se, že uživatelé často injikují látky, o kterých mnoho neví. Drtí si různé léky, ve kterých pak 

zůstávají částečky, které jsou pro žíly a srdce velmi nebezpečné, a hrozí tak jejich ucpání 

atp. (NMS, 2012). Intravenózní uživatelé mají 10 x vyšší pravděpodobnost, že zemřou, než 

uživatelé drog, kteří preferují jiný způsob aplikace (EMCDDA, 2010).  

K faktorům negativního chování při aplikaci drogy mohou patřit morální zábrany 

klienta. Před pracovníkem nízkoprahového programu se chce jevit v „lepším světle“, a tak 

veřejně nepřizná, že sdílí injekční materiál, i když sám ví, že tomu tak je. Tento fakt může 

být dán také tím, že klienti sdílejí náčiní i přes rizika, o kterých vědí, a stydí se, že je jim to 

v podstatě jedno. Ke sdílení také často patří tzv. magické chování, kterým klienti zkoušejí 

obejít zásady bezpečné aplikace (ten, kdo si nabral jako první/poslední, tento byl 

u doktora a je čistý aj.). Typická je také situace, kdy se uživatel ocitá v nouzi a čistý injekční 

materiál mu chybí, což zpravidla vede k aplikaci jakýmkoliv způsobem. To, co může také 

vést ke sdílení, jsou různé rituály spojené s aplikací ve skupině. Uživatelé, kteří se 

za dlouhá léta nenakazili žádnou infekční chorobou, přestože např. sdíleli injekční 

materiál, mohou být přesvědčeni, že se není čeho bát, anebo rovnou přiznávají, že se 

onemocnění typu hepatitidy nebojí (Radimecký, Janíková & Zábranský, 2009).  

V roce 2010 odpovídalo 71 % problémových uživatelů TP Sananim, že jehlu nikdy 

s nikým nesdílí. Denně naopak jehlu sdílelo 3,2 % respondentů. Několikrát do týdne jehlu 

sdílí 9,7 % osob, párkrát do měsíce 2,2 % uživatelů a 7,5 % osob sdílí s někým jiným jehlu 

několikrát ročně. Co se týče opakovaného používání vlastní jehly, 10,9 % uživatelů to dělá 

denně, 33,7 % několikrát do týdne, 17,4 % osob pak několikrát do měsíce. Nikdy si naopak 

opakovaně svojí jehlou neinjikuje necelých 30 % uživatelů (29,3 %). Několikrát za rok pak 

5,4 % osob (Herzog, n.d.).  

EMCDDA vydalo sedm intervencí jak snížit výskyt infekcí u lidí užívajících drogy 

pomocí injekční aplikace. Mezi tyto způsoby patří umožnění bezplatného a legálního 

přístupu k injekčnímu náčiní, včetně sterilních jehel a stříkaček, očkování a jeho nabízení 

především v souvislosti s hepatitidami typu A a B, léčba drogové závislosti, včetně 

substituční léčby pro uživatele opiátů, testování včetně předtestového a posttestového 

poradenství a následné zprostředkování a zajištění léčby infekčních onemocnění. Důležité 

je také zajistit podporu zdraví zaměřenou na bezpečnější užívání drog a sexuální chování, 

která by lidem umožnila zvýšit jejich schopnost kontrolovat a zlepšovat své zdraví 
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(Orlíková, 2011).  

Problémoví uživatelé drog v Praze navštěvující nízkoprahová KC v roce 2013 

přiznávají, že použitou jehlou nebo stříkačkou někdy užilo drogu necelých 50 % 

z 237 dotázaných injekčních uživatelů. V posledním uživatelském měsíci to pak bylo 

15,4 % osob z 227 osob, které uvedly injekční užití drogy. Celkově však trend sdílení jehel, 

a to kdykoliv v minulosti, klesá. V roce 2013 uvedlo sdílení injekčního náčiní 33,3 % 

žadatelů o léčbu z celkového počtu 7 184 dotázaných (Mravčík et al., 2014). 

3.2.2 HIV/AIDS 

Virus HIV napadá v lidském těle především buňky imunitního systému, čímž 

vyvolává nevyléčitelné onemocnění AIDS, které podléhá povinnému hlášení. Zrádné 

pro tuto nemoc je dlouhé bezpříznakové období, během kterého je však pacient rizikem 

svému okolí. Infikovaná osoba je ihned nakažlivá a zůstává jí do konce života. Průměrná 

doba nákazy do vzniku onemocnění u neléčeného člověka je přibližně 10 let. Onemocnění 

se projevuje výskytem infekcí a nádorů a především těžkou poruchou imunity. Pacient tak 

může zemřít na pro zdravého jedince poměrně neškodnou nemoc, např. chřipku. Cesty 

přenosu viru jsou zejména krevní cesta, pohlavní styk a přenos z matky na dítě. V tomto 

ohledu jsou tedy velice významné programy výměny jehel, které nejen poskytují sterilní 

materiál pro injekční aplikaci či prezervativy, ale také informují o zásadách méně 

rizikových způsobech aplikace či bezpečného sexu (Minařík & Řehák in Kalina et al., 2008).  

Od roku 2010 byl hlášen v Evropě poměrně nízký počet nově nakažených virem 

HIV (1 192 nových případů) a celková situace v EU se tak jeví v celosvětovém kontextu 

jako poměrně pozitivní. I přes tento vcelku příznivý trend přenos HIV mezi injekčními 

uživateli drog pokračuje. Například v roce 2011 byla Řeckem a Rumunskem hlášena nová 

ohniska infekce HIV u injekčních uživatelů drog (EMCDDA, 2012).  

V roce 2012 bylo v ČR nově diagnostikováno pět HIV pozitivních osob 

mezi injekčními uživateli drog. U těchto osob došlo velmi pravděpodobně k nákaze právě 

intravenózním způsobem aplikace. U dalších šesti nově nakažených případů bylo injekční 

užívání zachyceno v anamnéze. I přes nárůst množství nakažených osob zůstává počet 

mezi uživateli drog poměrně nízký. Od roku 1985 do roku 2012 tak bylo zachyceno 

81 případů injekčních uživatelů drog z celkového počtu 1 887 osob (taktéž ve stejném 

časovém rozpětí). V roce 2012 bylo v Národní referenční laboratoři pro AIDS evidováno 

1 199 HIV testů provedených uživatelům drog. Dobrá zpráva je, že ani jeden z těchto testů 

nebyl pozitivní (Mravčík et al., 2013). V roce 2013 byl počet nově nakažených šest osob 

(Mravčík et al., 2014).  Že celkový podíl injekční aplikace na přenosu viru HIV je 

dlouhodobě nízký, uvádí také Státní zdravotní ústav. Ten informuje o tom, že v roce 2014 

bylo zjištěno všech 209 nově infikovaných mužů a 23 žen, z nichž byli díky injekčnímu 

užívání nakaženi čtyři muži a pět žen (SZÚ, 2015).  
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3.2.3 Virové hepatitidy typu B a C 

 VHC 

Toto onemocnění je charakteristické a nebezpečné svým bezpříznakovým 

průběhem a výraznou tendencí přechodu do chronicity. Méně než 20 % osob má typické 

obtíže, kterými jsou únava, chřipkové příznaky, světlá moč, tmavá stolice. Obvykle bývá 

přítomna jen typická únava. Přibližně 70 % případů přechází do chronicity (vir se v těle 

nachází déle než šest měsíců). Během asi 15 – 40 let dochází k cirhóze jater, jaternímu 

selhání či rakovině jater. Tuto progresi bezpochyby výrazně urychluje konzumace alkoholu 

(Minařík & Řehák in Kalina a kol., 2008).  

Hlavním způsobem přenosu VHC je krevní cesta. Sexuální přenos je výjimečný 

(anální pohlavní styk se však může při přenosu uplatnit). V současné době jsou 

nejohroženější skupinou pro získání VHC jednoznačně uživatelé drog. Z analýzy souboru 

pacientů FN Motol a FN Na Bulovce vyplývá, že injekční uživatelé drog s pětiletou 

drogovou kariérou a průměrným věkem 24 let mají již ve více než třetině pozitivní anti 

VHC protilátky. Osoby, jejichž drogová kariéra trvá šest a více let, již mají chronickou 

hepatitidu C v 70 % (Hobstová, 2010a). 

Zvláště VHC má mezi injekčními uživateli drog v Evropě vysokou prevalenci. ČR 

patří mezi státy, které uvádějí prevalenci nižší než 25 %, což je ve srovnání s jinými 

evropskými zeměmi poměrně pozitivní, nicméně míra infekce na této úrovni i tak 

představuje značný problém pro veřejné zdraví. Z dostupných údajů vyplývá, že injekční 

uživatelé tvoří 48 % všech případů VHC a 32 % akutních hlášených případů. U VHB pak 

uživatelé drog tvoří 6 % všech hlášených případů a 12 % akutních případů (EMCDDA, 

2012). Jiné zdroje uvádějí, že uživatelé drog tvoří dle evropských odhadů 64 % všech 

případů infekce VHC. U VHB představují injekční uživatelé drog 9 % všech infekcí. Užívání 

drog představuje riziko také pro přenos dalších infekčních onemocnění, jako jsou virová 

hepatitida A či D, pohlavně přenosné choroby, tuberkulóza či tetan (EMCDDA, 2014).  

VHC je hepatitida léčitelná a to kombinovanou antivirovou léčbou trvající 6 – 12 

měsíců. Pro nutnost úzké spolupráce s lékařem a množství nepříjemných nežádoucích 

účinků je úspěšná u přibližně poloviny pacientů (Hobstová, 2010a).   

U VHC došlo v roce 2013 k nárůstu mezi injekčními uživateli drog. Z celkového 

počtu 874 hlášené incidence (akutní i chronické) bylo 570 injekčních uživatelů. Průměrný 

věk nakažených uživatelů dlouhodobě roste, u uživatelů nakažených VHC to v roce 2013 

bylo 30,2 let (Mravčík et al., 2014).  

 VHB 

Pro toto onemocnění je typický rozvoj akutního stádia s celkovými příznaky jako 

jsou únava, chřipkové příznaky, tmavá stolice a světlá moč či rozvoj ikteru (žloutenky). 

Zrádné bývá, že příznaky se u více než 50 % osob vůbec nevyskytují a onemocnění probíhá 

bezpříznakově. Nakažený je však infekční okamžitě, inkubační doba je nejčastěji 60 dní. 
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U většiny pacientů proběhne akutní stádium, s rozvojem imunitní reakce se virus v těle 

přestává množit a dojde tak k úzdravě. Do chronicity přechází necelých 5 % nemocných. 

Zde je opět problematické bezpříznakové období, které je těžko rozpoznatelné a může 

vést k řadě komplikací (jaterní cirhóza, rakovina aj.). Léčba chronické VHB je poměrně 

obtížná a k plné úzdravě dochází u cca 30 – 50 % léčených pacientů. Významná je 

dostupnost vakcinace a to zejména rizikových osob (Minařík & Řehák in Kalina a kol., 

2008).  

Přenos VHB je možný z 50 % krevní cestou a z 50 % sexuálním stykem. V ČR počet 

nově hlášených případů VHB klesá a to jak mezi uživatelskou, tak i neuživatelskou 

populací. V roce 2013 bylo ze všech hlášených případů nakažených VHB, kterých bylo 133, 

38 injekčních uživatelů drog. Průměrný věk takového uživatele, který je infikován VHB, je 

31,4 let (Mravčík et al., 2014).   

3.2.4 Lokální komplikace 

Pokud uživatelé opakovaně aplikují injekčně, v místě vpichu se po nějakém čase 

může objevit zánět. Jeho příčiny jsou různé: nevhodné vlastnosti aplikované látky, špatný 

způsob aplikace či mikroorganismy zanesené do rány (Kalina et al., 2008). Povrchové 

neboli lokální infekce přivedou uživatele drog jen málokdy k lékaři, protože jejich průběh 

uživatelé přechází, nevěnují mu takovou pozornost či se ho snaží vyléčit svépomocí 

(Hobstová & Minařík in Kalina et al., 2003).  

Záněty mohou být jak povrchové, typické zarudnutím a otokem, případně hnisavou 

sekrecí s absencí horečky a celkové schvácenosti, tak hluboké, kterými jsou zejména 

abscesy či flegmóny. Absces je ohraničená dutina vyplněná hnisem, a pokud je uložen 

povrchově, bývá viditelný jako „vyboulení kůže“, zpravidla horký a zarudlý, vyplněný 

tekutinou. Naopak flegmóna je zánětlivé onemocnění kůže neohraničené, jehož proces se 

šíří do okolí. Na povrchu kůže se jeví jako jazykovitě se šířící bolestivé zarudnutí, přítomna 

bývá horečka. Toto onemocnění je velice nebezpečné, a pokud není léčeno, může dojít až 

k amputaci končetiny (Kalina et al., 2008). Kožní záněty mohou být ošetřeny buď lokálně 

např. mastí, anebo je nutné ránu chirurgicky vyčistit a podat antibiotika, to vždy 

v závislosti na typu a rozsahu postižení. Mezi častými kožními onemocněními se objevuje 

také svrab, parazitární onemocnění, které se rádo vrací, především z důvodu 

opakovaného nošení infikovaného oděvu. Ve všech případech je na místě taková 

onemocnění kůže nepodceňovat a včasně řešit, aby nedošlo k rozvoji závažnějšího 

invazivního onemocnění (Hobstová & Minařík in Kalina et al., 2003).  

Pracovníci nízkoprahových center uvádějí, že nejčastěji se setkávají s drobnými 

zahnisanými ložisky (14,3 %), abscesy (14,2 %) a bércovými vředy (13,4 %). Další nejasné 

kožní obtíže pak řeší 12,2 % uživatelů drog (Sprůrová in Mravčík et al., 2014).  
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3.2.5 Invazivní infekce 

 Pokud se bakterie dostanou do cévního řečiště a překonají povrchové infekce, 

nazývají se invazivními. Bakterie se v krvi mohou zdržovat pouze krátce a tělo je schopno 

si s nimi díky přirozeným obranným mechanismům poradit (tranzitorní bakteriémie). 

Pokud není infekce v těle rychle zvládnuta, jsou pozorovány projevy zánětu v těle, tedy – 

horečka, zrychlený dech, puls – a dochází k sepsi. U uživatelů drog jsou tato zánětlivá 

onemocnění výrazným problémem, protože záněty včasně neřeší a ohrožují tak vnitřní 

orgány. Nejvíce je postižený ohrožen tzv. infekční endokarditidou (Hobstová & Minařík in 

Kalina et al., 2003).  

Toto pro život nebezpečné onemocnění srdce u uživatelů drog nejčastěji 

způsobuje Staphylococcus aureus. Klinický obraz představuje horečka a další projevy 

infekce (pocení, únava, slabost, zvracení). Zajímavé je, že u injekčních uživatelů drog bývá 

v popředí klinických příznaků ne srdeční slabost, ale plicní symptomatologie. Ta bývá 

pestrá a postižení plic je výrazné především z důvodu pozdního příchodu k lékaři, kam 

klienti přichází s kašlem, dušností, bolestí na hrudníku, horečkou aj. Nejcennějším 

příznakem, který rychleji přispívá ke správnému určení diagnózy, jsou malé podkožní 

abscesy na bříškách prstů rukou a nohou. Léčba onemocnění musí být postavena naroveň 

léčbě závislosti, protože při stávajícím způsobu života (tedy zejména intravenózní aplikaci) 

je vysoká pravděpodobnost recidivy infekce (Hobstová, 2010b). 

3.3 Závislost na jehle 

Důvodů, pro které je injekční aplikace drogy stále rozšířeným a oblíbeným 

způsobem vpravení návykové látky do těla, je mnoho. Dvě hlavní motivace jsou však 

rychlý nástup účinku drogy a hospodárnost injekční aplikace, kdy se eliminují možné 

ztráty drogy, a do těla je vpraveno vše. Dalším důvodem může být i jistá fixace na jehlu 

samotnou (Pešek, 2013).  

Tento fenomén zastřešuje souhrnný název pro typ chování injekčních uživatelů, 

kterému samotní uživatelé přisuzují určirou významnost. Uživatelé tak obvykle kladou 

větší důraz na samotnou formu a průběh injekční aplikace, nežli na účinek vpravované 

drogy. „Pro tyto uživatele drog je typických několik způsobů chování: 

 injekční aplikace jiných látek než drog (injekční voda, alkohol, substituční 

preparáty aj.), 

 úpornost, se kterou uživatel hledá vhodnou žílu pro aplikaci, navzdory 

alternativním možnostem aplikace,  

 dělení drogy na malá množství pro častější injekční aplikaci, ale s menšími 

efektivními účinky,  

 opakovaná nebo protrahovaná aplikace krve do stříkačky.“ (Pešek, 2013). 
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4 VZORCE UŽÍVÁNÍ DROG 

Příčiny injekčního užívání drog nejsou zcela jasné a zahrnují mnoho důvodů, které 

mají často podtext místních tradic či subkulturních zvyklostí. K velkým rozdílům může 

docházet nejen regionálně, ale také v rámci jednoho města. Při intervencích, které jsou 

v rámci řešení injekční aplikace uplatňovány, je nutné brát v úvahu tyto místní rozdíly 

a také nejnovější výzkumné poznatky. “Pokud se podaří porozumět smyslu a kontextu 

injekčního užívání drog jako rizikového chování z perspektivy samotných uživatelů, bude 

možné pochopit, jaký význam pro ně různé formy rizikového chování mají. Tak bude 

možné lépe odhadnout, jak pro ně přijatelnost intervencí snižování rizik zvýšit.” Vzorce 

injekčního užívání mohou ovlivňovat faktory, jako jsou snížená čistota či zvýšení ceny 

drogy. Změny v nabídce a dostupnosti drog mohou mít na injekční užívání 

nepředvídatelný vliv (NMS, 2004).   

Do způsobu užívání drog vstupuje mnoho faktorů, jako jsou samotný 

farmakologický účinek drogy, osobnost a postoj uživatele, způsob, jak je droga užívána, 

kdy, s kým, za jakých okolností a v jakém množství (tzv. setting). Do role vstupuje také 

zakotvenost uživatele v běžném životě či pevnost jeho životních struktur (Morávek, n.d.).  

“Mezi vysoce rizikové okolnosti, k nimž často dochází, kvůli krátkodobému silnému 

nutkání užít drogu injekčně, patří: nedostatek čistých injekčních stříkaček, nevhodné 

hygienické podmínky pro injekční aplikaci a represivní přístup policie, který vede k aplikaci 

drogy ve spěchu.” Pozornost pracovníků by měla být zaměřena také na začínající injekční 

uživatele, na to, proč vyhledávají tento způsob aplikace, proč mění svůj stávající způsob, 

na sdílení injekčního materiálu mezi nimi a především na zvýšené riziko předávkování. 

S délkou injekčního užívání je pak také spojeno riziko vyšší pravděpodobnosti 

předávkování či úmrtí (NMS, 2004).  

Užívání drog zahrnuje mnoho různých vzorců chování - od jednorázového 

experimentálního užití po návykové a závislostní užívání. Tyto vzorce užívání jsou spojeny 

s odlišnou úrovní rizik a škod. Celkově jsou rizika, kterým je člověk při užívání drog 

vystaven ovlivněna faktory včetně kontextu, v němž jsou drogy užívány. Do role vstupuje 

mnoho proměnných jako množství zkonzumované dávky, způsob aplikace, souběžná 

konzumace jiných návykových látek, počet a délka epizod užívání drog a zranitelnost 

jednotlivých osob (EMCDDA, 2014).  

Na chování uživatelů drog je vhodné se dívat z různých úhlů pohledu, díky kterým 

vzniká poměrně různorodá typologie těchto osob. Uživatele je možno nahlížet (Orlíková, 

2009):  

 dle typu preferované (primární drogy),  

 dle intenzity užívání návykové látky (frekvence),  

 dle převládajícího způsobu aplikace,  

 dle celkového životního stylu spojeného s drogou,  
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 dle zkušeností s léčbou, 

 dle celkového zdravotního stavu a jiné.  

Do kontextu vstupují také psychiatrické komorbidity nebo konflikt se zákonem 

(Orlíková, 2009).  

Vzorce užívání drog se v čase mění. Analýza údajů o léčbě v letech 2000 – 2009 

ukázala pokles injekčního užívání drog u klientů užívajících heroin primárně ve všech 

evropských zemích (EMCDDA, 2012).  

V listopadu 2013 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti (dále jen NMS) ve spolupráci s agenturou FOCUS studii s klienty nízkoprahových 

programů v Praze. Zaměřovala se na problémové uživatele a možné vybrané vzorce 

užívání. Z dotazovaných 240 osob bylo 78 % mužů a 22 % žen a to v průměrném věku 

34,8 let. Z těchto osob necelých 50 % (48,3 %) dosáhlo středního vzdělání bez maturity, 

30,4 % vzdělání základního. Střední školu s maturitou úspěšně dokončilo 16,7 % 

respondentů. Užívání pervitinu uvedlo 198 osob (82,5 %), 101 osob injekční užívání 

buprenorfinu (42,1 %). Heroin pak uvedlo 18,3 % (44 osob). Injekční užití drogy 

v posledních 12 měsících uvedlo necelých 97 % (232 osob), v posledním měsíci pak 95 % 

(228 uživatelů). Délka užívání primární drogy byla v průměru 11 let. Nejméně 1 x týdně 

uvedlo užití primární drogy 230 osob (necelých 96 %), denní užívání pak 72,5 % (174 

uživatelů).  Použitou jehlou nebo stříkačkou užilo drogu téměř 50 % z 237 injekčních 

uživatelů. Výměnný program v posledním měsíci využilo 220 osob (91,7 %), jiný zdroj 

získání injekčního náčiní uvedlo 48,3 % uživatelů (117 osob) – z toho 25 % od přátel, 23 % 

z lékárny a 2 % z jiné prodejny. Uživatelé, kteří v posledních 30 dnech užili drogu injekčně, 

měli k dispozici průměrně 50 stříkaček (Mravčík et al., 2014).  

4.1 Dělení uživatelů drog 

Uživatele drog je možné dělit dle toho, jak dlouho a jak často drogu užívají: 

 Experimentátoři - vyzkoušejí drogu pouze sporadicky, především proto, aby ji 

ochutnali, a učiní tak zpravidla několikrát za život.  

 Rekreační uživatelé - užívají drogu příležitostně, sami si ji nekupují, ale pokud je 

jim nabídnuta, tak neodmítají, anebo uživatelé, kteří si drogu sami kupují, a jejich 

užívání je podmíněno nějakou konkrétní okolností, jako je například zvládnutí 

zkoušky, užití „na kuráž“, taneční prožitek apod. (Machová, Kubátová et al., 2009). 

Víkendové užívání, jak se může tento typ užívání také označovat, je poměrně 

záludné a zrádné v tom, že uživatel má pocit, že není a nemůže být na droze 

závislý, pokud bere sice pravidelně, ale pouze o víkendu. Tělo se totiž během 

ostatních dní stihne zregenerovat a načerpat novou energii. Tyto stavy však 

zpravidla nelze opakovat donekonečna. Po dlouhodobějším užívání je možné, že 
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člověk začne pociťovat typické vyhasínání účinku, kdy odpadá euforie, což může 

vést k touze drogu změnit. Mnoho osob přirozeně drogu přestane užívat, protože 

odpadne potřeba navštěvovat např. party apod. Jsou ale také uživatelé, kteří 

začnou vyhledávat jiné drogy a svoji frekvenci užití zvýší (Hulík, 2013).  

 Problémoví uživatelé - drogu užívají často, intenzivně a za běžných okolností, až se 

zpravidla dostávají na denní užívání. Zároveň mohou mít pocit, že jsou schopni své 

jednání kontrolovat. Jednotlivé vzorce problémového užívání nejsou v literatuře 

nijak blíže popsány. Lze se pouze domnívat na základě určitých charakteristik, jak 

se budou chovat uživatelé pervitinu či uživatelé opiátů a že se dle odlišných účinků 

jednotlivých látek bude také lišit způsob a frekvence jejich užívání (EMCDDA, 

2012). 

 Závislí uživatelé - drogu aplikují zpravidla denně a nejsou schopni se bez ní obejít 

delší dobu. Droga se stává součástí běžných metabolismů v těle daného uživatele 

a bývá tak často nepostradatelnou (Machová, Kubátová et al., 2009). 

Užívání, které poškozuje zdraví, ale nevyvolává závislost ani nemá její jasná kritéria, 

kterými jsou silná touha látku užívat, potíže v sebeovládání při ukončení užívání, 

somatický odvykací stav, průkaz tolerance, postupné zanedbávání potěšení a zájmů, 

pokračování užívání i přes zjevné negativní účinky, se nazývá škodlivé (Nešpor, 2011).  

Při sledování uživatelů drog jako prvožadatelů o léčbu, byla mapována frekvence 

užívání primární drogy. Denní užívání drogy uvádí 28,1 % uživatelů (tj. 1 301 dotázaných), 

dalších 1 232 osob užívá drogu 2x – 6x týdně (tedy 26,6 %).” Mezi všemi léčenými klienty 

uvádí denní užívání drogy 2 616 uživatelů drog, dalších 2 380 užívá drogu 2x – 6x týdně 

(26,7 % resp. 24,3 %).” (Petrášková & Füleová, 2014). Problémoví uživatelé v Praze, kteří 

navštěvují nízkoprahová KC, popisují užívání primární drogy minimálně 1x týdně 

v necelých 96 %. Denní užívání pak přiznalo 72,5 % respondentů (Mravčík et al., 2014).  

Samotné injekční užívání může pro některé uživatele drog představovat stejné, anebo 

větší potěšení. Dle toho, jak se uživatelé staví k samotné jehle, mohou být následně 

děleni: 

 “Injekční uživatelé bez fixace na jehlu, pro které je injekční aplikace součástí 

užívání drog a jehož cílem není nic víc, než efektivní podání drogy. 

 Injekční uživatelé, pro které je rauš nejdůležitější zisk z injekční aplikace”. Tito lidé 

jsou také často spojováni s rituální aplikací drogy, jejíž přesná, stále se opakující, 

v pravidelných krocích přicházející příprava a následná aplikace vede k ukotvení 

tohoto rituálu, který je neodmyslitelně spojen s injekční stříkačkou a jehlou.  

 Závislí na jehle – tedy skupina uživatelů, která tak může být skutečně nazvána, 

a z injekční aplikace získává sekundární zisky, tedy nejen primární rychlý 

a požadovaný účinek drogy. Těmito sekundárními zisky jsou sexuální uspokojení, 

bolest a potěšení ze získaných dovedností souvisejících s injekční aplikací (Pešek, 

2013).  
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Za zmínku stojí také typologie, která se zabývá uživateli drog, kteří jsou schopni svoje 

chování kontrolovat a nespadají tedy do kritérií závislosti, anebo úspěšně předcházejí 

nepříznivým důsledkům užívání, a to i přes to, že drogy užívají poměrně pravidelně.  

“Kontrola u uživatele opiátů: 

 Tuláci – příležitostní uživatelé, na které farmakologické účinky opiátů udělaly 

poměrně malý dojem a pro něž byly jiné aspekty života důležitější, nežli užívání 

drog. 

 Regulátoři – jsou značně přitahováni účinky opiátů, ale ustanovili si přísná 

pravidla užívání a intenzivně reflektují dopady svého užívání na své životy.  

 Překonávači – umožnili rozvoj závislosti, ale později tyto své epizody závislosti 

ukončili, aniž by propadli závislosti chronické.” (Morávek, 2008).  

“Kontrola u uživatelů kokainu: 

Takoví uživatelé, kteří obvykle užívají pravidelně, ale látku “pouze” šňupou, mají 

nastaveny osobní limity pro zkonzumované množství drogy a celkově mají ohraničené 

užívání do určitých společenských okolností a emočních stavů.” Tito uživatelé také 

neužívají kokain ke zvládání dříve existujících psychických problémů a jsou schopni držet 

se pravidel, zvyků a rituálů omezujících spotřebu drogy (Morávek, 2008).  

“Kontrola u uživatelů heroinu: 

 Kontrolující se uživatelé se závislostí – kdy by konzumace heroinu neměla 

zasahovat do každodenních činností, 

 Kontrolující se uživatelé bez závislosti – takoví uživatelé zpravidla neaplikují 

injekčně, drogu si nekupují, pokud si to nemohou dovolit, neužívají více než 2 – 3 

dny po sobě, heroin užívají v dobrém duševním rozpoložení a své užívání skrývají 

před sociálním okolím.” (Morávek, 2008).  

U uživatelů drog můžeme očekávat somatické komplikace a komorbidity, jak uvádí 

Minařík & Řehák in Kalina et al. (2008) a dle toho je rozdělit:  

 První skupinou - jsou experimentátoři a neinjekční uživatelé s kratší drogovou 

kariérou, u kterých je somatická komorbidita málo častá a pokud tito uživatelé řeší 

zdravotní komplikace, jsou nejčastěji akutního rázu, buď spojené specificky 

s účinkem drogy, anebo s nevhodným způsobem aplikace.  

 Druhou skupinou - bývají injekční uživatelé drog dosud bez vážných zdravotních 

obtíží, u kterých je vyšší pravděpodobnost nákazy celkovým infekčním 

onemocněním a také lokálních komplikací spojených s injekční aplikací, avšak 

anamnesticky spadají do kratší doby injekčního užívání, případně dodržují 

bezpečnější aplikaci drog.  

 Třetí skupinou - jsou dlouhodobí injekční uživatelé drog se závažnějším zdravotním 

poškozením, kteří praktikují intravenózní způsob aplikace několik let a u kterých 

dochází k mnohdy nevratnému poškozování organizmu opakovanými místními 
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i celkovými infekcemi. U osob spadajících do této skupiny se objevují také 

podvýživa, poruchy imunity, poškození cévního systému a vnitřních orgánů, 

chronické hepatitidy apod. (Minařík & Řehák in Kalina et al., 2008).  

Užívání drog může být doprovázeno duševním onemocněním. Zda se původně 

vyskytlo duševní onemocnění, na které později “nasedlo” užívání drog, ať již formou 

sebemedikace na zmírnění nepříjemných stavů a projevů probíhající duševní choroby, 

anebo z mnoha jiných důvodů, nebo zda se duševní onemocnění rozvinulo až po užití 

návykové látky (a to zejména u jedinců s predispozicemi k určitým duševním nemocem, 

u jedinců, jejichž začátek věku užití je nízký aj.), je otázka. Příkladem závislosti, související 

s duševním onemocněním, které existovalo před užitím návykové látky, může být závislost 

na heroinu u depresivních poruch. Uživatel totiž zjistí, že se mu po užití tlumivé látky 

uleví. Přestože toto užívání není ve svém důsledku nijak pozitivní, může přinášet poměrně 

dlouhou dobu uživateli úlevu a ten se tak může cítít lépe než s nemedikovanou 

a potlačovanou depresivní poruchou. Naopak z látek, které mohou vyvolávat poměrně 

krátkodobé a dramatické ataky psychického onemocnění, má tuto schopnost např. 

pervitin. Tento vyvolává toxickou psychózu. Ta vzniká obyčejně při dlouhodobém užívání 

v tzv. jízdách, méně často po jednorázové aplikaci menší dávky. Nepříjemný stav, který je 

typický pocitem pronásledování, bludy či halucinacemi apod. často odeznívá sám, pokud 

je droga vysazena. Není tomu tak ale vždy. Někdy porucha přetrvává i dlouhodobě 

(Sananim, 2009).  

4.2 Faktory ovlivňující užívání drog 

4.2.1 Primární droga 

Pervitin 

 Pervitin můžeme zařadit mezi návykové látky, pro které není zcela charakteristické 

denní užívání. Spíše je užíván v určitých “vlnách”, kdy uživatel užívá pervitin několik dní 

po sobě, poté následuje abstinence. Toto se liší zejména v míře závislosti na pervitinu, 

v délce užívání či v dostupnosti zmiňované látky. Na počátku drogové kariéry uživatele 

pervitinu je charakteristické užívání příležitostné, které bývá zpravidla o víkendech, 

postupně může užívání přecházet do týdne, případně je víkendové užívání prodlužováno, 

začíná se již před začátkem víkendu apod. Uživatel se nestane závislým po jednom užití. 

Závislost na pervitinu se rozvíjí plíživě a dny abstinence, které jsou pro uživatele důležité, 

aby nabral sílu a energii k dalšímu užití a s tím často spojovanému nespaní, mohou vést 

uživatele k mnohdy mylnému dojmu, že na látce není závislý (že bez ní vydrží několik dní, 

pervitin nepotřebuje apod.). Závislost na pervitinu je psychická, fyzické pocity jsou dány 

především vyčerpaností a únavou celého organismu. Na způsobu aplikace při vzniku 

závislosti nezáleží (Prevcentrum, n.d.a).  
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Pervitin se v roce 2008 v ČR více dostává také do prostředí noční zábavy 

a tanečních akcí a přestává tak být typickou drogou problémových uživatelů (NMS, 2014). 

ČR hlásí dlouhodobě zakořeněné vzorce užívání metamfetaminu, přičemž nejnovější 

odhady problémového užívání mezi dospělými (15 – 64 let) činí asi 0,42 % (EMCDDA, 

2014). V letech 2008 – 2009 bylo v rámci nízkoprahových služeb pro drogově závislé 

klienty zjišťováno, že nejčastěji užívanou látkou denně je pervitin. Pracovníci se ale také 

setkávají s klienty, kteří užívají pervitin pouze o víkendech nebo z důvodu pracovního 

vytížení ve dnech volna (Radimecký, Janíková & Zábranský, 2009).  

Osoby, které žádali v roce 2013 o léčbu (prvožadatelé) uvádějí nejčastěji jako svoji 

primární drogu pervitin, a to v 70 % případů (alkohol ovšem nebyl jako primární droga 

při vyplňování těchto údajů v nabídce) (Mravčík et al., 2014). 24,5 % těchto uživatelů 

uvádí užívání pervitinu jako denní. Nejčastější užívání této návykové látky je 2x – 6x 

za týden. Tato frekvence užití pervitinu převládá jak u prvožadatelů o léčbu, tak také 

u všech léčených klientů evidovaných k roku 2013. Časté je také užívání 1x týdně či méně. 

Tento výzkum byl z hlediska způsobu užívání tvořen z 64 % injekčními uživateli drog 

(prvožadatelů o léčbu). U všech evidovaných uživatelů pak injekční aplikaci a danou 

frekvenci udávalo 73,4 % dotázaných osob (Petrášková, Füleová, 2014). Pervitin jako 

nejčastěji uváděná primární droga figuroval v roce 2013 také v TP a KC Sananim, kde tuto 

drogu uvádí 45 % klientů (Sananim, 2014a).  

Heroin 

 Pro heroin je charakteristické spíše pravidelné denní užívání. Uživatelé heroinu 

také pravděpodobně užívají nejdříve pouze nárazově, ovšem vzhledem k vysokému 

potenciálu rozvoje fyzické závislosti, dochází poměrně brzy k užívání dennímu, 

několikadennímu. Závislost nevzniká po jednorázovém či krátkodobém užití 

(Prevcentrum, n.d.b). Poločas eliminace, tady doby, kdy se množství látky v organismu 

sníží o 50 %, je u heroinu krátký a trvá 3 – 20 min. Až 80 % může být vyloučeno 

do 24 hodin. “Tento eliminační poločas má za následek zkracování doby mezi jednotlivými 

aplikacemi při rozvoji závislosti (závislý si aplikuje ve 2 – 4 denních dávkách, a pokud 

k užití do určité doby nedojde, dochází k rozvoji odvykacího stavu)” (Minařík, 2009).  

Injekční aplikace je běžně spojena s užíváním opioidů, ačkoliv v několika zemích je 

velkým problémem injekční užívání amfetaminů. Mezi klienty nastupujícími 

specializovanou léčbu uvádí injekční aplikaci drogy 38 % klientů užívajících opioidy a 23 % 

klientů užívajících amfetaminy. Analýza časových trendů v Evropě mezi klienty 

nastupujícími léčbu poprvé naznačuje, že injekční užívání jako hlavní způsob aplikace 

od roku 2006 pokleslo. Ve stejném časovém období také poklesl podíl nových klientů, 

kteří uvádějí, že si v posledním měsíci injekčně aplikovali amfetaminy, kokain 

nebo opioidy (EMCDDA, 2014).   

Od roku 2008 je sledován úbytek počtu klientů užívajících heroin a nahrazujících 

ho často pervitinem. Úbytek heroinu na trhu však nevede k úbytku uživatelů, ale typický 
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je jejich přechod k jiné droze, zpravidla pervitinu či k užívání jakékoliv dostupné látky 

bez preference některé z nich (Radimecký, Janíková & Zábranský, 2009). Dle Výroční 

zprávy Sananimu v roce 2013 uvedlo heroin jako svou primární drogu pouze 10 % klientů 

(Sananim, 2014a).  

Subutex 

 Užívání Subutexu vede k závislosti jak psychické, tak i fyzické. Somatická závislost 

si zpravidla vyžádá denní, nebo alespoň obdenní užití. Psychická závislost se pak rozvíjí 

pomaleji a nutí uživatele k užití této látky i po odeznění somatického odvykacího stavu. 

Injekční aplikace je zvláště riziková, a to z důvodu složení této látky (příměsi jako je škrob 

aj.), které do žilního systému nepatří a mohou tak vést k lokálním komplikacím (hnisání, 

záněty žil apod.), zvláště pak, pokud není látka přefiltrována (Prevcentrum, n.d.c). 

Subutex je v současné době nejoblíbenější droga opiátového typu v Praze. Např. Klienti TP 

Sananim uváděli, že látku aplikují zpravidla 3x denně, a to injekčně, navzdory tomu, že 

jsou si vědomi rizik spojených s intravenózní aplikací (71 % dotázaných). Mnoho osob také 

užívalo Subutex polyvalentně (82 %), a to v kombinaci s pervitinem (v 89 %) (Gluzová, 

2014).  

 U Subutexu, který je injekčně zneužíván byla zaznamenána vysoká frekvence 

u všech uživatelů žádajících v roce 2013 o léčbu. Denní užívání uvedlo necelých 73 % 

dotázaných (Petrášková & Füleová, 2014). Sananim ve své Výroční zprávě za rok 2013 

uvádí, že 33,6 % klientů považuje buprenorfin za svou primární drogu. Pouze přibližně 3 % 

klientů ho však užívá legálně. Skoro 15 % uživatelů užívá buprenorfin z černého trhu 

a skoro stejný počet osob (15,7 %) má tuto látku preskribovanou, avšak primárně ho 

užívají intravenózně (Sananim, 2014a).  

4.2.2 Kombinace drog 

Užívání, které zahrnuje konzumaci více než jedné psychoaktivní látky, a to buď 

současně, anebo v jinou dobu v různých časech, je nazýváno jako polyvalentní. Toto 

užívání je specifické tím, jestli osoby užívají dané látky dohromady, anebo každou zvlášť, 

zdali nějakou drogu preferují, pokud je dostupná apod. V DSM-IV je toto užívání 

označováno jako polymorfní a znamená to, že dochází k opakovanému užívání nejméně tří 

skupin látek, kde není dominantní užívání některé z nich (NMS, 2005).  

Důvody kombinování více drog mohou mít příčinu v zesílení psychoaktivních 

účinků drogy. Často jde však o potlačení některých negativních pocitů vzniklých z užití 

drogy předešlé nebo zmírnění nepříjemných tělesných pochodů při somatickém 

odvykacím stavu (nespavost, únava, bolesti, nechutenství a jiné). “Polyvalentní užívání 

odráží také dostupnost drog a vzorce užívání v konkrétním prostředí a souvislostech.”  

(EMCDDA, 2009). Kombinování více drog současně je nebezpečné. Účinky drog se 

v některých případech násobí a může tak dojít k předávkování nebo dokonce k úmrtí 

v souvislosti s užitím více drog najednou (Radimecký, 2006).  
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Profily uživatelů drog mohou dobře odrážet osoby, které se rozhodly nastoupit 

do léčby. V roce 2006 byly analyzovány údaje více než 260 tisíc osob ze 14 evropských 

zemí žádajících o léčbu. Více než polovina těchto uživatelů měla problémy s nejméně 

dvěma drogami. “Studie provedené v jiných prostředích vysokou prevalenci 

polyvalentního užívání drog mezi problémovými uživateli drog potvrzují” (EMCDDA, 

2009).   

V některých lokalitách je heroin často užíván v kombinaci se Subutexem nebo 

pervitinem, a to zpravidla na těch místech, kde je hůře dostupný (Radimecký, Janíková & 

ábranský, 2009).  

Nejčastěji užívanou sekundární drogou v kombinaci s drogou základní byla v roce 

2013 u žadatelů o prvoléčbu marihuana, druhou pak pervitin. Dále byl hlášen heroin 

a extáze. Vysoký byl také počet uživatelů, kteří mají jako sekundární drogu Subutex. 

“Uživatelé heroinu jako základní drogy mají v oblibě jako sekundární drogu pervitin 

a kanabinoidy. Uživatelé Subutexu ho kombinují s pervitinem, heroinem a kanabinoidy. 

Uživatelé pervitinu výrazně preferují kanabinoidy, méně často pak heroin a další opiáty.” 

Oblíbenost těchto drog byla dle preference seřazena jako následující: pervitin, marihuana, 

heroin, Subutex a alkohol v kombinaci s jinou drogou (Petrášková & Füleová, 2014).   

V letech 2008 – 2009 v rámci sledování trendů na drogové scéně bylo zjištěno, že 

“užívání pouze jednoho typu drogy se zdá být mezi klienty nízkoprahových služeb méně 

častou variantou, spíše se lze setkávat s polyvalentním užíváním. Hlavní příčinou je patrně 

kolísající dostupnost různých typů drog (Radimecký, Janíková & Zábranský, 2009).  

4.2.3 Způsob aplikace drogy 

 Nízkoprahové programy jsou zpravidla (vzhledem ke svojí povaze vycházející 

z filozofie HR) tvořeny klienty preferující injekční způsob aplikace. Uživatelé užívající již 

dlouho, zejména několik desítek let, jsou velmi těžce ovlivnitelnou skupinou, co se změny 

způsobu aplikace týče. “Významnou roli v tom patrně hraje jejich zautomatizovaný rituál 

přípravy a aplikace drogy. Je u nich ale pozorován nárůst spotřeby stříkaček s větším 

objemem a injekčních jehel s delším hrotem. Lze usuzovat, že toto náčiní používají 

pro aplikaci drog do hůře dostupných míst na jejich těle.” (Radimecký, Janíková & 

Zábranský, 2009).  

4.2.4 Věk 

Věk uživatelů drog je významným ukazatelem trendů a možných vzorců užívání. 

V rámci sledování prvožadatelů i všech ostatních žadatelů o léčbu bylo zaznamenáno 

v roce 2013 nejvíce injekčních uživatelů ve věkové skupině 25 – 39 let, následuje skupina 

20 – 24 let. Na třetím místě je pak skupina 15 – 19 letých uživatelů (Petrášková & Füleová, 

2014).  V Praze proběhl také výzkum problémových uživatelů drog navštěvujících 

nízkoprahové programy, kde bylo z 240 dotazovaných věkové rozložení 18 – 64 let. 

file:///C:/Users/Hanka/Downloads/Summary_Polydrug%20SI_CS%20(2).pdf)
file:///C:/Users/Hanka/Downloads/Summary_Polydrug%20SI_CS%20(2).pdf)
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Průměrný věk uživatele byl 34,8 roků. U mužů byl průměrný věk 35,8 let a u žen 31,4 roků 

(Mravčík et al., 2014). TP Sananim ve své Výroční zprávě za rok 2013 uvádí, že průměrný 

věk jejich klientů je 32 let, což je o šest let více, nežli tomu bylo před 10 lety. KC Sananim 

uvádí nejčastější věk klientů mezi 21 a 39 lety (84 % klientů). “Statistiky také opakovaně 

potvrdily, že mladiství klienti služby KC nevyužívají – pouze 2,5 % jsou mezi 15 – 20 lety 

(Sananim, 2014a). Délka užití primární drogy se u problémových uživatelů drog pohybuje 

průměrně kolem 11 let (1 – 43 let) (Mravčík et al., 2014). 

V letech 2008 – 2009 byl sledován trend ve věku uživatelů drog navštěvujících 

nízkoprahové programy. Pracovníci uváděli, že jejich klientela je relativně mladá (skupina 

klientů do 20 let), kdy je možné, že se v těchto skupinách osob objevují také 

experimentátoři, kteří z nedostatku adiktologických služeb pro příležitostné uživatele 

vyhledávají právě tato zařízení. Anebo naopak relativně stará, kdy se aktivní uživatelé 

drog dožívají poměrně vysokého věku a užívají i několik desítek let (Radimecký, Janíková 

& Zábranský, 2009).  

4.2.5 Pohlaví 

Ženy tvoří v adiktologických službách přibližně 1/3 klientů, v nízkoprahových 

kontaktních centrech je to 22 % (Mravčík et al., 2014). Toto třetinové zastoupení se 

v rámci času nějak nemění a je poměrně stabilní. Již při výzkumu sledujícím trendy 

na drogové scéně v letech 2008 – 2009 bylo zastoupení mužů a žen v nízkoprahových 

programech stejné (Radimecký, Janíková & Zábranský, 2009).  

Současné trendy také naznačují, že rozdíly mezi muži a ženami jsou spíše 

v důsledcích užívání a souvisí se subkulturou a celkovým kontextem kultury, ve které se 

tito uživatelé pohybují. Genderové rozdíly je možno shledat také v důvodech užívání 

a v celkových psychosociálních potřebách. Užívání drog a především uživatelé, bývají 

v mnoha zemích stigmatizováni – pokud jsou to ženy, bývá stigma a následná sociální 

izolace podstatně vyšší než u mužů. (Zejména je to v zemích, kde ženy nemají rovnocenné 

postavení jako muži, nemají přístup ke vzdělání, mají horší přístup ke zdravotním službám 

apod.). Typický bývá model partnerství, kdy užívají drogy oba dva partneři a žena se stane 

na muži závislá, zvlášť pokud s ním má děti. Např. v Indii bylo zjištěno, že až 75 % partnerů 

sdílí své injekční náčiní mezi sebou, pokud si injikuje skupina osob, žena je vždycky až 

poslední, která si může drogu aplikovat (UNODC, 2011).  

“Zahraniční výzkumy ukazují, že rozdíly mezi muži a ženami jsou patrné zejména 

ve vztahu k užívaným látkám, vzorcům užívání či přiměřenosti služeb pro uživatele drog. 

Ženy častěji uvádějí příležitostné užívání, muži spíše referují o pravidelném nebo 

frekventovaném užívání návykových látek.” Ženy celkově využívají zařízení pro uživatele 

drog méně, což může být dáno jejich sociálním postavením a především rolí, která je jim 

ve společnosti přisouzena. Žena, (budoucí) matka je společensky více odsuzována než 

muž, protože selhala ve své tradiční roli, tedy především roli matky (Radimecký, 2007).  
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5 METODIKA VÝZKUMU 

5.1 Výzkumné cíle 

Hlavním cílem této diplomové práce 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). Tento cíl se dá rozpracovat na několik konkrétních 

podcílů: 

1. Zjistit spotřebu injekčního materiálu u uživatelů návykových látek. 

2. Zmapovat sdílení injekčního náčiní u uživatelů návykových látek s ohledem 

na okolnosti aplikace včetně opakované aplikace vlastní injekční stříkačkou. 

3. Popsat podíl distribuce injekčního materiálu na spotřebě uživatelů návykových 

látek. 

4. Zmapovat četnost injekční aplikace u jednotlivých typů návykových látek. 

5.2 Výzkumné otázky 

Jednotlivé výzkumné otázky nasedají na zvolené podcíle a společně odpovídají 

hlavnímu zvolenému cíli:  

1. Jaká je spotřeba injekčního náčiní (četnost aplikace) u jednotlivých typů uživatelů 

(v posledním týdnu výzkumu)? 

2. Jak často dochází v rámci aplikace ke sdílení injekční stříkačky s jinou osobou? 

3. Jak často dochází k opakované aplikaci vlastní již nesterilní injekční stříkačkou? 

4. Jaký je podíl distribuce injekčního materiálu na spotřebě injekčních uživatelů? 

5. Jaké typy uživatelů můžeme identifikovat na základě odlišnosti četností injekční 

aplikace užívaných drog u jednotlivých typů návykových látek? 

5.3 Výběrový soubor 

Základním souborem byli injekční uživatelé drog v Praze. Prevalenční odhady 

těchto uživatelů drog v Praze za rok 2013 činily 14,3 tisíce osob, z toho 6,7 tisíce uživatelů 

pervitinu, 5,4 tisíce uživatelů buprenorfinu a 2,2 tisíce uživatelů heroinu. Počet injekčních 
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uživatelů drog v Praze se rovnal počtu problémových uživatelů (14,3 tisíce) (Mravčík et al., 

2014).  

Z důvodu zmiňovaných prevalenčních odhadů by bylo vhodné sebrat cca 140 

dotazníků, aby se vzorek rovnal přibližně 1 % z problémových uživatelů v Praze. Zvolila 

jsem tedy výběr kvótní, který ve struktuře vzorku imituje známé vlastnosti populace 

(Disman, 2002). Realita byla nakonec vzhledem k časovým možnostem všech 

zúčastněných stran následující: 

V časovém období září 2014 – únor 2015 bylo osloveno 197 klientů pražských 

terénních programů a nízkoprahových kontaktních center. Z toho 72 oslovených 

odpovědělo, že dotazník vyplnit nechce a nemá zájem/náladu/čas. Osm dotazníků bylo 

vyřazeno jako nevyhodnotitelné a to zejména z důvodu silné intoxikace klienta (2x), který 

nebyl schopen se soustředit a srozumitelně komunikovat. A dále šest případů, kdy klienti 

nebyli schopni si na požadované informace vzpomenout a na podstatnou část (více než 

3/4) dotazníku odpovídali, že netuší, neví, nevzpomenou si. 117 dotazníků bylo 

vyhodnoceno jako použitelných pro tento výzkum. Vzhledem k tomu, že respondenti 

nevyplňovali dotazník sami, ale vždy s výzkumníkem, byla návratnost dotazníků 100 %.  

Dotazníky byly nasbírány v těchto zařízeních a počtech: 

 TP Sananim Sanitka – 38 respondentů,  

 KC Sananim – 27 respondentů, 

 TP No Biohazard Progressive  - 25 respondentů, 

 KC Stage 5 Progressive – 11 respondentů. 

 KC Dropin – 11 respondentů, 

 TP Eset help – 13 respondentů, 

Do dotazníkového šetření nebyl z důvodu časových možností zejména ze strany 

výzkumníka zařazen jediný program v Praze, TP Dropin.  

Ve výzkumu této diplomové práce byly zvolenou kvótou primární droga a pohlaví. 

Kvótní výběr je dobře použitelný, pokud máme dostatečné informace o zkoumané 

populaci, o jejím počtu apod. Z respondentů jsem se snažila naplnit zvolenou kvótu počtu 

respondentů dle primární drogy (nejvíce uživatelů pervitinu, dále Subutexu a heroinu). 

Poměr mužů k ženám byl v roce 2013 odhadnut na 3:1 (muži : ženy) (Mravčík et al., 2014). 

Obě kvóty byly naplněny zcela přirozeně. Vzhledem k tomu, že byl výzkum uskutečněn v 

Praze, poměrně jasně kopíruje údaje známé z poslední Výroční zprávy 2013.  
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5.4 Metodologie 

5.4.1 Metody získávání dat 

Data do výzkumu byla sbírána pomocí dotazníku (viz Příloha č. 1) s vlastní 

administrací, který byl pro účely výzkumu vytvořen. Dotazník obsahuje 17 uzavřených 

otázek, kdy jsou respondentovi nabízeny možnosti odpovědí, či polo uzavřených otázek, 

kdy respondent vybírá z nabízených variant, anebo si může vybrat variantu svou. Všechny 

otázky byly pokládány tak, aby byly pro specifickou cílovou skupinu respondentů (injekční 

uživatele návykových látek) jednoduše pochopitelné. Dotazník je středně dlouhý, aby 

příliš nezatěžoval pozornost respondentů, a také aby respondenti neměli pocit, že jsou 

výzkumníkem zdržováni od vlastních osobních činností atp. Dotazník je vlastně způsob 

řízeného rozhovoru, kdy na dotazy, které jsou pokládány písemně, se vyžaduje také 

písemná odpověď. Dotazník obsahuje jak otázky analytické – vedoucí k získání 

identifikačních údajů respondenta (věk, pohlaví, délka braní návykové látky apod.), tak 

otázky meritorní – týkající se názorů a především chování respondenta (Litschmannová, 

2009).  

Dotazník je méně časově náročný než rozhovor, ale je dobré si otázky pečlivě 

připravit. Před definitivní aplikací dotazníku je účelné provést předvýzkum na menším 

počtu zkoumaných osob za účelem vyzkoušení nástroje sběru dat, který nám pomůže 

provést poslední úpravy dotazníku (Kohoutek, 2010). 

V rámci této diplomové práce byl proveden předvýzkum, a to za účelem zkoušky 

aplikace vytvořeného dotazníku v praxi. Dotazník byl vyzkoušen na 20 respondentech – 

injekčních uživatelích návykových látek v TP o.s. Eset – help (jehož činnost byla 

k 31. 12. 2014 ukončena), a to v průběhu výkonu povolání terénního sociálního 

pracovníka výzkumníka. V rámci předvýzkumu se dotazník jevil jako dostačující 

a naplňující cíl výzkumu, nicméně po jeho realizaci byla zahrnuta ještě jedna otázka (viz 

otázka č. 13 přílohy č. 1, která doplňuje a upřesňuje otázku č. 11). Týká se vlastního 

pocitu/názoru respondenta, nakolik byly předchozí zjišťované údaje o počtu injekčních 

aplikací v posledním týdnu přesné a nakolik si tyto situace respondent vybavuje. Tato 

otázka byla zařazena z toho důvodu, že jsem se v rámci předvýzkumu opakovaně 

setkávala s tím, že respondenti vypovídali, že si požadované údaje o počtu injekčních 

aplikací v posledním týdnu nepamatují, často říkali „přibližně, asi, možná, nevím, 

nepamatuji si“. Doplněná otázka by měla zajistit validitu dat – kdy by bylo možné v rámci 

výsledků interpretovat, nakolik jsou výpovědi daných respondentů dle jejich vlastního 

uvážení pravděpodobné. Dotazník nebyl klienty vyplňován samostatně, ale byl vždy 

vyplňován výzkumníkem (a respondentům předčítán) – aby došlo k co největší návratnosti 

dotazníku a taktéž aby nedošlo k nepochopení otázek nebo k neudržení pozornosti (např. 

vlivem akutní intoxikace respondenta apod.).  
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5.4.2 Metoda zpracování a analýzy dat  

V rámci analýzy nasbíraných dat je nutno se zaměřit na jednotlivé výzkumné 

otázky, které byly na počátku výzkumu stanoveny.  

Hlavním cílem bylo zjistit spotřebu injekčních stříkaček – tedy jednotlivé počty. 

Byly proto zvoleny jednotlivé proměnné a to:  

 průměrná týdenní spotřeba injekčních stříkaček dle primární drogy,  

 průměrná roční spotřeba injekčních stříkaček za rok dle primární drogy,  

 celková roční spotřeba injekčních stříkaček (viz následující tabulka). 

Proměnná/indikátor Algoritmy/výpočty Definice zkratek 

Průměrná týdenní spotřeba 

(dále TS) 

TS = PAT – (PSJT + POAT) PAT = průměrný počet aplikací 

týdně 

PSJT = počet sdílených jehel 

týdně 

POAT = počet opakovaných 

aplikací týdně 

Průměrná roční spotřeba (dále 

RS) 

RS = TS * 52,14 TS = průměrná týdenní 

spotřeba 

52,14 = počet týdnů v roce 

Celková roční spotřeba (dále 

CRS) 

CRS = CRSp + CRSs + CRSh CRSp = celková roční spotřeba 

pervitinu 

CRSs = celková roční spotřeba 

Subutexu/Suboxonu 

CRSh = celková roční spotřeba 

heroinu 

Výzkumná otázka týkající se vzorců chování (Jaké typy uživatelů můžeme 

identifikovat na základě odlišnosti četností injekční aplikace užívaných drog u jednotlivých 

typů návykových látek?) byla zodpovězena pomocí popisné statistiky, kdy byly sledovány 

dvě proměnné: 

 průměrný počet aplikací v určitém dni v týdnu, 

 frekvenční analýza počtu dní, kdy docházelo k aplikaci během týdne, kdy 

bylo sledováno, kolik injekčních aplikací je s ohledem na daný typ užívané 

primární drogy pro uživatele typický.  



46 
 

Na základě tabulek vytvořených z nasbíraných dat bylo popsáno, jaké chování je 

pravidelné, kdy je například ještě užívání příležitostné apod. (Tedy určit typologii uživatelů 

dle užívané primární drogy).  

Na výzkumnou otázku Jaký je podíl distribuce injekčního materiálu na spotřebě 

problémových uživatelů? bylo zodpovězeno opět aritmetickým výpočtem – tedy 

průměrem a dále násobkem dalších potřebných počtů (počet injekčních uživatelů 

v Praze/ČR apod. – viz Výroční zpráva 2013, Mravčík et al., 2014).   

Získaná data jsou prezentována v přehledných kontingenčních tabulkách a grafech 

a důkladně okomentována zejména v kapitole 7 Diskuze.  

5.5 Metodologické limity výzkumu 

Při sběru dat mohou nastat jisté limity spojené například s osobním předčítáním 

dotazníku respondentům. Mohlo by dojít k tomu, že by se respondent chtěl jevit v “lepším 

světle”, zalíbit se výzkumníkovi apod. a odpovídat na některé otázky tak, jak se domnívá, 

že je správné odpovídat. A to zejména v otázkách týkajících se sdílení injekčního materiálu 

s jinou osobou či opakované aplikace vlastní stříkačkou (otázky č. 14 a 15 dotazníku). 

Tento limit je možné částečně odbourat nehodnotícím a neodsuzujícím přístupem 

výzkumníka. Ten nebude komentovat jednotlivé odpovědi respondentů, případně může 

respondenta vhodně informovat o tom, že je poměrně běžné, že se injekční uživatel 

dostane do situace, kdy nebude mít k dispozici čistou injekční stříkačku a tuto situaci bude 

muset s ohledem na potřebu rychlé aplikace nějak řešit.  

Dalším metodologickým limitem by mohl být fakt, že za vyplněný dotazník budou 

klienti odměňováni sušenkou či jinou drobnou sladkostí. To by mohlo vést k tomu, 

že někteří klienti se nebudou v rámci vyplňování dotazníku příliš soustředit na otázky 

a dotazník budou chtít vyplnit co nejrychleji bez adekvátní pozornosti z důvodu získání 

dané odměny. Tato situace může nastat i v případech, kdy bude dotazník prováděn 

s respondenty, kteří budou v akutní intoxikaci (což může být vzhledem k charakteru 

zařízení, ve kterém bude dotazník vyplňován, poměrně běžné).  

Tyto limity se dají ošetřit tak, že klient do poslední chvíle nebude vědět, 

že sladkost za vyplněný dotazník obdrží. V případě snížení pozornosti v důsledku akutní 

intoxikace je tato ošetřena právě vyplňováním dotazníku spolu s výzkumníkem, který 

bude danému respondentovi pozornost udržovat alespoň po dobu nezbytně nutnou 

(zvlášť v případě respondentů z TP, kteří se nacházejí ve svém přirozeném prostředí 

a mnohdy řeší více věcí najednou a jsou ovlivňováni mnoha okolnostmi).  
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5.6 Etické aspekty práce 

Respondenti tohoto výzkumu, tedy klienti TP a KC v Praze, byli vždy předem 

seznámeni s dobrovolností účasti ve výzkumu. Bylo jim sděleno, co je to za výzkum, 

k čemu slouží a jakým způsobem bude dotazování probíhat. Poté byla položena otázka, 

zdali souhlasí se svou účastí ve výzkumu a s vyplněním dotazníků, na kterou klienti mohli 

svobodně odpovědět ANO – NE. Respondenti byli také informováni o možnosti dotazník 

kdykoliv přerušit a z osobních důvodů vyplňování ukončit.  

Klienti vyplňovali dotazník spolu se mnou a to zpravidla za nepřítomnosti dalších 

osob, v soukromí a klidu, aby byla zajištěna lepší soustředěnost. Pokud nebylo možné 

zajistit samostatnou místnost, byl zajištěn alespoň určitý prostor, ve kterém bylo 

s klientem hovořeno tišším tónem, aby nebyly slyšet jeho odpovědi do celé kontaktní 

místnosti (v případě TP stál/seděl klient vždy stranou). Respondent si také vždy mohl 

vybrat, zda u vyplňování dotazníku bude jeho partner, který tam zpravidla mohl zůstat. 

Některým klientům nevadilo, že je poslouchá kamarád či známý. Na všechny tyto aspekty 

narušení soukromí byli klienti upozorněni a bylo jim nabídnuto soukromí, kterého více či 

méně využili.  

 Klienti odpovídali na otázky vždy dle sebe, nebyli do ničeho tlačeni a žádná 

z odpovědí nebyla zbytečně komentována, pokud se nejednalo o upřesnění 

či dovysvětlení dané otázky/odpovědi. S respondenty bylo jednáno laskavě, slušně 

a s respektem, nikdo nebyl při vyplňování dotazníku nijak zesměšňován či jinak 

dehonestován. Informace sebrané od jednotlivých účastníků byly vždy uloženy u tazatele 

(mne), aby nemohlo dojít ke ztrátě získaných údajů.  

V rámci vlastního výzkumu považuji za praktické ošetřit zejména tyto etické principy. 

Zároveň jsem si však plně vědoma také ostatních etických pravidel, které zde podrobně 

nerozepisuji.  

 Střet zájmů – a to s ohledem na bývalou profesi výzkumníka v podobě terénního 

sociálního pracovníka TP o.s. Eset-help a znalostí některých klientů (potenciálních 

respondentů) v rámci otevřené a polouzavřené drogové scény v Praze. 

Střet zájmů bývá mnohdy podceňovaným etickým tématem. Přitom se s tímto jevem 

můžeme hojně setkat zejména v terénním výzkumu s uživateli nelegálních návykových 

látek, kdy se využívá již existujících vazeb mezi pracovníky nízkoprahových zařízení a jejich 

klienty. Pracovníci se pak dostávají do situace, kdy jsou v roli poradce a terapeuta 

a současně v roli výzkumníka. Je tedy velmi důležité mít v těchto rolích jasno. Stejně tak 

by tomu mělo být na straně respondentů – tedy klientů daného programu. Své odborné 

dovednosti je možno dle situace kontaktu s klientem, která je nepředvídatelná, měnit. Jen 

je důležité mít na paměti hranice a udržet strukturu daného výzkumu (Miovský, 2006).  

Několikrát se stalo, že klient, se kterým jsem dotazník vyplňovala, byl klient, se kterým 

jsem se znala z vlastního výkonu povolání terénního pracovníka, a měl tedy tendenci se 
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více bavit. Klienta jsem vždy slušně upozornila, že cokoliv nad rámec dotazníkového 

šetření je potřeba řešit se stávajícími pracovníky v daném zařízení. Vysvětlila jsem, že 

vystupuji pouze v pozici výzkumníka.  

 Empatická neutralita – empatická neutralita znamená, že výzkumník projevuje 

zájem, účast a porozumění v rámci výzkumu, stejně tak si ale zachovává 

nehodnotící přístup a je k daným odpovědím neutrální. Získávané údaje by měl 

přijímat a zaznamenávat, ne však na místě hodnotit či předem jinak interpretovat 

(Miovský, 2006). Tento etický princip je velice dobré si osvojit, pokud je výzkumník 

zároveň odborným pracovníkem s danou cílovou skupinou (respondenty). 

Uvědomuji si, že by se mohlo stát, vzhledem k tomu, že bych určité klienty – 

respondenty znala, že bych jejich odpovědi měla tendenci uzpůsobovat realitě – 

pokud by respondenti z jakýchkoli důvodů odpovídali jinak, než je mi známo 

z předchozích kontaktů. Tímto bych již zasahovala do daného výzkumu a chtěla ho 

měnit. Ovšem nutno podotknout, že s cílem získání validních dat. (Například, 

pokud by mi respondent odpověděl, že injekční náčiní nikdy nesdílel, ale já bych si 

pamatovala, že jsme se v některém z předchozích kontaktů bavili o tom, že jehly i 

ostatní parafernálie sdílí poměrně pravidelně se svou partnerkou apod.). Pokud by 

již k tomuto mělo dojít, rozhodně bych danou věc řešila na místě s respondentem 

– zda si na to pamatuje apod. Odpověď bych bez vědomí dotazovaného sama 

neměnila. Takováto situace při výzkumu nenastala, nebylo tedy nutné ji řešit. 

 Souhlas s účastí ve výzkumu – toto etické pravidlo považuji za samozřejmé. 

V rámci výzkumu je ošetřeno tím, že v hlavičce dotazníku je uvedeno, k čemu 

tento výzkum slouží, proč je realizován, že participace na dotazníku je dobrovolná, 

že data budou zpracovávána statisticky, že dotazník je anonymní apod. Tato 

hlavička byla při samotném výzkumu respondentovi vždy interpretována a byl 

přímo dotázán, zdali souhlasí s vyplněním dotazníku. 

Z uděleného informovaného souhlasu má být patrné, že účastník výzkumu rozumí a že si 

je vědom případných rizik, která by mohla z povahy výzkumu vyplynout. Účast 

ve výzkumu je vždy dobrovolná a respondent má právo kdykoliv během výzkumu 

spolupráci ukončit a v účasti na výzkumu již nepokračovat. K tomuto souhlasu nelze 

respondenta nutit nebo na něj vyvíjet jakýkoliv nátlak (Miovský, 2006).  

 Odměna účastníkům výzkumu – v rámci výzkumu jsem se rozhodla, že budu 

respondentům motivaci k účasti na dotazníkovém šetření zvyšovat tím, že 

za vyplnění dotazníku budu nabízet odměnu v podobě malé sladkosti – 

sušenky/tatranky. Tuto pozornost považuji za přijatelnou a beru ji jako poděkování 

respondentům, kteří byli ochotni dotazník vyplnit. Zároveň doufám, že by se tímto 

mohly zvýšit šance na účasti ve výzkumu. Nákup těchto sušenek byl realizován 

z vlastních finančních zdrojů a celková hodnota odměn byla přibližně 700 Kč.  
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Odměna účastníkům výzkumu by neměla být v rozporu s ostatními etickými principy, 

tedy například, že by byly jako odměna podáván alkohol, cigarety či dokonce jiné 

návykové látky. Forma odměny by měla být pečlivě zvážena se všemi důsledky s ohledem 

na okolnosti výzkumu, životního stylu respondentů apod. a měla by tak být jakýmsi 

vyváženým kompromisem (Miovský, 2006).  
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6 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

6.1 Sociodemografické údaje respondentů 

6.1.1 Pohlaví 

Pohlaví respondentů odpovídalo přibližně poměru 3:1 (muži : ženy). Výzkumu se 

účastnilo 31 % žen a 69 % mužů z TP a KC v Praze (viz tabulka č. 1 a graf č. 1).  

Tabulka č. 1: Pohlaví respondentů v celých číslech 

 

 
 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Graf č. 1: Pohlaví respondentů v procentech (%)  

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

6.1.2 Věk 

Věkové zastoupení respondentů bylo poměrně různorodé, průměrný věk byl 

33 let. Nejstarším respondentem byl 67letý muž, který byl osloven na ulici v rámci TP. 

Nejnižší věk byl 21 let. Takto starých bylo několik klientů (3) jak z TP tak z KC. Věkový 

průměr byl vypočítán ze 115 klientů. Dva klienti, jeden muž a jedna žena, odmítli svůj věk 

uvést. Shrnutí věkového rozložení respondentů je zobrazeno v tabulce č. 2.  

 

muž
69%

žena
31%

POHLAVÍ

muž

žena

Pohlaví Počet 

Muž 81 

Žena 36 

Celkový součet 117 
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Tabulka č. 2: Průměrný věk respondentů, věk nejvyšší a nejnižší v celých číslech 

Průměrný věk 33,3 let 

Nejvyšší věk 67,0 let 

Nejnižší věk 21,0 let 
Zdroj: Vlastní výzkum 

6.1.3 Nejvyšší dosažené vzdělání 

 Respondenti byli dotazováni na ukončené vzdělání. Nebyl zde žádný klient, který 

by nedokončil ZŠ. Nejvíce respondentů mělo dokončenou ZŠ (43 %) a 32 % klientů mělo 

výuční list. Mezi respondenty se objevili také osoby s VŠ/VOŠ. Více viz tabulka č. 3 a graf 

č. 2 níže.  

Tabulka č. 3: Nejvyšší dosažené vzdělání v celých číslech 

Vzdělání Počet 

Nedokončená ZŠ 0 

ZŠ 51 

Učební obor bez maturity 37 

SŠ 27 

VOŠ/ VŠ 2 

Celkový součet 117 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání v procentech (%) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

6.1.4 Délka injekční aplikace drog 

 Průměrná délka injekční aplikace uživatelů byla necelých 13 let. V tabulce č. 4 je 

uvedena také nejdelší a nejkratší délka injekčního užívání. Tyto údaje mohou být 

ovlivněny skutečnostmi, že mnoho uživatelů, zvláště dlouhodobých má/mělo v injekčním 

23%

32%

2%

43%

VZDĚLÁNÍ

SŠ

učební obor bez maturity

VOŠ/ VŠ

ZŠ
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užívání drog pauzu. Ať již se jednalo o výkon trestu odnětí svobody, pobyt v léčbě, 

těhotenství či zdravotní komplikace a jiné osobní či sociální důvody (nejčastěji udávané 

důvody přerušení injekčního užívání, informace od klientů tohoto charakteru však nebyly 

nijak zaznamenávány ani dále statisticky zpracovány). Délka injekčního užívání, na kterou 

byli respondenti výzkumu dotazováni, je brána od prvního injekčního užití. Tedy jak 

dlouho mají za svůj život zkušenost s injekčním užíváním, ne od poslední pauzy, kterou 

v injekčním užívání případně udělali.  

 

Tabulka č. 4: Průměrná délka injekčního užívání, nejkratší a nejdelší injekční užívání v celých číslech 

Průměrná délka 12,7 let 

Nejdelší užívání 42,0 let 

Nejkratší užívání 0,5 let 
Zdroj: Vlastní výzkum 

 

6.1.5 Primární droga 

 Polovina respondentů byla tvořena uživateli pervitinu, konkrétně 51 % (graf č. 3). 

37 dotázaných klientů, což odpovídá 32 % (viz tabulka č. 5 a graf č. 3), byli uživatelé 

Subutexu, kteří ho užívají injekčně. U tohoto zneužívaného substitučního preparátu již 

dále nebylo zjišťováno a rozlišováno, zdali je uživateli předepisován a on jej zneužívá 

injekčně či zdali si Subutex obstarává nelegálně. 

9 % klientů TP a KC v Praze nepreferuje konkrétní drogu a užívá více drog 

v kombinaci, mezi kterými žádnou neupřednostňuje. Kombinace těchto drog byla 

převážně tvořena drogami uvedenými v tabulce č. 5, tedy pervitinem, Subutexem 

a heroinem a to v různých kombinacích, ze kterých vyplývá další uživatelské chování.  

 

 

Tabulka č. 5: Počet respondentů dle primární drogy v celých číslech 

Primární droga Počet 

Heroin 7 

Kombinace drog 11 

Pervitin 60 

Suboxon 2 

Subutex 37 

Celkový součet 117 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf č. 3: Primární droga a počet respondentů v procentech (%) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V rámci pohlaví a primární drogy není mezi muži a ženami příliš rozdíl. Muži více 

užívají v kombinaci, kterou uvedlo 11 % mužů oproti 5 % žen (viz graf č. 4 a graf č. 5). Ženy 

preferují více pervitin, jako primární drogu ho užívá 58 % žen a o 10 % méně mužů. Heroin 

je respondenty preferován téměř nastejno (32 % a 31 %). U dotazovaných klientů se jako 

primární droga užívaná injekčně objevil také Suboxon, ale pouze ve dvou případech (viz 

tabulka č. 5). Mezi pohlavími byl zastoupen rovnoměrně. Žádný z respondentů neuvedl 

jako svou primární drogu některou z nových syntetických drog.  

Graf č. 4: Primární droga u mužů v procentech (%) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf č. 5: Primární droga u žen v procentech (%) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

 

6.1.6 Další drogy užívané injekčně 

 Uživatelé byli dále dotazováni, zda užívají injekčně i jiné drogy. 66 klientů 

odpovědělo ano (56 %) a 51 osob ne (44 %).  

 

Tabulka č. 6: Další injekční užívání drog k droze primární v celých číslech 

Další drogy injekčně Počet 

Ano 66 

Ne 51 

Celkový součet 117 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf č. 6: Další injekční užívání drog k droze primární v procentech (%) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Následující tabulka č. 7 ukazuje, že nepreferovanější drogou v Praze je pervitin. 

Ze všech dotázaných injekčních uživatelů ho neužívá pouze 13 osob. Naopak 104 klientů 

odpovědělo, že pervitin užívá, ať již jako svou primární drogu (viz výše tabulka č. 5) nebo 

jako další drogu k droze primární. Heroin užívá celkem 17 osob ze všech respondentů, 100 

uživatelů pak heroin neužívá. U substitučního preparátu Subutex jsou počty poměrně 

vyrovnané. 59 osob z celkového počtu respondentů Subutex neužívá a 58 ano, a to buď 

jako drogu primární nebo jako drogu další. 16 osob pak odpovědělo, že užívá drogy jiné. 

Jaké jiné drogy nabízí přehled v tabulce č. 8. Zde nejvíce uživatelů (7) uvedlo, že užívají 

drogu z řad nových syntetických drog, a sice funky. Byli zaznamenáni taktéž uživatelé 

aplikující si injekčně metadon nebo Suboxon.  

 

 

Tabulka č. 7: Počet všech respondentů, kteří užívají vybrané návykové látky, v celých číslech  

Užívání Droga Pervitin Heroin Subutex Jiné 

Ne 13 100 59 101 

Ano 104 17 58 16 

Celkový součet 117 117 117 117 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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44%
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Tabulka č. 8: Přehled jiných drog, které respondenti uvedli, v celých číslech 

Jiné drogy Počet 

Fentanyl 1 

Funky 7 

Metadon 2 

Suboxon 3 

Neuvedl 3 

Celkový součet 16 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Shrnutí:  

Sociodemografické údaje získané v rámci tohoto výzkumu korespondují 

s ostatními výzkumy, zejména pak s celorepublikovou Výroční zprávou 2013 a dále 

s výročními zprávami významných pražských organizací, zejména Sananimu. (Více viz 

Diskuze níže).  

Pohlaví v zastoupení třetinovém pro ženy a dvoutřetinovém pro muže je 

pro adiktologické služby poměrně typické a stálé. Průměrný věk injekčního uživatele byl 

33 let. Primární drogou číslo jedna je pervitin, jehož zastoupení mezi uživateli dosahuje 

poloviny (51 %). Druhou nejpreferovanější návykovou látkou, považovanou dnes již 

za drogu, je Subutex (32 %). Ženy užívají více pervitin a muži více užívají drogy 

v kombinaci. Zajímavé bylo zjištění, že 9 % uživatelů nemá vyhraněnou primární drogu. 

Injekční užívání pouze jedné návykové látky upřednostňuje 44 % uživatelů, naopak více 

než polovina (56 %) užívá injekčně také další drogy. Ze všech uživatelů pak jasně převládá 

oblíbenost pervitinu (104 osob celkem, tedy 89 %), naopak heroin užívá celkem jen 

17 osob ze 117 respondentů (15 %). Subutex má v oblibě polovina uživatelů (49 %).  

6.2 Spotřeba injekčních stříkaček 

Výzkumná otázka 1: Jaká je spotřeba injekčního náčiní (četnost aplikace) u jednotlivých 

typů uživatelů (v posledním týdnu)?  

Průměrný počet stříkaček dle jednotlivých drog, které uživatelé označili jako drogy 

primární, v kontextu posledního týdne ukazuje, že nejvyšší spotřebu stříkaček mají 

uživatelé opiátů. Konkrétně uživatelé Subutexu, kteří denně spotřebují necelé čtyři 

stříkačky (3,85) a uživatelé heroinu, jejichž spotřeba jsou přibližně tři stříkačky (3,39).  

Průměrná spotřeba uživatele pervitinu jsou pak dvě stříkačky za den (2,04). Počty v rámci 

jednotlivých dní nijak výrazně nekolísají. Viz tabulka č. 9. Spotřeba injekčních stříkaček za 

týden činí u uživatele Subutexu 27 stříkaček, u uživatele heroinu je to o tři stříkačky méně 

(24 stříkaček). Oproti tomu uživatel pervitinu spotřebuje týdně 14 stříkaček. Ti, kteří 

nepreferují primární drogu, tedy užívají kombinace více drog, spotřebují v průměru 21 

stříkaček týdně. Viz tabulka č. 10. Uživatelé všech primárních drog celkem spotřebují 
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necelých 100 stříkaček za týden a více než 5 tisíc stříkaček za rok. Uživatelé Subutexu 

například spotřebují až skoro 2x více stříkaček než uživatelé pervitinu (více viz tabulka č. 

10).  

Tabulka č. 9: Průměrná spotřeba injekčních stříkaček v jednotlivých dnech posledního týdnu 

u primární drogy v celých číslech 

Primární droga pondělí úterý Středa čtvrtek pátek sobota neděle 
Denní 
průměr 

Kombinace 3,13 3,25 3,40 3,20 2,10 2,60 2,80 2,93 

Heroin 3,60 4,17 4,00 3,17 2,80 2,67 3,29 3,39 

Pervitin 1,82 2,04 2,02 1,93 2,22 1,90 2,34 2,04 

Suboxon 1,50 1,50 2,50 1,50 2,00 2,00 2,00 1,86 

Subutex 3,97 4,15 4,28 3,44 3,80 3,71 3,57 3,85 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 10: Průměrná spotřeba injekčních stříkaček u primární drogy za den, týden a rok 

v celých číslech 

Primární droga 
Denní průměr Spotřeba za 

týden 
Spotřeba za rok 

Kombinace 2,93 20,51 1 069,45 

Heroin 3,39 23,73 1 237,65 

Pervitin 2,04 14,28 744,60 

Suboxon 1,86 13,02 678,9 

Subutex 3,85 26,95 1 405,25 

Celkový součet 14,07 98,49 5 145,85 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 11 ukazuje průměrnou spotřebu stříkaček u všech uživatelů daných 

drog v posledním týdnu. V této tabulce jsou zahrnuti jak uživatelé, kteří mají danou drogu 

jako svoji primární, tak také osoby, které užívají kromě své primární drogy injekčním 

způsobem aplikace také drogu další. Nejvíce stříkaček opět spotřebuje uživatel Subutexu 

a to v průměru tři až čtyři stříkačky za den (3,52). Počet stříkaček uživatelů heroinu je 

tři stříkačky na den. Zvýšil se počet stříkaček u uživatele pervitinu, a to po zaokrouhlení 

o jednu stříkačku, tedy z dvou na tři (konkrétně na 2,61). Průměrná týdenní spotřeba 

u uživatele Subutexu je 25 stříkaček, uživatel heroinu pak spotřebuje 19 stříkaček 

za týden. Uživatel pervitinu o jednu stříkačku méně (18 stříkaček). Viz tabulka č. 12.  

Ve srovnání všech uživatelů drog s uživateli, u kterých byly sledovány pouze 

primární drogy, spotřebuje uživatel pervitinu ze skupiny všech uživatelů o čtyři stříkačky 

více než uživatel, který má pervitin jako primární drogu. Uživatel Subutexu z kategorie 

všech uživatelů naopak týdně spotřebuje o dvě stříkačky méně (25) než ten, který užívá 

Subutex jako svou primární drogu (27 stříkaček). Je tedy pravděpodobné, že pokud 

uživatel užívá Subutex jako primární drogu, aplikuje tuto častěji (tedy spotřebuje více 

stříkaček), nežli pokud k tomu užívá ještě další drogu. Více stříkaček mezi uživateli pouze 
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primární drogy spotřebuje také uživatel heroinu, který za týden spotřebuje 27 stříkaček, z 

kategorie všech uživatelů heroinu pak uživatel spotřebuje 19 stříkaček (viz tabulka č. 12).  

Tabulka č. 11:  Průměrná spotřeba injekčních stříkaček v jednotlivých dnech posledního týdnu 

u všech injekčně aplikovaných drog v celých číslech 

Všechny injekčně 
užívané drogy pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

Denní 
průměr 

Pervitin 2,54 2,77 2,80 2,40 2,58 2,45 2,71 2,61 

Heroin 2,31 3,14 2,93 2,60 2,14 2,67 2,94 2,68 

Subutex 3,66 3,75 3,91 3,29 3,24 3,37 3,44 3,52 

Suboxon 3,33 3,00 4,00 2,67 1,33 1,33 3,33 2,71 

Jiné drogy 4,08 4,08 3,13 2,60 2,50 3,20 4,33 3,42 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 12: Průměrná spotřeba injekčních stříkaček u všech uživatelů za den, týden a rok 

v celých číslech 

Droga Denní průměr 
Spotřeba za 
týden 

Spotřeba za rok 

Pervitin 2,61 18,27 952,65 

Heroin 2,68 18,76 978,20 

Subutex 3,52 24,71 1 284,80 

Suboxon 2,71 18,97 989,15 

Jiné drogy 3,42 23,94 1 284,8 

Celkový součet 14,94 104,65 5 489,6 
Zdroj: Vlastní výzkum 

6.2.3 Typický uživatelský týden 

Respondenti byli dotazováni také na to, zdali byl pro ně poslední týden, na který 

jsem se ptala v rámci spotřeby stříkaček, typický (uživatelsky běžný). Otázka měla zabránit 

zkreslení dat a snažila se o co nejvěrnější obraz posledního uživatelova týdne. Pro většinu 

klientů (73 %) byl tento týden typický. 31 respondentů (27 %) pak uvedlo, že týden typický 

nebyl. Jeden klient nevěděl, jak by odpověděl. Viz tabulka č. 13 a graf č. 8.  

Informace u netypického uživatelského týdne pak byly zpřesňovány samotnými 

klienty, kteří se vyjadřovali, zdali by užívali více nebo naopak méně. Častěji, ať už výrazně 

nebo spíše, by užívalo 23 osob (74 %), naopak méně často (opět v součtu výrazně a spíše 

častěji) by užívalo osm klientů (tedy 26 %). Viz níže tabulka č. 14 a graf č. 8. Klienti nebyli 

dále dotazováni, z jakých důvodů to nebyl týden typický. 

Tabulka č. 13: Zobrazení typického uživatelského týdne v celých číslech 

Typický týden užívání Počet 

Ne 31 

Ano 85 

Neví   1                                                  

Celkový součet 117 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf č. 7: Zobrazení typického uživatelského týdne v procentech (%) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 14: Upřesnění typického uživatelského týdne v celých číslech 

Upřesnění Počet 

Výrazně častěji 11 

Spíše častěji  12 

Spíše méně často 7 

Výrazně méně často 1 

Celkový součet 31 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Graf č. 8: Upřesnění typického uživatelského týdne v procentech (%) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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 Respondenti byli dotazováni, nakolik procent jsou si jisti odpověďmi týkajícími se 

četnosti injekčních aplikací v posledním týdnu. Více než polovina, tedy 64 klientů, si bylo 

svou odpovědí jisto na 100 %. Obdobný počet klientů odpověděl, že si je jistý na 90 % 

(10 respondentů) a na 80 % (11 osob). 19 klientů nedokázalo pravdivost svých odpovědí 

posoudit nebo nevědělo, co by měli odpovědět.  

Tabulka č. 15:  Jistota odpovědi v počtu aplikací v celých číslech 

Jistota odpovědi Počet uživatelů 

50% 3 

60% 2 

70% 3 

80% 11 

90% 10 

95% 1 

99% 4 

100% 64 

Neví/nedokáže posoudit 19 

Celkový součet 117 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Pokud bychom chtěli zohlednit typický uživatelský týden v rámci spotřeby 

stříkaček, byla průměrná denní spotřeba uživatele pervitinu o jednu stříkačku vyšší 

v typickém týdnu než u uživatele, který poslední týden označil jako netypický. Taktéž 

u heroinu se spotřeba lišila o jednu stříkačku a u uživatele Subutexu pak o stříkačky dvě. 

Týdenní spotřeba uživatele pervitinu se pak lišila o devět stříkaček, uživatel heroinu užíval 

v typickém týdnu o šest stříkaček více než v týdnu netypickém. U uživatele Subutexu to 

bylo dokonce o více než 10 stříkaček. Viz tabulka č. 16. Respondenti, kteří odpověděli, že 

dotazovaný týden nebyl z hlediska užívání jejich typický (27 % uživatelů), odpovídali 

ze 74 %, že by v jiném (typicky uživatelském týdnu) užívali častěji. Viz tabulka č. 17. Lze 

tedy předpokládat, že počet stříkaček by byl ještě vyšší.  

Tabulka č. 16: Typický uživatelský týden u vybraných drog a průměrná spotřeba stříkaček v celých 

číslech 

Typický 
týden Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

Denní 
průměr 

Týdenní 
průměr 

Pervitin 3,02 3,06 3,19 2,71 2,68 2,90 3,14 2,96 20,72 

Heroin 2,45 3,17 3,23 2,85 2,33 2,67 2,85 2,79 19,53 

Subutex 4,03 4,10 4,18 3,52 3,58 3,81 3,72 3,85 26,95 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Tabulka č. 17: Netypický uživatelský týden u vybraných drog a průměrná spotřeba stříkaček 

v celých číslech 

Netypický 
týden 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 
Denní 
průměr 

Týdenní 
průměr 

Pervitin 1,37 2,00 1,74 1,56 2,31 1,26 1,59 1,69 11,83 

Heroin 1,50 3,00 1,00 1,00 1,00 2,67 3,67 1,98 13,86 

Subutex 2,36 2,45 2,82 2,36 1,78 1,64 2,36 2,25 15,75 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Odpověď na výzkumnou otázku 1:  

Průměrná týdenní spotřeba injekčních stříkaček u uživatele pervitinu, který 

preferuje tuto drogu jako primární, je 14 stříkaček. U všech respondentů, kteří užívají 

injekčně pervitin, je to 19 stříkaček týdně. Průměrný počet uživatele pervitinu, 

pro kterého byl dotazovaný týden typický, je 21 stříkaček za týden.  

Uživatel heroinu, který ho preferuje jako svou primární drogu, spotřebuje týdně 

24 stříkaček. U všech uživatelů, kteří užívají heroin injekčně, se počet sníží na 19 stříkaček 

týdně. U klientů, pro které byl dotazovaný uživatelský týden typický, je spotřeba 

v průměru 20 stříkaček týdně.  

Uživatel Subutexu týdně spotřebuje 27 stříkaček, pokud sledujeme Subutex jako 

primární drogu. Pokud se zaměříme na všechny uživatele, kteří injikují Subutex, 

spotřebuje uživatel průměrně 25 injekčních stříkaček za týden. Typický uživatelský týden 

těchto klientů se pak počtem rovná uživateli primární drogy (27 stříkaček týdně). V rácmi 

jednoho týdne počty stříkaček u jednotlivých drog nijak výrazně nekolísají.  

6.3 Sdílení injekčních stříkaček 

Výzkumná otázka 2: Jak často dochází v rámci aplikace ke sdílení injekční stříkačky s jinou 

osobou? 

Tabulka č. 18 a graf č. 9 ukazuje, že 103 uživatelů (88 %) v posledním týdnu 

stříkačky nesdílelo. Poměrně málo, tedy 12 % klientů přiznalo, že v posledním týdnu 

sdílelo s někým stříkačku. Klienti také odpovídali, s jakou frekvencí sdíleli (kolikrát 

za poslední týden). Na tuto otázku odpověděla polovina sdílejících uživatelů, tedy 

sedm klientů. Z toho pět osob sdílelo stříkačku v posledním týdnu s jinou osobou 1x a dvě 

osoby takto učinili 2x za týden. Druhá polovina kladně odpovídajících injekčních uživatelů 

si nepamatovala anebo nevěděla. Viz tabulka č. 19 a tabulka č. 20.  
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Tabulka č. 18: Sdílení injekčních stříkaček mezi respondenty v posledním týdnu v celých číslech 

Sdílení stříkaček   Počet  

 Ano                         14     

 Ne                       103     

 Celkový součet                       117     
Zdroj: Vlastní výzkum 

Graf č. 9: Sdílení injekčních stříkaček mezi respondenty v posledním týdnu v procentech (%) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Tabulka č. 19: Četnost sdílení injekčních stříkaček v posledním týdnu v celých číslech 

Sdílení jehly s někým Počet osob 

Odpovědělo 7 

Odpověď nevědělo 7 

Celkový součet osob 14 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 20: Konkrétní četnost sdílení injekčních stříkaček v posledním týdnu v celých číslech 

Sdílení jehly s někým 
   Frekvence/týden 1x 2x 

 Počet osob 5 2 
 Celkový součet osob 5 2 7 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Shodný počet uživatelů, kteří uvedli, že v posledním týdnu sdíleli s někým injekční 

stříkačku/stříkačky, byl sedm mužů a sedm žen. Viz tabulka č. 21.  
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Tabulka č. 21: Sdílení inječkních stříkaček u mužů a žen v posledním týdnu v celých číslech 

Pohlaví Počet 

Muž   

Ne 74 

Ano 7 

Žena   

Ne 29 

Ano 7 

Celkový součet 117 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Odpověď na výzkumnou otázku 2:  

Injekční uživatelé v Praze ve větší míře stříkačky nesdílejí. Ke sdílení se v posledním 

týdnu přiznalo 14 osob (12 %) a z toho nejčastější frekvence sdílení byla 1x za týden, což 

odpovědělo pět respondentů. Dva dotazovaní pak sdíleli v posledním týdnu stříkačku 2x. 

Dohromady tak sedm osob sdílelo za týden devět stříkaček. Polovina klientů (sedm osob) 

však nedokázala na otázku týkající se četnosti sdílení odpovědět a tuto skutečnost si 

nepamatovali. Pozitivní informace je, že 88 % klientů pražských TP nebo KC v posledním 

týdnu nesdílelo stříkačku s nikým.  

6.4 Opakované použití injekčních stříkačkek 

Výzkumná otázka 3: Jak často dochází k opakované aplikaci vlastní již nesterilní injekční 

stříkačkou? 

 Respondenti byli dotazováni, zda v posledním týdnu opakovaně použili svoji vlastní 

již dříve použitou a tedy nesterilní stříkačku injekční stříkačku. Takovou aplikaci potvrdilo 

73 dotázaných klientů (62 %). Naopak 44 injekčních uživatelů tento způsob znovupoužití 

vlastní stříkačky nepraktikuje (38 %). Viz tabulka č. 22. Tabulka č. 23 ukazuje, že 

opakovaně aplikovalo 50 mužů a 23 žen. Na frekvenci dokázalo odpovědět 38 klientů 

(tedy méně než polovina). Průměrná četnost aplikace při znovupoužití stříkačky byla 1,6 

x/týden. Nejvyšší týdenní frekvence byla 30x a nejnižší pak 1x. Více viz tabulka č. 24 a 

tabulka č. 25.  

 

Tabulka č. 22: Opakované použití vlastní nesterilní stříkačky u respondentů v posledním týdnu 

v celých číslech 

Opakované použití Počet 

Ne 44 

Ano 73 

Celkový součet 117 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf č. 10: Opakované použití vlastní nesterilní stříkačky u respondentů v procentech (%) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 23: Opakované použití vlastní nesterilní stříkačky u mužů a žen v celých číslech 

Pohlaví/odpověď Počet 

Muž   

Ne 31 

Ano 50 

Žena   

Ne 13 

Ano 23 

Celkový součet 117 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulky č. 24: Injekční aplikace opakovaně použitou vlastní stříkačkou v celých číslech 

a v procentech (%) 

Stav odpovědi ANO Počet Procenta 

Sdělilo frekvenci 37 51 % 

Nepamatuje si 36 49 % 

Celkový počet ANO 73 100 % 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 25: Frekvence injekční aplikace opakovaně použitou vlastní stříkačkou v celých číslech 

Opakovaná 
aplikace                     

Frekvence/týden 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 10x 30x 
Celkový 
součet 

Počet klientů 10 7 12 3 1 1 1 1 1 37 

Celkový součet 10 7 12 3 1 1 1 1 1 37 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Opověď na výzkumnou otázku 3: 

Vícekrát použilo v posledním týdnu stříkačku 62 % osob. Z těchto uživatelů 

přibližně polovina (51 %) byla schopna odpovědět, v jaké frekvenci v posledním týdnu 

tomu tak bylo. Druhá polovina uživatelů si tuto skutečnost nepamatovala. Z těch, kteří 

na otázku četnosti opakovaného použití stříkačky odpověděli, nejvíce osob opakovaně 

použilo stříkačku 3x za týden (12 uživatelů) a dále 1x za týden (10 uživatelů). Sedm klientů 

takto používá stříkačku 2x týdně a tři klienti pak 4x týdně. Nejvyšší frekvence znovupoužití 

stříkačky bylo 30x za týden, což učinil jeden klient. Dohromady tak 37 uživatelů 

opakovaně použilo 100 stříkaček za týden. 

6.5 Spotřeba injekčních stříkaček  

Výzkumná otázka 4: Jaký je podíl distribuce injekčního materiálu na spotřebě injekčních 

uživatelů? 

Tabulka č. 26 přináší přehled o počtu stříkaček u vybraných a nejvíce zastoupených 

drog a zneužívaného substitučního preparátu v Praze, tedy pervitinu, heroinu a Subutexu. 

Průměrná denní spotřeba uživatele pervitinu je necelé tři stříkačky (2,6). Za týden tedy 

takový uživatel spotřebuje přibližně 18 stříkaček. Uživatel heroinu je na tom se spotřebou 

stříkaček stejně – necelé tři stříkačky denně a skoro 19 stříkaček za týden. Uživatel 

Subutexu pak spotřebuje v průměru denně mezi třemi a čtyřmi stříkačkami, za týden jeho 

spotřeba činní téměř 25 stříkaček. Celková týdenní spotřeba těchto tří vybraných 

návykových látek je 62 stříkaček, spotřeba za rok pak činní vice než 3 tisíce stříkaček.  

Tabulka č. 26: Přehled průměrné spotřeby stříkaček u vybraných drog, které si všichni respondenti 

aplikují injekčně, v celých číslech 

Vybraná droga Průměr za den Průměr za týden Průměr za rok 

Pervitin 2,61 18,27 952,65 

Heroin 2,68 18,76 978,20 

Subutex 3,52 24,71 1 284,80 

Celkem 8,81 61,74 3 215, 65 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Pokud budeme vycházet z čísel, která uvádí Výroční zpráva 2013 o počtech 

uživatelů, spotřebují injekční uživatelé pervitinu v Praze 6,4 milionu stříkaček za rok. 

Uživatelé heroinu pak spotřebují přibližně 2,2 milionu stříkaček a uživatelé Subutexu 

necelých 7 milionů injekčních stříkaček. Viz tabulka č. 27. Ta také poskytuje přehled 

jednotlivých vybraných drog a počet spotřebovaných stříkaček za rok v rámci celé ČR. 

Celkově spotřebují injekční uživatelé pervitinu, heroinu a Subutexu v Praze přibližně 

15,5 milionů stříkaček, za celou ČR by pak byla spotřeba 45,6 milionů stříkaček.  
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Tabulka č. 27: Průměrná spotřeba injekčních stříkaček dle jednotlivých vybraných drog za rok 

v Praze a v ČR v celých číslech 

Vybraná 
droga 

Počet 
injekčních/problémových 
uživatelů Praha (rok 
2013) 

Počet stříkaček 
za rok 

Počet 
problémových 
uživatelů ČR 
(rok 2013) 

Počet 
stříkaček 
za rok 

Pervitin 6 700 6 382 755 34 200 32 580 630 

Heroin 2 200 2 160 070 3 950 3 863 890 

Subutex 5 400 6 937 920 7 100 9 122 080 

Celkem 14 300 15 480 745 44 900 45 566 600 

Zdroj: Vlastní výzkum, Výroční zpráva 2013 (Mravčík et al., 2014) 

Pokud bychom brali v potaz, že respondenti byli dotazováni na typický uživatelský 

týden, ve kterém bylo zastiženo 74 % uživatelů, a byl by dělán průměr pouze z uživatelů, 

kteří označili týden jako uživatelsky typický, počet stříkaček se zvýší. Denní průměr 

spotřeby zůstává dle jednotlivých drog po zaokrouhlení stejný, týdenní průměr spotřeby 

pak vychází u uživatele pervitinu na 21 stříkaček (o přibližně tři stříkačky více než u všech 

uživatelů). Uživatel heroinu pak týdně spotřebuje ve svém typickém týdnu mezi 19 – 20 

stříkačkami. Tento počet je přibližně stejný jako u všech uživatelů. Injekční uživatel 

Subutexu spotřebuje ve svém typickém týdnu 27 stříkaček, což je o dvě stříkačky více než 

u uživatele, kde typický týden nebyl rozlišen (viz tabulka č. 28). 

 

Tabulka č. 28: Přehled průměrné spotřeby stříkaček u vybraných drog u respondentů, kteří považují 

dotazovaný týden za typický, v celých číslech 

Vybraná droga Průměr za den Průměr za týden Průměr za rok 

Pervitin 2,96 20,72 1 080,40 

Heroin 2,79 19,53 1 018,35 

Subutex 3,85 26,95 1 405,25 

Celkem 9,60 67,20 3 504 
Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Podíváme-li se na tabulku č. 29, vidíme, že spotřeba uživatelů pervitinu v Praze je 

přibližně 7,2 milionu stříkaček za rok. Pražští uživatelé heroinu pak spotřebují ročně 

2,2 milionu stříkaček a uživatelé Subutexu až 7,6 milionu stříkaček. Celkový součet těchto 

uživatelů pak dává přibližně 17 milionů stříkaček za rok. Pokud bychom se zaměřili 

na injekční uživatele vybraných drog v celé ČR, spotřeba uživatelů pervitinu, heroinu 

i Subutexu při typickém uživatelském týdnu činí skoro 51 milionů injekčních stříkaček 

ročně.  
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Tabulka č. 29: Průměrná spotřeba injekčních stříkaček dle jednotlivých vybraných drog u 

respondentů, kteří považují dotazovaný týden za typický, v Praze a v ČR, v celých číslech 

Vybraná 
droga 

Počet 
injekčních/problémových 
uživatelů Praha (rok 
2013) 

Počet stříkaček 
za rok 

Počet 
problémových 
uživatelů ČR 
(rok 2013) 

Počet 
stříkaček 
za rok 

Pervitin 6 700 7 238 680 34 200 36 949 680 

Heroin 2 200 2 240 370 3 950 4 022 482,5 

Subutex 5 400 7 588 350 7 100 9 977 275 

Celkem 14 300 17 067 400 44 900 50 949 438 

Zdroj: Vlastní výzkum, Výroční zpráva 2013 (Mravčík et al., 2014) 

Tabulka č. 30 ukazuje, že distribuce injekčních stříkaček se na spotřebě injekčních 

uživatelů drog v Praze podílí 15 až 16 %. Pro celou ČR je pak podíl distribuce na spotřebě 

stříkaček ještě nižší a je tvořen přibližně 13 %.  

Tabulka č. 30: Distribuce injekčních stříkaček za rok 2013 v ČR a v Praze 

 

Počet 
stříkaček, 
distribuce 
Praha (2013) 

Počet stříkaček, 
spotřeba Praha 
za rok 

Podíl 
distribuce 
na 
spotřebě 
v Praze 
(%) 

Počet 
stříkaček, 
distribuce 
ČR (2013) 

Počet 
stříkaček, 
spotřeba ČR 
za rok 

Podíl 
distribuce 
na 
spotřebě 
v ČR (%) 

Všichni 
uživatelé 

2 516 100 15 480 745 16,25 % 6 175 100 45 566 600 13,55 % 

Uživatelé 
typického 
týdne 

2 516 100 17 067 400 14,74 % 6 175 100 50 949 438 12,12 % 

Zdroj: Vlastní výzkum, Výroční zpráva 2013 (Mravčík et al., 2014) 

Tabulka č. 31 ukazuje, že za rok by injekční uživatelé v Praze sdíleli a opakovaně 

použili přibližně 6,39 tisíce stříkaček, pro ČR tento počet činí necelé 2 miliony.  

 Tabulka č. 31: Přehled počtu sdílených a opakovaně použitých stříkaček u uživatelů v Praze a v ČR 

v celých číslech 

Počet 
sdílených 
stříkaček 
za týden 

Počet 
opakovaně 
použitých 
stříkaček 
za týden 

Počet 
injekčních 
uživatelů 
v Praze 
za rok 2013 

Počet sdílených 
a opakovaně 
použitých stříkaček 
u pražských 
injekčních uživatelů 

Počet 
injekčních 
uživatelů 
v ČR za rok 
2013 

Počet 
sdílených a 
opakovaně 
použitých 
stříkaček 
injekčních 
uživatelů 
v ČR 

9  100 14 300 639 000 42 700 1 909 000 

Zdroj: Vlastní výzkum, Výroční zpráva 2013 (Mravčík et al., 2014) 



68 
 

Tabulka č. 32 ukazuje, že pokud odečteme přibližný počet sdílených a opakovaně 

používaných stříkaček, podíl distribuce na reálné spotřebě je 17 % pro Prahu a 14 % 

pro celou ČR. Reální spotřeba stříkaček po odečtení sdílených a opakovaně používaných 

stříkaček je v Praze necelých 15 milionů a v ČR pak necelých 44 milionů.  

Tabulka č. 32: Celková reálná spotřeba injekčních stříkaček po odečtení sdílených a opakovaně 

použitých stříkaček v celých číslech  

 

Počet 
stříkaček 
distribuce 
Praha 
(2013) 

Počet 
stříkaček, 
spotřeba 
Praha za rok 

Podíl 
distribuce 
na spotřebě 
v Praze (%) 

Počet 
stříkaček, 
distribuce ČR 
(2013) 

Počet 
stříkaček, 
spotřeba 
ČR za rok 

Podíl 
distribuce 
na 
spotřebě 
v ČR (%) 

Všichni 
uživatelé 

2 516 100 14 841 745  17 % 6 175 100 
43 657 
600 

14 % 

Uživatelé 
typického 
týdne 

2 516 100 16 425 400 15 % 6 175 100 
49 
040 438 

13 % 

Zdroj: Vlastní výzkum, Výroční zpráva 2013 (Mravčík et al., 2014) 

Respondenti nejčastěji získávají injekční stříkačky z TP nebo v KC. Tento zdroj 

materiálu uvádí 116 klientů (99 %). Uživatelé využívají k získání čistých injekčních stříkaček 

také lékárny, kam chodí 36 dotázaných (31 %) osob. Několik klientů také odpovědělo, že 

se k čistým stříkačkám dostávají jinak (čtyři respondenti), z toho dva klienti mínili 

kamarády nebo známé a dva klienti odmítli zdroj stříkaček uvést (viz tabulka č. 33 a graf 

č. 12).  

 

Tabulka č. 33: Zdroje injekčních stříkaček v celých číslech 

Zdroj stříkaček Počet klientů 

TP/KC  

Ne 1 

Ano 116 

Lékárna  

Ne 81 

Ano 36 

Jiné  

Ne 113 

Ano 4 

Jaké jiné  

Neuvedl 2 

Kamarádi 1 

Známí 1 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf č. 11: Zdroje injekčních stříkaček v procentech (%) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 34 ukazuje, jak často respondenti navštívili v posledním měsíci KC nebo 

měli kontakt s TP. Tyto údaje jsou zvlášť důležité pro představu, s jakými typy klientů bylo 

ve výzkumu spolupracováno. Uvediné informace mohou mít vliv na celkovou spotřebu 

injekčních stříkaček (viz výše).  

Nejvíce dotázaných uživatelů navštívilo v posledním měsíci KC/mělo kontakt s TP 

denně a to 39 osob (což odpovídá 33 %). Frekvenci 2x za týden uvedlo 26 klientů (22 %). 

Shodný počet uživatelů pak odpovědělo, že KC navštěvuje/má kontakt s TP 3x nebo 1x 

za týden (u obou 16 osob – 14 %, celkem tedy 32 respondentů). Klienti dále reflektovali 

další četnost návštěv, např. 10 klientů chodí do KC/má kontakt s TP 1x za 14 dní. Více viz 

tabulka č. 34. 

Tabulka č. 34: Návštěvnost KC/kontakt s TP v posledním měsíci v celých číslech 

Četnost návštěv Počet klientů 

0x 1 

1x/3měsíce 1 

1x/měsíc 2 

1x/týden 16 

2x/měsíc 10 

2x/týden 26 

3x/měsíc 2 

3x/týden 16 

4x/týden 4 

denně 39 

Celkový součet 117 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf č. 12: Návštěvnost KC/kontakt s TP v posledním měsíci v procentech (%) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Odpověď na výzkumnou otázku 4:  

Podíl distribuce na spotřebě injekčního materiálu uživatelů pervitinu, heroinu 

a Subutexu v Praze je v případě všech uživatelů, kteří tyto návykové látky užívají injekčně, 

a po odečtení počtu sdílených a opakovaně používaných stříkaček přibližně 17 %. Pro ČR 

se podíl distribuce na spotřebě stříkaček rovná 14 %. Reálná spotřeba stříkaček je v Praze 

necelých 15 milionů a v celé ČR pak ncelých 44 milionů.  

6.6 Členění injekčních uživatelů 

Výzkumná otázka 5: Jaké typy uživatelů můžeme identifikovat na základě odlišnosti 

četností injekční aplikace užívaných drog u jednotlivých typů návykových látek? 

6.6.1 Uživatelé pervitinu 

 Následující tabulky č. 35 a 36 ukazují sociodemografické údaje respondentů, kteří 

mají jako primární drogu pervitin. Z těchto údajů vyplývá, že pervitin užívá 39 mužů 

a 21 žen, průměrný věk uživatele je 33 let.  

Tabulka č. 35: Sociodemografické údaje – pohlaví uživatelů pervitinu v celých číslech 

Pohlaví Počet  

Muž 39 

Žena 21 

Celkový součet 60 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Tabulka č. 36: Sociodemografické údaje – věk uživatelů pervitinu v celých číslech 

Primární droga Průměrný věk Nejvyšší věk Nejnižší věk 

Pervitin 32,9 let 67 let 21 let 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 37 ukazuje, že mezi uživateli pervitinu je pouze devět osob, které 

v posledním týdnu sdíleli injekční stříkačku s jinou osobou. 51 osob stříkačku nesdílelo. 

Navazuje pak tabulka č. 38, která ukazuje kolik respondentů, kteří mají jako primární 

drogu pervitin, opakovaně použilo v posledním týdnu svoji již použitou nesterilní 

stříkačku. Zde se již počet uživatelů, kteří tak činili, zvýšil na 38 uživatelů.  

Tabulka č. 37: Sdílení injekčních stříkaček mezi uživateli, kteří uvedli jako primární drogu pervitin, 

v celých číslech 

Sdílení stříkaček Počet  

Pervitin 
 Ne 51 

Ano 9 

Celkový součet 60 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 38: Opakované použití vlastní již nesterilní injekční stříkačky u uživatelů, kteří uvedli 

jako primární drogu pervitin, v celých číslech 

Opakovaně použitá 
stříkačka Počet  

Pervitin 
 Ne 22 

Ano 38 

Celkový součet 60 
Zdroj: Vlastní výzkum 

 Tabulka č. 39 ukazuje, že průměrný počet stříkaček uživatele pervitinu, který ho 

uvedl jako primární drogu, jsou dvě stříkačky denně. Tento počet se nijak během týdne 

nemění, mírné zvýšení je možné pozorovat v pátek a v neděli.  

Tabulka č. 39: Průměrná spotřeba stříkaček v jednotlivých dnech u uživatelů, jejichž primární droga 

je pervitin, v celých číslech  

Poslední týden Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

Průměrný počet stříkaček 1,82 2,04 2,02 1,93 2,22 1,90 2,34 

Zdroj: Vlastní výzkum 

6.6.2 Uživatelé heroinu 

Tabulky č. 40 a 41 ukazují, že počet uživatelů, kteří uvedli jako svou primární drogu 

heroin, je sedm. Průměrný věk uživatele heroinu je 36 let. Z toho převládá počet mužů (6) 

nad ženami (1).  
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Tabulka č. 40: Sociodemografické údaje – pohlaví uživatelů heroinu v celých číslech 

Pohlaví Počet  

Muž 6 

Žena 1 

Celkový součet 7 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 41: Sociodemografické údaje – věk uživatelů heroinu v celých číslech 

Primární droga Průměrný věk Nejvyšší věk Nejnižší věk 

Heroin 35,9 let 48 let 27 let 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 42 uvádí, že žádný z injekčních uživatelů heroinu, kteří tuto drogu 

označili jako svou primární, nesdílel v posledním dotazovaném týdnu stříkačku s jinou 

osobou/osobami. Navazující tabulka č. 43 pak ukazuje, že více než polovina, což jsou 

v tomto případě pouze čtyři uživatelé heroinu, použili v posledním týdnu opakovaně svoji 

již použitou nesterilní stříkačku. 

Tabulka č. 42: Sdílení injekčních stříkaček mezi uživateli, kteří uvedli jako primární drogu heroin, 

v celých číslech 

Sdílení stříkaček Počet  

Heroin 
 

Ne 7 

Ano 0 

Celkový součet 7 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 43: Opakované použití vlastní již nesterilní injekční stříkačky u uživatelů, kteří uvedli 

jako primární drogu heroin, v celých číslech 

Opakovaně použitá stříkačka Počet  

Heroin 
 Ne 3 

Ano 4 

Celkový součet 7 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 44 nám ukazuje přehled posledního týdne a průměrný počet stříkaček, 

který uživatel heroinu spotřebuje za den. Tento počet se pohyboval mezi třemi až čtyřmi 

stříkačkami denně. Pokles byl zaznamenán v pátek a v sobotu, kdy hodnoty průměrného 

počtu klesly na 2,80 a 2,67 stříkaček.  
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 Tabulka č. 44 : Průměrná spotřeba stříkaček v jednotlivých dnech u uživatelů, jejichž primární 

droga je heroin, v celých číslech  

Poslední týden Pondělí Úterý Středa 
 
Čtvrtek 

Pátek Sobota Neděle 

Průměrný počet 
stříkaček 

3,60 4,17 4,00 3,17 2,80 2,67 3,29 

Zdroj: Vlastní výzkum 

6.6.3 Uživatelé Subutexu 

Tabulka č. 45 ukazuje, že počet uživatelů, kteří uvedli, že jejich primární drogou je 

Subutex, je 37. Z toho 26 mužů a 11 žen. Následující tabulka č. 46 udává, že průměrný věk 

uživatele Subutexu je 32 let.  

Tabulka č. 45: Sociodemografické údaje – pohlaví uživatelů Subutexu v celých číslech 

Pohlaví Počet  

Muž 26 

Žena 11 

Celkový součet 37 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 46: Sociodemografické údaje – věk uživatelů Subutexu v celých číslech 

Primární droga Průměrný věk Nejvyšší věk Nejnižší věk 

Subutex  32,0 let  50 let 21 let 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Tabulka č. 47 udává, že v posledním týdnu sdíleli stříkačku pouze tři uživatelé 

Subutexu, naopak 34 respondentů stříkačku s nikým nesdílelo. Tabulka č. 48, která 

následuje, udává počet uživatelů, kteří si znovu aplikují svojí již nesterilní stříkačkou. 

V posledním týdnu se tímto rizikovým způsobem chovalo 23 dotázaných.  

 

 

Tabulka č. 47: Sdílení injekčních stříkaček mezi uživateli, kteří uvedli jako primární drogu Subutex, 

v celých číslech 

Sdílení stříkaček Počet  

Subutex 
 Ne 34 

Ano 3 

Celkový součet 37 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Tabulka č. 48: Opakované použití vlastní již nesterilní injekční stříkačky u uživatelů, kteří uvedli 

jako primární drogu Subutex, v celých číslech 

Opakované použití jehly Počet  

Subutex 
 Ne 14 

Ano 23 

Celkový součet 37 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 49 ukazuje, že uživatel Subutexu v průměru spotřebuje tři až čtyři 

stříkačky denně. Mírně vyšší číslo vidíme v rámci uživatelského týdne v úterý a ve středu, 

kdy je průměr 4,15 a 4,28 oproti např. čtvrtku, kdy je průměrný počet stříkaček 3,44 nebo 

neděli, kdy hodnota dosahuje čísla 3,57.  

Tabulka č. 49: Průměrná spotřeba stříkaček v jednotlivých dnech u uživatelů, jejichž primární droga 

je Subutex, v celých číslech  

Poslední týden pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

Průměrný počet 
stříkaček 

3,97 4,15 4,28 3,44 3,80 3,71 3,57 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Odpověď na výzkumnou otázku 5: 

Uživatelé pervitinu jsou v průměru 33 let staří a denně spotřebují v průměru dvě 

stříkačky. V rámci celkového týdne se jejich užívání nijak nemění, počet spotřebovaných 

stříkaček zůstává stejný. Stříkačky sdílelo v posledním týdnu pouze devět osob a 

opakovaně svoji již nesterilní stříkačku použilo 38 uživatelů. Uživatelé heroinu jsou v 

průměru o tři roky starší (36 let), jejich počet je poměrně nízký. Jako svou primární drogu 

jej uvedlo sedm ze 117 respondentů. Denně spotřebuje uživatel heroinu tři až čtyři 

stříkačky, jejich počet se v rámci uživatelského týdne výrazně nemění, hodnota však klesá 

nejvíce v pátek a v sobotu. Stříkačku v posledním týdnu nesdílel žádný uživatel. Tento 

malý vzorek uživatelů heroinu tvořilo šest mužů a jedna žena. Uživatelé Subutexu jsou 

staří 32 let a denně spotřebují tři až čtyři stříkačky. V rámci sledovaného týdne byla 

nejvyšší hodnota zaznamenána v úterý a ve středu. Tři osoby sdíleli v posledním týdnu 

stříkačku, opakovanou aplikaci vlastní stříkačky provádělo 23 osob. 

Celkové shrnutí: 

Velkým množstvím tabulek a různých variant počtů (zejména při rozboru 

výzkumné otázky 4) jsem chtěla ukázat, že existuje mnoho pohledů na problematiku 

spotřeby injekčních stříkaček a že vždy záleží, z jakého úhlu se na danou věc díváme. Proto 

jsou ve výsledcích ponechány všechny tabulky, které ukazují spotřebu jak uživatelů drog 

pouze dle preference primární drogy, uživatelů, kteří kdykoliv (nehledě na preference) 

injikují či rozdělení na typický a netypický týden. Tento výzkum přinesl bohaté množství 

výsledků, se kterými je možno pracovat v mnoha variantách.  
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7 DISKUZE 

7.1 Sběr dat 

V této diplomové práci se z metodologického hlediska vyskytlo několik skutečností, 

které bych chtěla zhodnotit. Původní záměr byl vyplnit dotazníky se 140 – 150 

respondenty, aby vzorek tvořil 1 % z problémových (injekčních) uživatelů v Praze. Těch 

bylo v roce 2013, jak uvádí Mravčík et al. (2014) 14,3 tisíce. Nakonec však bylo vyplněno 

117 dotazníků a to z důvodu náročné koordinace času všech zúčastněných stran výzkumu. 

Přesto se domnívám, že počet 117 respondentů je v rámci kvantitativního výzkumu 

diplomové práce dostačující.  

Zajímavá skutečnost se vyskytla při samotné realizaci sběru dat a to z důvodu 

nejasné terminologie pojmu “aplikace” a sousloví “počet stříkaček”. Ty se v několika 

ojedinělých případech nerovnaly tomu samému (jak jsem předpokládala). Zjistila jsem, že 

se mi dostává odpovědí různých výpovědních hodnot. K zamyšlení mě přivedl klient KC, 

který odpověděl, že k jedné aplikaci své primární drogy spotřebuje tři stříkačky (v jedné 

má vodu, v jedné si drogu rozdělá a jednou si pak aplikuje). Tomuto klientovi byla 

položena otázka “kolikrát si dnes aplikoval drogu” a on odpověděl, že 3x. Když jsme se ale 

v rozhovoru dostali hlouběji, zjistila jsem od něj, jak drogu připravuje, a počet 

spotřebovaných stříkaček za den by se tedy mohl rovnat také devíti kusům (případně jiné 

kombinaci čísel, pokud by uživatel např. stříkačku s vodou používal vícekrát za den). Zde 

tedy vidím možné mírné zkreslení dat, ke kterému by v rámci počtu injekčních stříkaček 

mohlo dojít. Obdobné nesrovnalosti v tom, na co se vlastně ptám, se vyskytly pouze u tří 

klientů. Někteří klienti však odpovídali tak rychle, že nebylo možné s nimi o jejich počtech 

polemizovat.  

Další možné zkreslení při sběru dat by mohlo být způsobeno tím, že někteří klienti 

si nepamatovali, s jakou frekvencí drogu v posledním týdnu aplikovali. Celkově měli 

tendenci hovořit o tom, jak to mají běžně, přibližně, zhruba, nebo o tom, jak moc je jejich 

braní individuální a závisí na mnoha proměnných kolem (peníze, nemoc, nálada, 

dostupnost drogy apod.). Paměť hrála významnou roli i v otázkách sdílení nebo 

opakovaného použití stříkačky. Respondenti zpravidla velmi dobře věděli, zdali injekční 

stříkačku s někým sdíleli, nebo ji použili vícekrát, ale kolikrát to bylo, již nedovedli tak 

dobře specifikovat. Přesný počet zmiňovaných uživatelů nebyl nikde zaznamenán ani 

statisticky zpracován a tyto informace slouží pouze k lepšímu pochopení celkového 

kontextu výzkumu.  

Další situace, která by mohla vést k mírnému zkreslení dat, bylo vyplňování 

dotazníků s páry. Oba z partnerů s přítomností druhého předem souhlasili. V několika 

případech (asi 4x) byly pak skutečnosti ze strany nejčastěji partnerek opravovány či 
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upřesňovány. Například klient muž tvrdil, že v posledním týdnu stříkačku nesdílel, ale jeho 

partnerka to komentovala, že si spolu z jedné stříkačky „dávali přece včera“. Jiný muž 

tvrdil, že v určitý den spotřeboval čtyři stříkačky, ale jeho partnerka se na něj obrátila 

s tím, že si přece ten den spolu “dali” minimálně 7x. S těmito situacemi bylo nutné se 

nějak vypořádat, proto jsem se vždy zeptala daného klienta (pokud se spolu třeba přeli), 

jak odpoví sám za sebe a informaci od jeho partnerky jsem nebrala v potaz. Většinou však 

partneři nechali zapsat do dotazníku, který byl vždy prováděn s mojí administrací, 

informaci opravenou. Tato zkušenost mě pak nutila zamýšlet se také nad etikou 

samotného sběru dat, kterou jinak považuji za naplněnou.  

Poslední skutečnost, která by mohla data zkreslit je, že klienti nebyli nijak 

zaznamenáváni a mohlo tedy dojít k jejich duplicitě. Je patrně troufalé, že jsem se v tomto 

ohledu spoléhala na paměť vlastní i jednotlivých respondentů či samotných pracovníků TP 

nebo KC. S mnoha klienty, se kterými jsem dotazníky vyplňovala, jsem měla nějakou chvíli 

kontakt v podobě rozhovoru. Zapamatovala jsem si či poznamenala na dotazník nějaký 

kvalitativní údaj, který by odlišil jednotlivé klienty od sebe. Troufám si tvrdit, že s kým 

jsem dotazník vyplnila a s kým ne, jsem si v daném zařízení pamatovala. Někdy mi 

pomohli sami pracovníci, kteří řekli, že jsem s tímto člověkem již dotazník dělala a přidali 

nějaké relevantní zdůvodnění, proč si to pamatují. Někdy docházelo ke vzájemným 

kontrolám také mezi výzkumníkem a samotnými respondenty. Například se mi stalo, že 

jsem klientovi řekla, že se mnou již dotazník vyplňoval a on mi odpověděl, že to není 

možné, protože byl ještě před několika dny v terapeutické komunitě. Další mi odpověděl, 

že žádný dotazník, za který by dostal sušenku, v poslední době rozhodně nevyplňoval. 

Mezi mnou a respondenty docházelo v tomto ke vzájemné důvěře. Domnívám se, že 

dobrá paměť na klienty může pramenit z mého téměř ročního fungování na pozici 

terénního pracovníka v dnes již neexistujícím TP Eset – help. Původně byla v dotazníku 

hned první otázka věnována klientskému kódu. Při samotném sběru dat se však klienti 

často ptali, proč musí udávat kód, když je to dotazník a výzkum čistě anonymní. Kódy si 

nepamatovali nebo je nechtěli uvádět. Postupně bylo od této otázky upuštěno. Kód měl 

sloužit jako zpětná kontrola duplicity klientů v některém ze statistických programů TP/KC 

(UniData, PrevData aj.). Z vlastního rozhodnutí a strachu z náročnosti kontroly a z důvodů 

výše zmiňovaných bylo od požadování kódů postupně upuštěno. 

7.2 Sociodemografické údaje respondentů 

Pohlaví respondentů odpovídalo přibližně poměru 3:1 (muži : ženy). Výzkumu se 

účastnilo 31 % žen a 69 % mužů z TP a KC v Praze. Přesný počet klientů byl 81 mužů 

a 36 žen. Třetinové zastoupení žen a dvoutřetinové zastoupení mužů je v adiktologických 

službách poměrně typické. Ženy tvoří v těchto službách přibližně 1/3 klientů, 

v nízkoprahových kontaktních centrech je to pak o trochu méně, tedy 22 % (Mravčík et al., 
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2014). Toto třetinové zastoupení se v rámci času výrazně nemění a je poměrně stabilní. Již 

při výzkumu sledujícím trendy na drogové scéně v letech 2008 – 2009 bylo zastoupení 

mužů a žen v nízkoprahových programech stejné (Radimecký, Janíková & Zábranský, 

2009). 

Věkové zastoupení respondentů bylo poměrně různorodé. Průměrný věk byl 

33,3 let, což přibližně odpovídá dalším známým výzkumům. Jak například udává 

TP Sananim ve své Výroční zprávě za rok 2013, průměrný věk jejich klientů byl 32 let 

(pro zajímavost o šest let více, nežli tomu bylo před deseti lety). KC Sananim pak uvádí 

nejčastější věk klientů mezi 21 a 39 lety (84 % klientů) (Sananim, 2014a). Tyto údaje 

korespondují s výzkumem diplomové práce, kde ve věkové kategorii 21 – 39 let 

odpovídalo téměř shodných 81 % uživatelů. V Praze proběhl mimo jiné i výzkum 

problémových uživatelů drog navštěvujících nízkoprahové programy, kde bylo 

240 dotazovaných ve věkovém rozložení 18 – 64 let s průměrným věkem uživatele 34,8 

roků. U mužů byl průměrný věk 35,8 let a u žen 31,4 roků (Mravčík et al., 2014). 

Nejstarším respondentem výzkumu diplomové práce byl 67letý muž, který byl osloven na 

ulici v rámci TP. Nejnižší věk byl 21 let, takto starých bylo několik klientů (3) jak z TP, tak 

také z KC. Věkový průměr byl vypočítán ze 115 klientů, dva klienti (1 muž a 1 žena) odmítli 

svůj věk uvést. Věk uživatelů drog je významným ukazatelem trendů a možných vzorců 

užívání. V rámci sledování prvožadatelů i všech ostatních žadatelů o léčbu bylo 

zaznamenáno v roce 2013 nejvíce injekčních uživatelů ve věkové skupině 25 – 39 let, 

následuje pak skupina 20 – 24 let. Na třetím místě je pak skupina 15 – 19letých uživatelů 

(Petrášková & Füleová, 2014). Uživatelé ve věkové skupině 15 – 19 let se mezi 

respondenty tohoto výzkumu neobjevili. 

Průměrná délka injekční aplikace respondentů byla 12,7 let, což je o přibližně 

1,5 roku více než uvádí Výroční zpráva 2013 (11,1 let) (Mravčík et al., 2014). Nejkratší 

zkušenost s injekční aplikací byla půlroční, naopak nejdéle uživatel injikoval 42 let. Tyto 

údaje mohou být ovlivněny skutečnostmi, že mnoho uživatelů (zvláště dlouhodobých) 

má/mělo v injekčním užívání drog pauzu. Ať již se jednalo o výkon trestu odnětí svobody, 

pobyt v léčbě, těhotenství či zdravotní komplikace a jiné osobní či sociální důvody 

(nejčastěji udávané důvody přerušení injekčního užívání, informace tohoto charakteru 

však nebyly nijak zaznamenávány a dále statisticky zpracovány). Délka injekčního užívání 

je brána od prvního injekčního užití, tedy jak dlouho již mají za svůj život zkušenost 

s injekčním užíváním. Tedy ne od poslední pauzy, kterou v injekčním užívání případně 

udělali. 

Respondenti byli dotazováni dále na vzdělání. Nebyl zde žádný klient, který by 

nedokončil ZŠ. Nejvíce uživatelů mělo ZŠ (43 %), 32 % klientů pak bylo vyučeno. Mezi 

respondenty se objevili také osoby s VŠ/VOŠ. Počet uživatelů se ZŠ odpovídá počtu 

uváděném ve Výročné zprávě 2013, kdy bylo mezi 9 784 žadateli o léčbu 44 % osob 

se základním vzděláním (Mravčík et al., 2014). 
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 Polovina respondentů byla tvořena uživateli pervitinu (51 %). Pervitin jako 

nejčastěji uváděná primární droga figuroval v roce 2013 také v TP a KC Sananim, kde tuto 

drogu uvádí 45 % klientů (Sananim, 2014a). 37 dotázaných klientů, což odpovídá 32 %, 

byli uživatelé Subutexu. U tohoto oblíbeného injekčně zneužívaného substitučního 

preparátu již dále nebylo zjišťováno a rozlišováno, zda je uživateli předepisován a on jej 

zneužívá injekčně či zda si jej obstarává na černém trhu. Sananim ve své Výroční zprávě 

za rok 2013 uvádí, že 33,6 % klientů považuje buprenorfin za svou primární drogu, což 

odpovídá výzkumu této diplomové práce. Pouze přibližně 3 % klientů ho užívá legálně. 

Skoro 15 % uživatelů užívá buprenorfin z černého trhu a skoro stejný počet osob (15,7 %) 

má tuto látku preskribovanou, avšak primárně ho užívají intravenózně (Sananim, 2014a). 

Heroin jako svou primární drogu uvedlo sedm uživatelů (6 %). Dle Výroční zprávy za rok 

2013 Sananimu uvedlo heroin jako svou primární drogu 10 % klientů (Sananim, 2014a). To 

je o 4 % více než v tomto výzkumu. 9 % klientů TP a KC v Praze nepreferuje ve svém 

užívání konkrétní drogu. Užívá více drog v kombinaci, mezi kterými žádnou 

neupřednostňuje. Kombinace těchto drog byla převážně tvořena pervitinem, Subutexem 

a heroinem. V letech 2008 – 2009 v rámci sledování trendů na drogové scéně bylo 

zjištěno, že “užívání pouze jednoho typu drogy se zdá být mezi klienty nízkoprahových 

služeb méně častou variantou, spíše se lze setkávat s polyvalentním užíváním. Hlavní 

příčinou je patrně kolísající dostupnost různých typů drog (Radimecký, Janíková & 

Zábranský, 2009). 

U pohlaví a primární drogy není mezi muži a ženami přílišný rozdíl. Muži více 

užívají v kombinaci, kterou uvedlo 11 % mužů oproti 5 % žen. Ženy preferují více pervitin, 

který jako primární drogu užívá 58 % žen a o 10 % méně mužů. Heroin je respondenty 

preferován téměř nastejno (32 % a 31 %). U dotazovaných klientů se jako primární droga 

užívaná injekčně objevil také další substituční preparát Suboxon, ale pouze ve dvou 

případech.  Mezi pohlavími byl zastoupen rovnoměrně. Žádný z respondentů neuvedl jako 

svou primární drogu některou z nových syntetických drog, ačkoliv v roce 2013 potvrdilo 

700 problémových uživatelů drog v Praze, že za primární drogu považuje právě některou 

z této kategorie (Mravčík et al., 2014). 

Respondenti byli také dotazováni, jestli užívají injekčně i další drogy. Více jak 

polovina (56 %) odpověděla, že ano. Nejpreferovanější drogou v Praze je tedy 

jednoznačně pervitin. Ze všech dotázaných injekčních uživatelů ho neužívá pouze 13 osob. 

Naopak 104 klientů odpovědělo, že pervitin užívá, ať již jako svou primární drogu 

(60 osob) nebo jako další drogu k droze primární. Jak uvádí také Petrášková a Füleová 

(2014), nejčastěji užívanou sekundární drogou v kombinaci s drogou základní byla v roce 

2013 u žadatelů o prvoléčbu marihuana, druhou pak zmiňovaný pervitin. Dále byl hlášen 

heroin a extáze. Vysoký byl také počet uživatelů, kteří mají jako sekundární drogu Subutex 

(Petrášková & Füleová, 2014).  

Heroin není mezi uživateli příliš oblíbený, ze všech respondentů ho bere 17 osob, 

100 uživatelů pak heroin neužívá. U substitučního preparátu Subutex jsou počty poměrně 
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vyrovnané. 59 osob z celkového počtu respondentů Subutex neužívá a 58 pak ano, buď 

jako drogu primární nebo jako drogu další. 16 osob odpovědělo, že injikuje drogy jiné. Zde 

nejvíce uživatelů (7) uvedlo, že užívají nové syntetické drogy, a sice funky. Byli 

zaznamenáni taktéž uživatelé aplikující si injekčně metadon (2). 

Z výše uvedených sociodemografických údajů vyplývá, že jsou ve shodě s jinými 

výzkumy, zejména pak s celorepublikovou Výroční zprávou 2013. Žádný údaj nebyl nějak 

výrazně vyšší či nižší než uvádí jiné výzkumy. Z tohoto pohledu se dají získané informace 

a údaje respondentů považovat za relevantní a pro další analýzu validní.  

7.3 Výzkumné otázky a odpovědi 

V praktické části diplomové práce bylo položeno několik výzkumných otázek, které 

nasedaly na hlavní cíl: 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) 

a dále na podcíle z nich vyplývající. Na všechny výzkumné otázky bylo odpovězeno. 

Výzkumná otázka 5 týkající se možné typologie uživatelů dle jednotlivých typů drog se 

ukázala jako poměrně složitá a odpověď na ní není dle mého názoru zcela vyčerpávající. 

Více viz níže.  

7.3.1 Výzkumná otázka 1 

Jaká je spotřeba injekčního náčiní (četnost aplikace) u jednotlivých typů uživatelů 

(v posledním týdnu)? 

Průměrný počet stříkaček dle jednotlivých drog, které označili uživatelé jako drogy 

primární, v kontextu posledního uživatelského týdne ukazuje, že nejvyšší spotřebu 

stříkaček mají uživatelé opiátů. Konkrétně uživatelé Subutexu, kteří denně spotřebují 

přibližně čtyři stříkačky (3,85) a uživatelé heroinu, jejichž spotřeba jsou přibližně tři 

stříkačky denně (3,39).  Průměrná spotřeba uživatele pervitinu jsou pak dvě stříkačky 

za den (2,04). Spotřeba injekčních stříkaček za týden činí u uživatele Subutexu 

27 stříkaček, u uživatele heroinu je to o tři stříkačky méně (24 stříkaček). Oproti tomu 

uživatel pervitinu spotřebuje týdně 14 stříkaček. Uživatelé všech primární drog celkem 

spotřebují necelých 100 stříkaček za týden, což je asi 5 146 stříkaček za rok. Uživatelé 

Subutexu například ročně spotřebují až skoro 2x více stříkaček než uživatelé pervitinu. 

Domnívám se, že vyšší spotřeba stříkaček u uživatelů Subutexu souvisí především 

s pravidelností užívání této drogy, jak uvádí např. Minařík - uživatelé opiátů zpravidla 

aplikují 2 – 4 x denně, a to v pravidelných intervalech (Minařík, n.d.). Uživatelé pervitinu 

jsou naopak skupinou velmi různorodou a jejich frekvence užívání se velmi lišila (viz níže 

výzkumná otázka 5). Široký rozptyl spotřeby stříkaček ve výsledku ukazuje na nižší 



80 
 

spotřebu. Obdobný výzkum (se stejným počtem 117 respondentů) realizovaný v roce 

2013 v rámci bakalářské práce z oboru Adiktologie uvádí, že za poslední měsíc spotřebují 

uživatelé pervitinu 4 565 stříkaček, uživatelé heroinu 852 stříkaček a uživatelé Subutexu 

pak 3 238 stříkaček (Toxanbayeva, 2013). Ve výzkumu diplomové práce vyšly za poslední 

týden počty stříkaček ve stejném pořadí drog 1 242 stříkaček (pervitin), 137 stříkaček 

(heroin) a 999 stříkaček (Subutex). Pokud tyto počty převedeme násobkem čtyř na měsíc, 

vyjdou obdobné počty jako ve zmiňované bakalářské práci (4 968 u pervitinu, 548 

stříkaček u heroinu, což je číslo poměrně nižší, a 3 996 u Subutexu). S ohledem na typický 

uživatelský týden a jiné proměnné, se tyto dva výzkumy dají svými výsledky považovat 

za srovnatelné.  

Pokud bychom se nezaměřovali pouze na primární drogu, ale chtěli zhodnotit 

počty u všech osob, které u dané návykové látky potvrdili její injekční aplikaci, počty se 

mírně zvýší. Nejvíce stříkaček opět spotřebuje uživatel Subutexu a to v průměru tři až čtyři 

stříkačky za den (3,52). Počet stříkaček uživatelů heroinu je tři stříkačky na den. Zvýšil se 

počet stříkaček u uživatele pervitinu, a to po zaokrouhlení o jednu stříkačku, tedy ze dvou 

na tři (konkrétně na 2,61). Průměrná týdenní spotřeba u uživatele Subutexu je pak 

25 stříkaček, uživatel heroinu spotřebuje 19 stříkaček za týden. Uživatel pervitinu o jednu 

stříkačku méně (18 stříkaček). Za týden pak v součtu tito uživatelé spotřebují 

105 stříkaček, spotřeba za rok činní 5 490 stříkaček.  

Respondenti byli také dotazováni, na kolik procent si jsou svými odpověďmi, 

týkajícími se otázky o vlastní spotřebě a týdenní frekvenci, jisti. Otázka týkající se spotřeby 

stříkaček by se dala označit v rámci výzkumu jako stěžejní. Proto byla do dotazníku 

zařazena tato doplňující sebeposuzovací otázka, aby bylo alespoň do jisté míry možné 

zjistit, zda jsou odpovědi respondentů relevantní. Více než polovina, tedy 64 klientů, si 

bylo svou odpovědí jisto na 100 %. Obdobný počet klientů odpověděl, že si je jistý na 90 % 

(10 respondentů) a na 80 % (11 osob). 19 klientů, což je 16 %, nedokázalo pravdivost 

svých odpovědí posoudit nebo nevědělo, co by měli odpovědět. Otázkou však zůstává, 

zdali jsou tyto informace validní, protože během výzkumu se několikrát stalo, že uživatelé, 

kteří odpovídali, že si přesnou frekvenci aplikace nepamatují, a kteří nakonec odhadli 

nějaké číslo, zároveň tvrdili, že jsou si svoují odpovědí jisti na 100 %. Počet těchto 

respondentů však nebyl nikde zaznamenán a tato informace slouží jako doplňek 

kvalitativního charakteru. 

7.3.2 Výzkumná otázka 2 

Jak často dochází v rámci aplikace ke sdílení injekční stříkačky s jinou osobou? 

Sdílení injekčních stříkaček mapovala otázka č. 14 dotazníku (Příloha č. 1). 

103 uživatelů (88 %) v posledním týdnu stříkačky nesdílelo. Poměrně málo, tedy 12 % 

klientů přiznalo, že v posledním týdnu sdílelo s někým stříkačku. Klienti měli v druhé části 

otázky odpovědět, pokud stříkačky sdílejí, tak s jakou frekvencí (kolikrát za poslední 
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týden). Na tuto otázku odpověděla polovina sdílejících uživatelů, tedy sedm klientů 

(3 ženy a 4 muži). Z toho pět osob sdílelo stříkačku v posledním týdnu s jinou osobou 1x 

a dvě osoby takto učinili 2x za týden. Druhá polovina kladně odpovídajících injekčních 

uživatelů si četnost nepamatovala. Pokud bychom chtěli tyto údaje srovnat, tak např. 

před pěti lety, v roce 2010, odpovídalo 71 % problémových uživatelů TP Sananim, že jehlu 

nikdy s nikým nesdílí (Herzog, n.d.). Ve výzkumu této diplomové práce vyšlo, že nesdílí 

88 %. Je tedy možné, že se za posledních pět let zvýšila informovanost klientů o rizicích 

injekční aplikace a povědomí o bezpečnějším způsobu braní drog, kam nesdílení s nikým 

jiným patří. Výzkum v Sananimu dále uvádí, že denně jehlu sdílelo 3,2 % respondentů. 

Několikrát do týdne jehlu sdílí 9,7 % osob, párkrát do měsíce 2,2 % uživatelů a 7,5 % osob 

sdílí s někým jiným jehlu několikrát ročně (Herzog, n.d.). V tomto výzkumu se neukázalo, 

že by klienti sdíleli stříkačku denně, ale spíše několikrát do týdne. Počet respondentů, 

který byl však schopný uvést do dotazníku, kolikrát za poslední týden sdílel, byl malý 

a není tedy možné z těchto čísel dělat konkrétní závěry.  

Problémoví uživatelé drog v Praze, navštěvující nízkoprahová KC v roce 2013 

přiznávají, že použitou jehlou nebo stříkačkou někdy užilo drogu necelých 50 % 

z 237 dotázaných injekčních uživatelů. V posledním měsíci to pak bylo 15,4 % z 227 osob, 

které uvedly injekční užití drogy v posledním měsíci (Mravčík et al., 2014). V této 

diplomové práci vyšlo, že klientů, kteří sdíleli v posledním týdnu, je 12 %. Toto číslo se 

poměrně přibližuje k údaji za poslední měsíc, který uvádí Výroční zpráva 2013. Lze tedy 

předpokládat, že tak, jak se uživatelé chovali v posledním týdnu, se budou chovat také 

za poslední měsíc. Celkově však trend sdílení jehel a to kdykoliv v minulosti, klesá. V roce 

2013 uvedlo sdílení injekčního náčiní 33,3 % žadatelů o léčbu z celkového počtu 

7 184 dotázaných (Mravčík et al., 2014). 

7.3.3 Výzkumná otázka 3 

Jak často dochází k opakované aplikaci vlastní již nesterilní injekční stříkačkou? 

 Respondenti byli dotazováni, zda v posledním týdnu opakovaně použili svoji vlastní 

již dříve použitou a tedy nesterilní stříkačku injekční stříkačku. Takovou aplikaci potvrdilo 

73 dotázaných klientů (62 %). Naopak 44 injekčních uživatelů tento způsob znovupoužití 

vlastní stříkačky nepraktikuje (38 %). Na otázku ohledně frekvence dokázalo odpovědět 

38 klientů (tedy méně než polovina). Průměrná četnost aplikace při znovupoužití stříkačky 

byla 1,6 x/týden. Nejvyšší týdenní frekvence byla 30x a nejnižší pak 1x. Znovupoužití 

vlastní nesterilní stříkačky považuji za velmi důležité v rámci edukace o bezpečnějších 

způsobech aplikace drog. Z rozhovorů s klienty jsem nabyla dojmu, že nepovažují toto 

chování za příliš rizikové. Celkově se výzkumy zaměřují spíše na sdílení stříkaček s jinou 

osobou, proto tato data nejsou dále diskutována. Klienti uváděli, že se k tomuto způsobu 

uchylují, pokud nemají čistou stříkačku. Zajímavé může být také vysvětlení, související se 

závislostí na jehle, kdy se klienti uchylují ke znovupoužití stejné stříkačky s novou drogou, 

protože mají pocit, že by původní stříkačka mohla obsahovat cenné zbytky drogy (Pešek, 
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2013). Na toto téma nebylo s respondenty výzkumu hovořeno. Zmínka má pouze rozšířit 

představu o tom, proč k takovému chování může docházet.  

7.3.4 Výzkumná otázka 4 

Jaký je podíl distribuce injekčního materiálu na spotřebě injekčních uživatelů? 

Ve výzkumu diplomové práce vychází, že průměrná denní spotřeba uživatele 

pervitinu jsou necelé tři stříkačky (2,6), za týden tedy takový uživatel spotřebuje stříkaček 

přibližně 18. Uživatel heroinu je na tom se spotřebou stříkaček stejně – necelé tři 

stříkačky denně a skoro 19 stříkaček za týden. Uživatel Subutexu pak spotřebuje 

v průměru denně mezi třemi a čtyřmi stříkačkami, za týden jeho spotřeba činní téměř 

25 stříkaček. Celková týdenní spotřeba u těchto tří vybraných návykových látek je 

62 stříkaček, spotřeba za rok pak činní 3 216 stříkaček. Například u uživatele pervitinu se 

spotřeba stříkaček pohybuje kolem jednoho tisíce kusů. To odpovídá výzkumu v rámci 

Sananimu, který dokonce udává, že roční spotřeba injekčního materiálu u pravidelných 

dlouhodobých uživatelů pervitinu vycházela v roce 2006 mezi jedním tisícem a 3,5 tisíci 

kusy injekčních setů (Herzog, Matoušek & Matoušek, 2007). Počty průměrné spotřeby 

jsou uváděny ze všech osob, které uvedly, že si danou drogu injikují.  

Pokud budeme vycházet z čísel, která uvádí Výroční zpráva 2013 o počtech 

uživatelů jednotlivých jmenovaných drog (tedy, že v Praze bylo zachyceno 6,7 tisíce 

uživatelů pervitinu, 2,2 tisíce uživatelů heroinu a 5,4 tisíce uživatelů Subutexu, Mravčík 

et al., 2014), spotřebují injekční uživatelé pervitinu v Praze 6,4 milionu stříkaček za rok. 

Uživatelé heroinu pak spotřebují přibližně 2,2 milionu stříkaček a uživatelé Subutexu 

necelých 7 milionů injekčních stříkaček. Celkově spotřebují injekční uživatelé pervitinu, 

heroinu a Subutexu v Praze přibližně 15,5 milionu stříkaček, za celou ČR by pak byla 

spotřeba 45,6 milionu stříkaček.  

Tato čísla jsou opravdu velmi vysoká a tvoří jen malou část distribuce injekčního 

materiálu v Praze nebo v ČR. Pokud bychom brali v potaz, že respondenti byli dotazováni 

na typický uživatelský týden, ve kterém bylo zastiženo 74 % uživatelů, a byl by dělán 

průměr pouze z uživatelů, kteří označili týden jako uživatelsky typický, počet stříkaček se 

ještě zvýší. Denní průměr spotřeby zůstává dle jednotlivých drog po zaokrouhlení stejný, 

týdenní průměr spotřeby pak vychází u uživatele pervitinu na 21 stříkaček (o přibližně tři 

stříkačky více než u všech uživatelů). Uživatel heroinu pak týdně spotřebuje ve svém 

typickém týdnu mezi 19 – 20 stříkačkami, tento počet je přibližně stejný jako u všech 

uživatelů. Injekční uživatel Subutexu spotřebuje ve svém typickém týdnu 27 stříkaček, což 

je o dvě stříkačky více, nežli u uživatele, kde typický týden rozlišen nebyl. Přepočteno 

na rok je spotřeba uživatelů pervitinu v Praze přibližně 7,2 milionu stříkaček. U uživatelů 

heroinu zůstává roční spotřeba stejná (2,2 milionu stříkaček) a uživatelé Subutexu až 

7,6 milionu stříkaček. Celkový součet pak dává pro Prahu přibližně 17 milionů stříkaček 
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za rok. Dohromady pak injekční uživatelé vybraných drog v celé ČR spotřebují téměř 

51 milionů injekčních stříkaček ročně. Taková spotřeba dokonce převyšuje celkovou 

spotřebu v Evropě, která byla v roce 2012 vypočítána z 26 zemí na 46 milionů (EMCDDA, 

2014). Po odečtení množství sdílených a opakovaně používaných stříkaček, na které si 

uživatelé byli schopni vzpomenout, dojdeme k tomu, že se celková reálná spotřeba 

v Praze sníží na 14,8 milionu stříkaček a spotřeba v ČR pak na 43,7 milionu stříkaček.  

Pokud tato konečná čísla srovnáme s distribucí, dozvíme se, že tvoří pouze 

přibližně 17% podíl na množství stříkaček v rámci Prahy. Pro celou ČR je pak podíl 

distribuce na spotřebě stříkaček ještě nižší a je tvořen přibližně 14 %. Tato čísla vychází 

ze známých údajů Výroční zprávy 2013, ve které se uvádí, že v tomto roce bylo vydáno 

6,2 milionu stříkaček, tedy skoro stejné množství, které dle výzkumu této diplomové 

práce spotřebují pouze injekční uživatelé pervitinu v Praze (6,4 milionu) (Mravčík et al., 

2014). Odhad počtu injekčních stříkaček vydaných specializovanými programy na jednoho 

injekčního uživatele drog za rok 2012 je v ČR cca 140 kusů, což je přibližně průměr 

v porovnání s ostatními zeměmi v Evropě. Například v Norsku je to 350 kusů, ve Španělsku 

cca 310 kusů, Francie hlásí 160 kusů. Méně než v ČR je to např. v Lucembursku, kde bylo 

distribuováno cca 110 kusů (EMCDDA, 2014). Průměrný počet vyměněných stříkaček 

na uživatele za rok v ČR, byl dle Výroční zprávy 2013 161 kusů (Mravčík et al., 2014). Oba 

tyto počty považuji za velmi podhodnocené, protože pokud víme, že např. uživatel 

pervitinu spotřebuje průměrně dvě stříkačky denně, k počtu 140 stříkaček by se při 

pravidelném užívání dostal za pouhé 2,5 měsíce. Uživatel Subutexu by se pak k číslu 140 

stříkaček, při frekvenci čtyři stříkačky za den, dostal za přibližně 1,5 měsíce.  

 V rámci bakalářské práce z oboru Adiktologie z roku 2013 bylo zjištěno, že 

spotřeba injekčních stříkaček uživatelů pervitinu, heroinu a Subutexu v Praze, je přibližně 

10 milionů. Distribuce injekčního materiálu tedy byla vyhodnocena také jako 

nedostatečná (a přibližně 3,5x nižší, než byla reálná spotřeba injekčních uživatelů v Praze) 

(Toxanbayeva, 2013). Mezi ostatními zeměmi Evropy stojí ČR v distribuci stříkaček 

na 3. místě. Nejvíce stříkaček bylo v roce 2013 vydáno ve Francii (13,8 milionu) a dále 

ve Spojeném království, kde to bylo 9,4 milionu. Poměrně vysoký počet udává také 

Rakousko (4,6 milionu injekčních stříkaček) nebo Norsko (3 miliony) (EMCDDA, 2014). 

Žádná z těchto zemí však nepokrývá ani reálnou spotřebu injekčních uživatelů pervitinu, 

heroinu a Subutexu v Praze (15 milionů) zjištěnou ve výzkumu této diplomové práce.  

Čísla vycházející v tomto výzkumu jsou poměrně zarážející, protože svojí hodnotou 

velice převyšují počty distribuovaných stříkaček. Je tedy důležité podívat se, s jakými 

klienty byly dotazníky vyplňovány. Nejvíce dotázaných uživatelů totiž navštívilo 

v posledním měsíci KC/mělo kontakt s TP denně, konkrétně 39 osob (což odpovídá 33 %). 

Frekvenci 2x za týden uvedlo 26 klientů (22 %). Shodný počet uživatelů pak odpovědělo, 

že KC navštěvuje/má kontakt s TP 3x nebo 1x za týden (u obou 16 osob – 14 %, celkem 

tedy 32 respondentů). Klienti dále reflektovali další četnost návštěv, např. deset klientů 

chodí do KC/má kontakt s TP 1x za 14 dní. Dotazovaní byli tedy tvořeni převážně osobami, 
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které jsou v úzkém kontaktu s TP/KC a u kterých se předpokládá, že budou užívat 

i několikrát denně. Jejich spotřeba by tudíž mohla být vysoká a mohlo by tak být alespoň 

částečně vysvětleno, proč vyšly v rámci spotřeby stříkaček tak vysoké počty.  

Součástí dotazníku byla také otázka, která mapovala, odkud jsou injekční stříkačky 

získávány. Pro 99 % osob je zdrojem čistých injekčních stříkaček TP nebo KC. 31 % 

uživatelů pak uvádí současné využívání lékáren. Pouze lékárnu a jiné zdroje uvedl jeden 

klient. Charvát a Gabrhelík (2004) in Vacek, Gabrhelík a Miovský, (2008) uvádějí, že 

pro přibližně 20 % dotazovaných uživatelů je jednodušší zakoupit si injekční náčiní 

v lékárně. Zpravidla se jedná o uživatele, kteří neužívají denně, ale například pouze 

o víkendu. Několik klientů také odpovědělo, že se k čistým stříkačkám dostává jinak 

(4 respondenti), z toho dva klienti mínili kamarády nebo známé a dva klienti odmítli zdroj 

stříkaček uvést. Je poměrně logické, že pokud byl výzkum proveden v TP/KC, budou 

respondenti využívat převážně služeb těchto programů. 

7.3.5 Výzkumná otázka 5 

Jaké typy uživatelů můžeme identifikovat na základě odlišnosti četností injekční aplikace 

užívaných drog u jednotlivých typů návykových látek? 

 Pokud bychom se zaměřili na tři nejpreferovanější návykové látky, a sice pervitin, 

heroin a Subutex, a zamysleli se nad jejich uživateli, jací jsou to lidé a jak se v rámci 

uživatelského života chovají, můžeme dojít k následujícím skutečnostem.  

 Uživatelé pervitinu, jejichž droga je nejoblíbenější drogou v ČR, jsou staří 33 let, 

což odpovídá celkovému věkovému průměru a zastoupení pohlaví kopíruje zmiňované 

třetinové zastoupení žen a 2/3 mužů. Jsou to osoby, které stříkačky příliš nesdílejí (devět 

osob uvedlo, že ano, oproti tomu 51 uživatelů, že ne), opakovaně však používají již 

nesterilní stříkačku (22 respondentů ne, 38 uživatelů ano). Ve vzorku 60 osob, které 

uvedly pervitin jako svou primární drogu, bylo mnoho kombinací frekvencí užívání, které 

by se daly přibližně rozdělit na několik podskupin. První skupinou byli uživatelé, kteří 

užívali s poměrně vysokou frekvencí, tedy cca 8 – 10x za den (nejvyšší četnost byla 

15x denně), a takto denně nebo několikrát za týden. Takových uživatelů bylo devět. Tito 

uživatelé měli současně ve svém týdenním užívání mnohdy pauzu, pravděpodobně 

na dospání celkové drogové „jízdy“, a dále z důvodu nemoci, nemožnosti sehnat drogu, 

z prožívání abstinenčních příznaků či nedostatku finančních prostředků atp. Druhou 

skupinou byli klienti, kteří užívali ve frekvenci 5 – 7x za den (též devět uživatelů). U těchto 

osob byly také vypozorovány pauzy, které ovšem neměly nějakou pravidelnost. Tyto 

zpravidla jednodenní pauzy se vyskytovaly napříč všech injekčních uživatelů pervitinu. 

Tuto skutečnost popisuje také Prevcentrum (n.d.a), které uvádí, že pervitin můžeme 

zařadit mezi návykové látky, pro které není zcela charakteristické denní užívání. Spíše je 

užíván v určitých “vlnách”, tedy uživatel užívá pervitin několik dní po sobě, poté následuje 

abstinence. Třetí skupinou byli uživatelé, kteří užívají 3 – 4x denně, těch bylo přibližně 17. 
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Poslední a nejpočetnější byla skupina, která injikovala s četností 0 – 2x za den 

(25 uživatelů). Toto zjištění se shoduje s frekvencí, kterou uvádí Petrášková a Füleová 

(2014), a to, že nejčastější užívání pervitinu je 2x – 6x za týden. Tato frekvence užití 

pervitinu převládá jak u prvožadatelů o léčbu, tak také u všech léčených klientů 

evidovaných k roku 2013 (Petrášková & Füleová, 2014). V tomto výzkumu se objevili 

dokonce tři uživatelé, kteří se považují za injekční uživatele pervitinu, ale kteří současně 

v posledním týdnu neužili pervitin ani jednou a jejich běžné braní je přibližně 1x za 14 dní. 

Zajímavé je, že tito uživatelé i přes nízkou frekvenci braní stále upřednostňují injekční 

způsob aplikace. Většina uživatelů však užívá pervitin denně, což také odpovídá údaji z let 

2008 – 2009, kdy bylo v rámci nízkoprahových služeb pro drogově závislé klienty 

zjišťováno, že nejčastěji užívanou návykovou látkou denně, je pervitin (Radimecký, 

Janíková & Zábranský, 2009). V rámci jednoho týdne se počty stříkaček v pracovním týdnu 

a víkendu prakticky nelišily. Celkově by se dalo říci, že uživatelé pervitinu užívají velmi 

individuálně a pouze z dat dotazníku tak není možné určit jejich typologii. Sami 

respondenti mnohokrát opakovali, že užívají opravdu dle aktuálního stavu a situace 

v daný den. Do role vstupují důvody pro možné pauzy (výše zmiňované), ale také další 

jako např. „koho jsem ten den potkal, jakou jsem měl náladu, jaká atmosféra byla 

na bytě/squattě, zdali jsem měl motivaci ke změně, mluvil jsem např. s pracovníkem 

KC/TP, dal se sehnat dobrý materiál, přestřelil jsem den před tím, neměl jsem náladu, bylo 

mi zle a nemohl jsem shánět drogu“ a mnoho dalších. Tyto skutečnosti byly klienty 

zmiňovány, ale nejsou nikde statisticky zpracovány nebo jinak zaznamenány a v tomto 

výzkumu mají spíše doplňkovou kvalitativní hodnotu.  

Průměrný věk uživatelů heroinu je o tři roky vyšší, nežli u uživatelů pervitinu 

(36 let). Mezi respondenty převládají muži. Jako primární drogu uvedlo heroin pouze 

sedm osob (6 mužů, 1 žena), což je 6 % respondentů, tedy o něco méně, nežli uvádí 

Výroční zpráva 2013, kde uvedlo heroin jako svoji primární drogu 10 % uživatelů (Mravčík 

et al., 2014). Všech osob, které si injikují heroin, ať již jako primární nebo jako doplňkovou 

drogu, je 17. Uživatelé heroinu jako primární drogy v posledním týdnu nesdíleli stříkačky, 

opakovaně svoji již použitou pak znovupoužili čtyři ze sedmi uživatelů. Nejčastěji 

objevovaná frekvence užívání byla 2, 3 nebo 4x za den. Tato frekvence je ve shodě také 

s Minaříkem (2009), který píše, že uživatelé heroinu aplikují zpravidla ve dvou až čtyřech 

denních dávkách. Tuto četnost uvedli čtyři uživatelé, kteří mají heroin jako primární 

drogu. U dvou respondentů byla četnost aplikace heroinu 5 – 7x za den, jeden klient si 

počty aplikací prakticky vůbec nepamatoval. Při sledování posledního uživatelského týdne 

můžeme vidět, že průměrný počet stříkaček se v jednotlivých dnech příliš nelišil. Jak uvádí 

Prevcentrum (n.d.), pro heroin je charakteristické spíše pravidelné denní užívání.  Hodnoty 

se v rámci uživatelského týdne pohybovaly mezi třemi nebo čtyřmi stříkačkami za den. 

Mírný pokles byl zaznamenán v pátek a v sobotu, kdy je možné pouze spekulovat o tom, 

zda tito uživatelé neužívali v tyto dny více jiné drogy (např. pervitin – protože šest 

ze sedmi uživatelů heroinu uvedlo, že jako další drogu užívají injekčně také právě 

pervitin). Důvodem mohou být návštěvy různých party, tanečních akcí apod. Je ale také 
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možné, že tito uživatelé měli jiné osobní důvody pro pokles počtu aplikací právě 

o víkendu. Některé osoby totiž avizovaly, že mnohdy netuší, co je za den a svůj týden 

zpravidla na pracovní týden a víkend nerozlišují (počet těchto osob však nebyl nikde 

zaznamenán a tato informace slouží pouze jako doplňková). Domnívám se, že 

z nízkého počtu sedmi uživatelů nelze vyvozovat nějaké závěry. U uživatelů heroinu se 

také obecně objevovaly menší pauzy mezi jednotlivými dny. Braní by se dalo nazvat více 

pravidelným, pokud bychom chtěli údaje nějak srovnat s uživateli pervitinu.    

Poslední skupinu, kterou bych ráda zmínila, jsou uživatelé Subutexu. Průměrný věk 

uživatele Subutexu je 32 let. Počet osob, jejichž primární drogou je tento oblíbený 

a zneužívaný substituční preparát, byl 37 (26 mužů a 11 žen). Uživatelé Subutexu také 

v 27 případech uvedli, že užívají i další drogu, a sice pervitin. Žádný z těchto uživatelů 

naopak neužíval injekčně heroin. Sdílení stříkaček v posledním týdnu uvedli tři uživatelé, 

opakovanou aplikaci vlastní již nesterilní stříkačkou pak 23 respondentů. Uživatelé 

Subutexu spotřebují denně v průměru tři až čtyři stříkačky, což se shoduje s uživateli 

heroinu. Ve sledovaném posledním týdnu nebyl výrazný rozdíl mezi jednotlivými dny, 

mírné zvýšení bylo pozorováno v úterý a ve středu, které bychom si mohli vysvětlit tak, že 

určité ordinace lékařů, kteří předepisují a vydávají Subutex, mají v tyto dny ordinační 

hodiny pro tyto účely. Tuto informaci jsem dostala ústním sdělením od dvou klientů. Není 

však nějak podložena, ani nebyla blíže zjišťována a slouží pouze jako doplňující informace 

kvalitativního charakteru. Ve frekvenci 1 – 3x za den aplikovalo přibližně 13 klientů z těch, 

kteří uvedli Subutex jako svou primární drogu. Obdobný počet osob (14) pak aplikoval 

Subutex 4 – 6x denně. Např. klienti TP Sananim uvádějí, že Subutex aplikují zpravidla 

3x denně, a to injekčně, navzdory tomu, že jsou si vědomi rizik spojených s intravenózní 

aplikací Subutexu (71 % dotázaných) (Sananim, 2014a). Mezi uživateli se pak objevila také 

skupina uživatelů, kteří aplikovali 7 – 10x za den (10 osob). Je důležité však zmínit, že 

29 respondentů uvedlo současné užívání dalších drog, nejčastěji pak pervitinu. Jejich 

aplikace se jistě projevila na daném počtu a není tedy zcela jasné, zda uživatelé aplikovali 

v daný den pouze Subutex nebo i v kombinaci s pervitinem (či jinou drogou).  

Injekční užívání drog bych po realizaci výzkumu k této diplomové práci nazvala 

velmi individuální záležitostí. Údaje ze sebraných dat nelze příliš zobecňovat, a to jednak 

pro malé množství respondentů mezi některými uživateli (heroin) a jednak z důvodu 

nedostatečné pravidelnosti či opakovatelnosti četností aplikací. Domnívám se, že tato 

výzkumná otázka byla poměrně náročná, ale její zodpovězení v rámci rozsahu diplomové 

práce považuji za dostačující.    
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8 ZÁVĚR 

 Diplomová práce je tvořena částí teoretickou, ve které bylo pracováno s pojmy, 

které jsou potřebné pro pochopení významu výzkumu a pro zasazení daného tématu 

do celkového kontextu, a na část praktickou, která se snažila vystihnout výsledky získané 

v realizovaném výzkumu a to nejen v dotazníku, ale také s přidanou hodnotou. Tou byly 

postřehy a pozorovnání samotného výzkumníka. Domnívám se, že záměr této diplomové 

práce a především hlavní cíl, tj. 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), byl naplněn.  

 Spotřeba injekčních stříkaček problémových uživatelů drog v Praze a v ČR 

mnohonásobně převyšuje distribuci uváděnou Výroční zprávou 2013. Tato informace dává 

prostor k zamyšlení, proč tomu tak je. Determinujícím prvkem jsou především sami 

uživatelé, kteří představovali zpravidla osoby, které denně využívají harm reduction 

služeb, a také příznačnost posledního týdne, ze kterého byla data vypočítána. Nevíme 

totiž, kolik týdnů v roce je pro uživatele typických pro braní drog a kolik ne. Klienti mohou 

mnohdy během roku v užívání (a to i výrazně) kolísat, pokud se rozhodnou 

např. pro léčbu, změnu způsobu aplikace apod. Důležité je také brát v potaz, že uživatelé 

sdílejí nebo opakovaně používají stříkačky, jejichž počty uvedla jen polovina takto se 

chovajících. Zbytek si nemohl vzpomenout. Je tedy reálné, že po odečtení počtu sdílení 

všech osob by počet spotřebovaných stříkaček ještě klesl. Samotná typologie injekčních 

uživatelů drog nebyla vytvořena dle mých představ. Po realizaci dotazníkového šetření, 

které bylo prováděno vždy spolu se mnou a byla tedy možnost načerpat celkovou 

atmosféru uživatelů drog na “vlastní kůži”, jsem došla k závěru, že užívání drog je velice 

individuální záležitostí. Do interakce vstupuje mnoho proměnných, které toto užívání 

výrazně individualizuje (peníze, nemoc, nálada, léčba, vztahy, osobní motivace nebo 

aktuální stav uživatele a mnoho jiných). Možná typologie proto byla vytvořena jen 

na obecné úrovni rozdělení do určitých skupin, dle toho, jak častá byla frekvence užívání 

či jak je takový uživatel starý, zda sdílí stříkačky a podobně.  

Domnívám se, že by mohl být proveden další výzkum zaměřující se na typologii 

uživatelů, ale na úrovni kvalitativní, která by dovolila proniknout pomocí rozhovoru 

do specifik injekčního užívání hlouběji. Znalost vzorců chování injekčních uživatelů drog je 

zásadní jak pro jednotlivé programy z oblasti HR, které s těmito uživateli pracují, tak 

pro protidrogovou politu, ze které vychází především financování těchto programů. To má 

totiž za následek, kolik injekčních stříkaček je možné v daném roce distribuovat. Pokud by 

však reálná spotřeba mnohonásobně tuto distribuci převyšovala, nabízí se zamyšlení, zdali 

není potřeba podpořit a rozšířit jednotlivé programy či zda by byly potřebné další vhodné 

zdroje injekčního náčiní (např. automaty), či zvýšit informovanost a následně případnou 

spolupráci například s lékárnami.   
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10 PŘÍLOHY 

10.1 Příloha č. 1 – Dotazník 

Pořadové číslo dotazníku:                       Datum:                                       MČ Prahy: 

Dotazník pro klienty TP a KC 

Dobrý den, jmenuji se Hana Švůgerová a jsem studentkou oboru Adiktologie na 1. LF UK. 

Žádám Vás o spolupráci a vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který mapuje četnost 

injekčních aplikací uživatelů drog a poslouží k mé diplomové práci Spotřeba injekčního 

materiálu klienty pražských harm reduction služeb v závislosti na vzorcích užívání. Účast je 

dobrovolná a anonymní. Získané údaje použijeme pouze ke statistickému zpracování. 

Vyplňujte dotazník dle pravdy, jen pravdivé údaje jsou pro nás cenné. Velice děkuji za 

Vaši spolupráci a čas strávený nad tímto dotazníkem.  

 

1. Kód:                                           

2. Pohlaví:   žena      X      muž                   

3. Věk:             

4. Nejvyšší dosažené vzdělání?  

a) nedokončená ZŠ         b) ZŠ         c) učební obor bez maturity     d) SŠ     e) VOŠ/ VŠ 

 

5. Užíváte drogy injekčně?   ano      X      ne 

6. Jak dlouho užíváte injekčně?  

7. Jaká je Vaše primární (hlavní) droga, kterou užíváte injekčně?  

a) pervitin     b) heroin     c) subutex     d) jiná droga (jaká?) 

8. Užíváte injekčně i jiné další drogy?       ano     X     ne              

Pokud ano, jaké (Označte všechny, které se hodí).  

a) pervitin     b) heroin      c) subutex     d) jiné drogy (jaké?) 

9. Obvykle užíváte kombinaci drog současně (jednou jehlou jedna aplikace) nebo zvlášť 

(tj. dvě různé aplikace)? 
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a) současně      b) zvlášť, ale stejnou stříkačkou       c)zvlášť, ale vždy čistou stříkačkou 

10. Jak často jste užil/a více drog ve výše uvedené kombinaci v posledních 7 dnech? 

 Četnost: 

11. Kolikrát jste v posledních 7 dnech užil/a drogu injekčně? Označte v těchto dnech 

víkend. Vypište do každého řádku počet injekčních aplikací za den. 

 

 Posledních 7 dní 

(otázka 11) 

Typický týden 

(otázka 12) 

a) včera:   

b) předevčírem:   

c) před 3 dny:   

d) před 4 dny:   

e) před 5 dny:   

f)       před 6 dny:   

g) před týdnem:    

 

12. Byl Váš poslední týden typický?      ano     X     ne 

Pokud ne, typicky užívám: 

a) výrazně častěji     b) spíše častěji     c) spíše méně často     d) výrazně méně často 

13. Odhadněte prosím přibližně, na kolik % jste si jisti svou výpovědí v otázce číslo 11. 

      %      

14. Sdílel/a jste v posledních 7 dnech injekční stříkačku s někým jiným?    ano     X     ne 

Pokud ano, ke kolika aplikacím jste použil stříkačku, kterou už použil někdo jiný?  

15. Použil/a jste v posledních 7 dnech svoji injekční stříkačku opakovaně?   ano     X     ne 

Pokud ano, ke kolika aplikacím jste použil vlastní již dříve použitou stříkačku?  

16. Kde si injekční stříkačky nejčastěji obstaráváte? Vyjádřete v % kolik stříkaček asi kde: 

a) od terénních programů/ z kontaktního centra     b) z lékárny     c) jinak (jak?)    



95 
 

17. Odhadněte prosím, kolikrát jste v posledním měsíci (v roce 2014) navštívil K-

centrum nebo byl v kontaktu s terénními pracovníky.  

Četnost:  
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