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ÚVOD 
 

 Drogy děsí současný svět svou nekontrolovatelností.  

V minulosti vypadala situace značně odlišně. Každá 

společnost byla zvyklá svou drogu (popř. drogy), kterou jí 

poskytovaly tamní přírodní podmínky. Během století se lidé 

se svou drogou sžili, naučili se ji užívat a také jejich 

organismus si během staletí na drogu přivykl. Její 

konzumace neodmyslitelně patřila k rituálům a slavnostním 

obřadům. Od dob zámořských objevů se situace začala 

nejdříve pozvolna, později rapidně měnit. Největší zlom 

nastal v minulém století, důsledkem stále rychlejšího 

procesu globalizace, která mimo jiné umožnila masivní 

rozvoj obchodu s drogami. Ten mnohé společnosti zastihl 

zcela nepřipravené.    

 Na situaci  měl vliv také výrazný rozvoj lékařské 

vědy,a to hlavně po 2. světové válce. Druhá polovina 20. 

století je obdobím, ve kterém byly syntetizovány nové 

látky, u nichž se později zjistilo vyvolávání závislosti. 

Zkoumaly se další léky a látky a jejich účinky na člověka. 

V této době došlo k masivnímu rozvoji užívání drog 

v západní civilizaci. Objevily se myšlenkové proudy 

propagující konzumaci drog. Tím největším bylo bez pochyby 

hnutí Hippies užívající LSD jako prostředku k revoltě a 

transcendenci.  

 Svět proti drogám bojuje různými způsoby. Jedlička a 

Koťa (Jedlička, Koťa, in: Brichcín a kol., 1997: 13) 

uvádějí následující prostředky jimiž se společnost snaží 

zabránit rostoucí drogové závislosti: 

o „prostředky biologicko-medicínskými, opírajícími se o 

pojetí člověka v lékařském smyslu, tj. pohybující se 

převážně v interpretačním schématu zdravý-nemocný, 
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o prostředky psycho-sociálními, usilujícími o změnu 

sebepojetí přijetím dospělé zodpovědné role a 

restrukturací sociálních vztahů jedince, 

o prostředky filosoficko-politologickými, usilujícími 

nahlédnout společensko-historické příčiny snah o únik 

a gesta odmítnutí, 

o prostředky teologickými, poukazujícími na lidskou 

existenci jako na imago Dei, 

o mobilizací etiky, burcováním veřejnosti, vychovatelů i 

politiků, jakož i planým moralizováním, 

o mobilizací represivních složek – policejního a 

soudního aparátu, na který tolik spoléhají všichni ti, 

kteří cítí vnitřní nejistotu a odmítají se vážněji 

zabývat otázkami složitosti lidské duše.“ 

 V současné době je v České Republice národní 

protidrogová politika zaměřena na dva hlavní cíle: 

o „Potírat organizovaný zločin zapojený do nezákonného 

nakládání s drogami a vymáhat dodržování zákonů ve 

vztahu k distribuci legálních drog. 

o Snížit užívání všech typů drog a potencionální rizika 

a škody, které mohou jednotlivcům a společnosti 

v důsledku jejich užívání nastat.“ (Mravčík a kol., 

2005)  

Druhý cíl národní protidrogové politiky formulovaný 

Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky v sobě 

zahrnuje primární, sekundární i terciální prevenci, do níž 

subutexový program spadá. Jeho podstata vychází z nahrazení 

nelegální drogy lékařem předepsaným lékem – Subutexem, 

který obsahuje látku buprenorfin vážící se opioidní 

receptory v mozku.    

Závislost na opioidech od základu mění jedincův život. 

subutexový program by měl uživateli umožnit alespoň 

částečnou rehabilitaci a navrácení se do „zdravého“ života. 
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Mé hodnocení tohoto projektu vychází ze změny bio-psycho-

sociální situace klienta během terapie.  
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1. OPIOIDY 

 

První kapitola vysvětluje, co se rozumí po pojmem 

opioidy a jaké místo zaujímají mezi ostatními drogami. 

Zakončena je textem o heroinu, neboť léčba Subutexem v drtivé 

většině léčí právě závislost na heroinu.   

 Pro pochopení pojmu opioidy je nejdříve potřeba 

pozastavit se u pojmu opiáty. Opiáty patří do skupiny látek 

získaných z rostlin opia. Patří sem opium, morfin, kodein, 

ale také polosyntetická droga heroin. Pod pojem opioidy se 

zahrnují opiáty a další polosyntetické a syntetické látky 

vykazující stejné vlastnosti.1 Jejich nejdůležitější 

vlastnost spočívá v aktivaci opioidových receptorů v mozku. 

Na tyto receptory se váží tělu přirozené endorfiny či 

enkefaliny. Tyto látky však účinkují méně výrazně a po 

kratší dobu než opioidy. Na užívání opioidů reaguje 

organismus snížením počtu opioidních receptorů, zmenšuje 

jejich citlivost a snižuje syntézu endogenních opioidů. 

(Fišerová, in: Kalina, 2003)  

 Tyto „receptory existují v několika subtypech: 

• µ (mí-receptory) – mají analgetické působení, vedou 

k euforii, sedaci, útlumu dechového centra. Hrají  

hlavní roli při vzniku závislosti. 

• δ (delta-receptory) – jsou lokalizovány periferně a 

podílejí se na analgezii. 

                                                 
1 Rozdělení opioidů (Bečková, Višňovský, 1999: 73): 

I. Starší opioidy 
• Přírodního původu – opium, tintkura opii, morfin, kodein, noscapin 
• Syntetické deriváty 

1. látky odvozené od morfinu: heroin, hydromorfon, owymorfon, hydrokodon, 
oxykodon, dihydrokodein, 

2. látky odvozené od pethidinu: pethidin, anileridin, defenoxylát, fentanyl, 
loperamid, alphaprodin, 

3. další: pentazocin, butorfanol, nalbufin, naloxon, naltrexon, buprenofrin, 
metadon, propoxyfen, levopropoxyfen, dextromorfan, phenazocin. 

II. Novější opioidy: 
Dextromoramid, dezocin, ketobemidon, meptazinol, nalmefen, pentamorfon, tilidin, 
tramadol 
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• κ (kappa-receptory) – podílejí se na analgezii na 

míšní úrovni, vedou k sedaci a dysforii. 

• σ (sigma-receptory) – podílejí se na působení 

některých psychotomimetik a na dysforii způsobené 

opioidy.“ (Minařík, in: Kalina, 2003: 157) 

 

Skupina opioidů se řadí mezi tvrdé drogy. Vyznačují se 

rychlým vytvořením závislosti. Způsobují psychickou i  

fyzickou závislost, která uživatele nutí k dalšímu užití, 

jakmile se dostaví abstinenční příznaky. Pokud srovnáme 

dobu potřebnou k vytvoření závislosti u heroinu a pervitinu 

(nejužívanější tvrdou drogou u nás), vidíme, že závislost 

na pervitinu se vytváří po několika měsících i letech 

občasného braní, přičemž se jedná hlavně o závislost 

psychickou. U opioidů se závislost vytváří po několika 

užitích. U žen tento proces probíhá o něco rychleji než u 

mužů.  

 Opioidy se podle poměru síly vazby na receptor, tzv. 

afinity, a síly aktivace receptoru, tzv. vnitřní aktivity 

dělí na několik skupin (Minařík, in: Kalina, 2003): 

• opioidní agonisté – mají silnou afinitu i vnitřní 

aktivitu, vyvolávají typické účinky opiátů (morfin, 

kodein), 

• opioidní antagonisté – vyznačují se silnou afinitou, 

ale také nulovou vnitřní aktivitou, blokují tedy 

receptor a zabrání účinku jiného opioidu - proto se 

užívají jako lék při předávkování, 

• částeční opioidní antagonisté (dualisté) – pevnou 

vazbou se váží na receptor a vyvolávají slabou vnitřní 

aktivitu (buprenorfin), 

• částeční opioidní agonisté-antagonisté – váží se na 

receptory, některé z nich aktivují a jiné blokují 

(butorphanol, pentazocin). 
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Minařík dále uvádí, že „látky, které mají vysokou 

afinitu k µ-receptorům a současně vysokou aktivitu na 

těchto receptorech jsou zatíženy velkým rizikem vzniku 

závislosti (morfin, heroin), naopak látky které µ-receptory 

blokují mohou vyvolat u závislého prudký odvykací stav.“ 

(Minařík, in: Kalina, 2003: 159) 

 První substituční terapie u nás byla zaměřena na léčbu 

závislosti na braunu. Před rokem 1989, kdy se do 

Československa téměř drogy nedostávaly, byl jednou 

z nejužívanějších opioidových drog. Vyráběl se podomácku  

z kodeinu. Tato droga se na našich ulicích vyskytuje 

dodnes.   

 

1.1 Heroin 

 

Biologické a psychosociální dopady způsobené užíváním 

heroinu z něj dělají jednu z nejnebezpečnějších drog. 

Heroin je nejužívanější opioidovou drogou u nás. (Mravčík a 

kol., 2005) 

V rámci prodejního řetězce dochází ke znečištění 

heroinu. V jeho znečištění resp. čistotě tkví jeho 

nevyzpytatelnost. Drogově závislí si aplikují heroin ředěný 

vším, co měli prodejci a překupníci po ruce pro nastavení 

množství prodávané látky. Stane se tedy, že si uživatel 

aplikuje do těla heroin ředěný cukrem, jedlou sodou nebo 

třeba omítkou. Větší hrozbu pro uživatele představuje 

nečekaně čistý heroin. Velmi čistý heroin se sem dostával 

například po vpádu USA do Afghánistánu, kdy došlo 

ke zpřetrhání obchodního řetězce a droga sem putovala přes 

méně dodavatelů, než před invazí. Uživatel, který nepočítá 

s čistotou heroinu si aplikuje takové množství drogy, jako 

obvykle. Silná koncentrace málo nastaveného heroinu pro něj 

může být  smrtelná.   
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Hlavní riziko (nejen) heroinu však spočívá v jeho 

intravenózní aplikaci. Touto cestou dochází k 

nejrychlejšímu nástupu účinku drogy, proto tento postup u 

závislých převažuje. Při nitrožilní aplikaci vznikají žilní 

abscesy a ředění heroinu kyselinou má za následek  tvrdnutí 

žil. Největší riziko intravenózní aplikace přestavuje 

používání stejného „nádobíčka“ a jehel více uživateli. 

Tímto způsobem snadno dochází k přenosu různých chorob, 

z nichž nejzávažnější jsou hepatitidy typu B a C a virus 

HIV, viz dále. 

Heroin se aplikuje také kouřením, šňupáním a inhalací 

z aluminiové folie. Způsob užití je značně závislý na typu 

heroinu. Existují dva druhy této drogy – hnědý a bílý 

heroin. Hnědý heroin je vhodný ke kouření nebo inhalaci 

z aluminiové folie. K intravenózní aplikaci se  hnědý 

heroin musí zředit kyselinou. Bílý heroin se hodí 

ke šňupání nebo nitrožilnímu užití.2 

Pro heroin je charakteristické: 

1. „Vyvolává útlum CNS (centrální nervový systém), tlumí 

dechové centrum (může dojít i k zástavě dechu) a vyvolává 

euforii. 

2. Rozdíl mezi dávkou, která vyvolá intoxikaci, a dávkou, 

která je smrtelná, je malý, snadno tedy dojde k 

předávkování. 

3. Vyvolává psychickou i tělesnou závislost. 

4. Odvykací syndrom trvá asi 10 dní, s vrcholem 2. - 3. 

den. Po odvyknutí rychle klesá tolerance.“3 

 

 

 

 

                                                 
2 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=22. 30.6.2006 
3 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=22. 30.6.2006 
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2. ZÁVISLOST 

 

Všeobecně používanou definicí závislosti je definice 

Mezinárodní klasifikace nemocí, která za syndrom závislosti 

považuje „seskupení behaviorálních, kognitivních a 

fyziologických fenoménů, které se vyvinou po opakovaném 

užívání psychoaktivní látky. V typickém případě zahrnují 

silnou touhu získat látku, obtíže s kontrolou jejího 

užívání, trvalé užívání i přes nebezpečné konsekvence a 

dávání značné přednosti užívání látky před jinými 

aktivitami a povinnostmi, zvýšená tolerance a někdy 

somatický odvykací stav.“ (Standardy substituční léčby, 

2002, str. 3) 

Závislost na opioidech podle MKN – 10. revize  spadá 

do kategorie F 11: Duševní poruchy a poruchy chování 

vyvolané užíváním opioidů. 

 

2.1  Faktory ovlivňující vznik závislosti 

 
Vznik závislosti ovlivňují faktory psychologické, 

sociální, vývojové a genetické. Je potřeba pamatovat na to, 

že jsou vzájemně velice úzce provázány a jedna druhou silně 

ovlivňují. „Závislost na užívání psychoaktivní látky je 

multifaktoriálně podmíněnou poruchou.“ (Vágnerová, 2004: 

550). Vágnerová dále tvrdí, že není jednoznačně určeno, zda 

genetické dispozice ovlivňují vznik závislosti komplexem 

specifických genetických informací nebo zda jde o dědičně 

podmíněnou produkci určitého mediátoru, který se podílí na 

zpracování psychoaktivní látky. 

 

2.1.1 Psychologické faktory  

 

Psychologické faktory ovlivňující vznik závislosti 

mohou být velice různorodé. Vhodnou klasifikaci těchto 



 
  
11 

faktorů přináší Magdalena Frouzová ve stati Psychologické a 

psychosociální faktory vzniku a rozvoje závislosti 

(Frouzová, in: Kalina, 2003): 

• Dosažení větší kontroly, moci nad sebou či nad 

druhými. 

• Urychlení a zkvalitnění vlastního vývoje – drogy mohou 

být vnímány jako substance umožňující proniknutí do 

dosud neprozkoumaných částí sebe sama. V 60. letech 

vyvolávaly u lidí pocit, že jim otevírají mysl a 

stimulují mozek. 

• Zbavení se nepříjemného stavu – drogy mohou působit 

jako „zmírňovače“ bolesti nebo nepříjemných stavů. 

• Vyvolání slasti, příjemného stavu, zintenzivnění 

smyslových zážitků. 

• Usnadnění přizpůsobení – droga je často vyjádřením 

náležení k určité skupině. Čím více je daná skupina na 

okraji společnosti, tím více používá skupinového 

narcismu jako formy kompenzace a droga zde častěji než 

v jiných skupinách slouží vyspravení ega potvrzováním 

si správnosti  společenství a jeho životního stylu. 

• Součást asociálního životního stylu – braní drog pro 

jejich sníženou dostupnost či dokonce zákaz jejich 

braní samo o sobě dostává závislého na okraj 

společnosti a jeho dissocialita je potvrzována 

potřebou sehnat na drogu enormní množství financí. 

  K těmto faktorům (které sami o sobě nemusí být 

spouštěčem závislosti) se samozřejmě přidávají i faktory 

sociální. Čili, problém závislosti není vždy jednoznačný, 

ale naopak komplexní. Pro léčbu závislosti je podstatné 

najít, co pro uživatele droga znamená a s tím později při 

léčbě pracovat. 

Při vytvoření závislosti hraje podstatnou roli 

osobnost. Čili stejné podmínky nahrávající vytvoření 

závislosti  u dvou osob mohou jednu dohnat k závislosti na 
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drogách, druhá osoba dokáže nepříznivou situaci vyřešit 

jiným způsobem. 

 

2.1.2  Sociální faktory  

 

Obrovský vliv na vznik závislosti má rodinné 

prostředí. Kritická je situace, kdy se v rodině vyskytuje 

někdo  závislý na drogách (včetně alkoholu). Nejenom, že se 

z něj může stát nefunkční člen, ale slouží také jako model 

pro zbytek rodiny. Od závislého se někdo v rodině může učit 

a napodobovat jeho chování. Ve chvíli, kdy se u tohoto 

napodobujícího člena vyskytnou problémy sahá po drogách a 

očekává od nich úlevu. Vyřešení problémů po vystřízlivění 

se nedostavuje, proto si chce opět ulevit a sahá k nyní již 

osvědčenému způsobu – ke drogám. 

Riziková je také tzv. patologická dezintegrace, kdy 

dítě rodinu opouští příliš brzy. Stejně tak i nezájem a 

neangažování se rodiny v životě dítěte.  

Další charakteristiky rodin závislých uvádí Martin 

Hajný v příspěvku Rodinné faktory vzniku a rozvoje 

závislosti (Hajný, in: Kalina, 2003): 

• Nedostatečná pozornost nebo problematická reakce ze 

strany rodičů na chování dítěte – rodina se vyznačuje 

nedostatečnou pozorností směrem k pozitivnímu chování 

dítěte a naopak projevováním nadměrné citlivosti vůči chybě 

a selhání. Výchovné nebo korigující postupy se místo toho 

dějí nedůsledně, neprůhledně a mnohdy prostřednictvím 

výčitek, skrytě vnucovaných pocitů viny anebo vynucovaných 

nerealistických předsevzetí.  

• Narušené či zatížené vztahy mezi dítětem a rodičem – 

častou charakteristikou rodiny závislého je 

hyperprotektivní matka a absence otce, chladný a slabý 

otec, popřípadě narušené vztahy s otcem (což je kritickým 

bodem hlavně u chlapců).  
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• Chaotické či špatně vymezené vztahy mezi generacemi – 

V citované stati autor tvrdí, že „v těchto rodinách není 

stanoveno, kdo má co dělat, co je čí starost a čím si kdo 

může být jistý.“ Vidíme zde tedy nejistotu a nestabilitu. 

Mezní formou těchto vztahů je sexuální zneužívání či 

incest. Následky tohoto traumatu velmi často vedou 

k problémům se sebeúctou a v partnerských vztazích, 

sebevražedným myšlenkám, poruchám tělového schématu a 

poruchám příjmu potravy. 

• Skryté, nedostatečné či naopak excesivní vyjádření 

hněvu v rodině – v rovině vyjadřování hněvu se pohybujeme 

v linii, na jejímž jednom konci je hněvivá reakce 

v neadekvátní míře, na druhém konci je to agrese 

nevyjádřená, schovaná za zdánlivě klidným a milým chováním. 

„Zvýšená hladina napětí, obava ze zneužití otevřené 

komunikace nebo pocit ohrožení v domácím prostředí vedou 

k různorodým nepříznivým důsledkům pro všechny členy 

rodiny. Pro uživatele drog jsou pak nepochybným udržujícím 

faktorem.“ 

• Závislost v roli prvku, který udržuje v rodině 

rovnováhu – a to hlavně ve smyslu udržení dítěte doma, 

neboť jeho závislost ho k rodině více poutá, než kdyby se 

začal v období adolescence osamostatňovat. 

• Jeden či více závislých členů rodiny – autor uvádí, že 

se „ukazuje, že míra rizika narušení dítěte je úměrná tomu, 

jak závislost rodiče ovlivňuje chod rodiny, rodinné rituály 

a společně trávený čas.“  

• Kodependence – závislost člena rodiny udržuje rodinnou 

homeostázu. Chování členů rodiny užívání drog usnadňuje, 

provokuje k němu anebo se vyhýbají strategiím, které by jej 

korigovalo například stanovením určitých hranic.  

Vidíme tedy, že je důležitý zájem, přiměřené povinnosti 

kladené na jedince, otevřená komunikace mezi členy rodiny, 

pevná aliance mezi rodiči.    
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3. OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ A DROGY 

 

Vývojové faktory mohou velmi významně přispět ke 

vzniku závislosti. Z tohoto důvodu jim věnuji samostatnou 

kapitolu. 

Dospívající tvoří drogami nejohroženějších skupinu. 

Proto se tato kapitola zabývá tím, čím se období dospívání 

vyznačuje a jakou v něm droga může sehrát roli.  

Dospívání je životní etapa, v rámci které se 

adolescent připravuje na dospělost. Protože dospělost klade 

na člověka stále větší nároky, doba dospívání se 

prodlužuje. Začátek dospívání bývá určován nástupem 

menarché u dívek a noční polucí u chlapců – cca 11 až 12 

let. Na konec této životní etapy se usuzuje podle ukončení 

tělesného vývoje kolem dvaceti let (tzv. biologická 

dospělost) nebo dle dosažení ekonomické samostatnosti 

jedince (tzv. sociální dospělost). Z tohoto hlediska by 

například u vysokoškoláků mohlo období dospívání končit až 

v 25 letech.  

Adolescence bývá charakterizována jako období bouře a 

vzdoru, hledání identity, vznikající autonomie a rozvoj 

abstraktního myšlení. Dospívání představuje životní fázi, 

ve které jsou pro jedince určující vrstevnické vztahy a 

také etapou, ve které si dospívající může volit cestu 

odkladu dospělosti – tzv. psychosociální moratorium. 

 

3.1  Adolescence jako období bouře a vzdoru 

 

 Dospívání bývá chápáno jako etapa, ve které proti sobě 

stojí generace dětí a rodičů. Dospívající kritizují 

dospělé, za jejich stereotypní a malicherný život, za to, 

jaké hodnoty uznávají, za jejich pohled na svět apod. Sami 

chtějí svůj život prožít „hodnotněji“ než ho žili a žijí 
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rodiče. Bouři a vzdor považoval G. S. Hall za nutnost 

tohoto období. Dospívání líčí „jako nevyhnutelný a 

dramatický střet protikladných tendencí v člověku … je to 

období turbulence, oscilací mezi protiklady (nadšení proti 

světobolu, citlivost proti cynismu, přátelství proti samotě 

atd.)“ (G.S. Hall, in: Macek, 1999: 17)   

 Petr Macek (1999) tvrdí, že studie ze 70. let ukázaly, 

že bouře a vzdor nejsou v tomto období nutností. Konfliktní 

průběh závisí hlavně na osobnostních a situačních 

faktorech.   

 

3.2  Adolescence jako období hledání identity 

 

 Dospívající se v této životní fázi začíná více, než 

kdy dříve, zabývat tím, kdo je, jaká je jeho role v tomto 

světě, jak má žít, aby žil opravdově apod. Svou roli zde 

sehrává rozvoj abstraktního myšlení, neboť poprvé začíná 

chápat a operovat s výrazy jako spravedlnost, svoboda, 

rovnost atd. 

  Vyjdeme-li z Eriksonovy teorie krizí (Erikson, 2002), 

na adolescenci se hledí jako na období, ve kterém se 

střetává identita a zmatení rolí. Aby člověk mohl postoupit 

do další fáze, měl by si vytvořit svou vlastní identitu. „… 

avšak v pubertě  a adolescenci jedinec znovu více či méně 

zpochybňuje veškerou neměnnost a veškeré kontinuity, na něž 

se dříve spoléhal, a to v důsledku rychlosti fyzického 

růstu, která je nyní stejná jako v raném dětství a 

v důsledku nového faktoru – pohlavní zralosti… mládež se 

nyní zabývá hlavně tím, jak se sama cítí, a otázkou, jak 

propojit role a dovednosti pěstované dříve s profesními 

prototypy současnosti… pocit ego identity pak tvoří 

akumulovaná důvěra v to, že vnitřní neměnnost a kontinuita 

vybudovaná v minulosti bude odpovídat neměnnosti a 

kontinuitě jedincova významu pro jiné lidi…“ (Erikson, 



 
  
16 

2002, str. 237-238). Dospívající postupně přijímá změnu 

svého zevnějšku a s tím jak se jeho zevnějšek mění, mění se 

i mínění o sobě samém.  

 Drogy se mohou stát součástí identity a image 

dospívajícího. I když třeba jen na přechodnou dobu. Velkou 

roli zde sehrává skupina, ve které se adolescent pohybuje a 

její normy (viz. dále). Adolescenti si, podle Eriksona 

„navzájem přechodně pomáhají zvládnout velkou část svého 

neklidu vytvářením různých part a stereotypizováním sebe 

samých, svých ideálů a svých nepřátel.“ (Erikson, 2002, 

str. 238). Dostane-li se tedy mladý člověk do skupiny, kde 

jsou drogy uznávanou normou, bude chtít zapadnout. 

 Drogy mohou být prostředkem k odložení dospělosti, 

tzv. psychosociálního moratoria. Tím, že adolescent bere  

drogy, nemusí na sebe přijmout zodpovědnost dospělosti. 

Jednak to od něho nebude očekávat okolí (i když na to bude 

neustále apelovat), jednak to od sebe zřejmě nebude 

očekávat sám. 

  

 3.3  Vrstevnické skupiny v adolescenci 

  

 Pro dospívajícího začíná být určující skupina 

vrstevníků. Názor vrstevníků má oproti dřívějším vývojovým 

stádiím, větší váhu, než názor rodičů. Vrstevnická parta se 

pro dospívajícího může stát referenční skupinou.  

 Pro život ve skupině platí určitá pravidla. Jedinec 

musí být konformní se skupinovými hodnotami a postoji. 

Skupina je pro člověka důležitá z hlediska jeho 

sebepotvrzení, neboť od ostatních členů dostává zpětnou 

vazbu o sobě samém. Konformita by měla pozitivní hodnocení  

skupinou zajistit. „U dětí frustrovaných nízkou podporou 

rodiny je pravděpodobné, že potřeba kladného přijetí 

vrstevnickou skupinou bude ještě silnější než u dětí 

s dobrým rodinným zázemím.“ (Matoušek, 2003: 83).  
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 Různé výzkumy však potvrzují orientaci člověka na 

takové skupiny, jejichž hodnoty jsou podobné, nebo shodné 

s hodnotami jeho rodiny, „jako rozhodující opora a 

referenční skupin sloužící jen těm dospívajícím, jejichž 

rodina selhává.“ (Coleman, in: Matoušek, 2003: 82). 

 Vrstevníci a různé party se podstatně podílejí 

na získávání autonomie jedince. Pomáhají mu odpoutat se od 

původní rodiny. Dospívající se na přechodnou dobu ke 

skupině připoutává. Ke konci období už by měl být autonomní 

i v rámci vztahů ve skupině. Skupina se stává součástí 

identity jedince. Každá z nich má své typické oblékání, 

styl života, slovník, který pro nečlena může znít zcela 

nesrozumitelně. Životní styl vrstevnické party se může 

točit kolem drog a jednotlivé členy strhávat do závislosti. 

 Matoušek (2003) uvádí, že za drogovou subkulturu  

považují různí autoři skupiny tvořené členy, kteří neuspěli 

v měřítcích většinové společnosti ani ve stabilních 

delikventních partách. Ti se díky tomu setkávají ve 

skupinách holdujících drogám, alkoholu a sexuální 

promiskuitě. Jistě tato charakteristika odpovídá 

skutečnosti, zahrnuje však pouze jednu z možných variant 

vzniku takového chování. Uvedený životní styl totiž může 

být vybrán skupinou jako právě to jednání, které ji má 

odlišit od  ostatních skupin.   
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4. BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍ DOPADY UŽÍVÁNÍ OPIOIDŮ 

 

Droga zasahuje všechny oblasti života jedince. 

Závislost na droze má nutně dopad na tělesný stav člověka, 

i na jeho stav psychický a sociální. 

 

4.1  Tělesné dopady užívání opioidů 

  

 Užívání opioidů tělesný stav ovlivňuje jak aktuálně 

po intoxikaci, tak z dlouhodobého hlediska, kdy dochází 

k mnoha změnám. Některé z nich jsou vratné, jiné nikoliv.  

 Po intoxikaci může docházet k nevolnosti, zvracení, 

miose, snížení srdeční frekvence, systolického tlaku a 

tělesné teploty. Stav dále může vyústit v útlum dýchání, 

cynózu, plicní edém, hypoxické křeče, zástavu dechu a smrt. 

(Standardy substituční léčby, 2002) 

 Ke změně tělesného stavu dochází také díky 

abstinenčním příznakům, které se dostaví maximálně do tří 

dnů od aplikace. Většinou se ale dostavují do několika 

hodin. Průběh odvykání je závislý na množství užívané 

drogy. Odvykací stav tedy může mít podobu bolení břicha, 

průjmu a nespavosti, nebo také silného nechutenství, 

zvýšené teploty, chronické nespavosti. Někdy dochází ke 

třesům a poruchám řeči.4  

 Důsledkem braní drog může být dlouhodobé či dokonce 

nevyléčitelné poškození zdraví. Nejčastější příčiny 

nevratných chronických somatických poškození uvádí 

Standardy substituční léčby (2OO2): 

1) příměsi k účinné látce – látky farmakologické i 

nefarmakologické povahy, 

2) způsob aplikace zneužívané látky, 

                                                 
4 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=4#5, 30.6.2006. 
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3) socioekonomické životní podmínky zneuživatele návykových 

látek. 

Rizika plynoucí z intravenózní aplikace drog jsou 

uvedena v první kapitole, v části, která pojednává o 

heroinu. Dalším způsobem užívání opioidů je šňupání jehož 

následkem dochází u člověka k poškození nosní přepážky a 

sliznice.   

 

4.2  Psychické dopady užívání opioidů 

 

 Nejzávažnějším  psychickým dopadem užívání opioidů je 

vznik závislosti (viz. definice MKN – 10). Závislý přestává 

kontrolovat užívání drogy. Užívá, přestože se kvůli droze 

dostává do konfliktu se svým okolím. 

 Celkově se mění životní styl uživatele. Vše v 

jeho životě se točí kolem drog. Nutně nastupuje stereotypní 

život (jenž mohl být uživatelem kritizován před tím, než 

začal drogy brát). Stereotypie se nutně točí v kruhu 

intoxikace – dojezd – shánění peněz – intoxikace.  

 Ztrácí se zájem o jakékoli věci, či činnosti, které se 

netýkají drog. Nemá zájem o školu resp. o zaměstnání, o 

přátele (pokud to nejsou přátelé spojení s drogou), o 

koníčky apod. Dovoluji si tvrdit, že si k droze vytváří 

emoční vztah. Důkazem toho je nazývání drogy důvěrnými 

jmény (např. bráška).  

 Dochází ke zvyšování tolerance vůči droze. Závislý se 

několikrát pokouší abstinovat, ale selhává. Po takovém 

odvykacím pokusu pro něj může být nebezpečné obvyklé 

množství vpravované látky, neboť během abstinence se 

tolerance snižuje.  

Častým doprovázejícím jevem závislosti jsou psychická 

onemocnění. Ta mohou být přítomna již před vznikem 

závislosti. Drogy však mohou mít vliv na různé predispozice 

k duševnímu onemocnění a mohou být spouštěčem nemoci. Po 
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užití drogy může propuknout tzv. toxická psychóza, jejíž 

příčinou je pouze vpravená látka a po jejím vyloučení 

z těla příznaky toxické psychózy mizí. „Duševní nemoci 

způsobené toxickou příčinou začínají často velmi rychle, 

jejich průběh bývá dramatický a většinou rychle odeznívají. 

Nejčastěji se jedná o různé druhy psychotických, 

depresivních či úzkostných poruch.“5  

 

4.3  Sociální dopady užívání opioidů 

 

 Droga nutně ovlivňuje celý život jedince. Po rozjetí 

závislosti začíná uživatel selhávat ve škole, resp. 

v zaměstnání. Nejen, že se nemůže soustředit na vykonávání 

svých povinností, ale také se vyskytují časté absence, 

které mohou vést k vyloučení ze školy/práce.  

 S tím jak přicházejí problémy ve škole (práci), 

začínají přicházet problémy doma. Rodina zatím netuší o 

problému s drogou, vyvíjí na svého závislého člena tlak, 

aby se situací ve škole (v práci) něco dělal. Ke změně 

zpravidla nedochází (pokud ano, nemá tato změna dlouhého 

trvání). Na to, kde je zakopaný pes se zpravidla přijde až 

o něco později.  

 Droga znamená jak pro jejího uživatele, tak pro jeho 

rodinu značnou finanční zátěž. Rodině se nejdříve začnou 

ztrácet peníze, později věci, které se dají prodat.  

 Prostředky domova ale nejsou neomezené. Nicméně 

v tomto místě nemusíme mluvit pouze o finančních 

prostředcích rodiny. Jde zde také o dobu, kdy rodina  

jednání svého člena trpí. Jestliže domov přestane 

představovat zdroj financí, musí si závislý prostředky na 

drogu shánět jinde. Peníze se obstarávají krádežemi, popř. 

pouličním prodáváním drog nebo jinou trestnou činností. U 

dívek se významným zdrojem příjmů stává prostituce. 

                                                 
5 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=57. 15.7.2006. 
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Prostituce se vyskytuje i u mužů, ale v mnohem menší míře 

než je tomu u žen. U mužů se jedná hlavně o prostituci 

homosexuální.  

 Rodina se dovídá o problému zpravidla ve chvíli, kdy 

se doma začnou ztrácet věci a peníze. Její reakce jsou 

samozřejmě individuální, odvíjející se hlavně od vztahů, 

které v rodině panují. Obvykle mají reakce následující 

podobu: po tom, co opadne prvotní vztek se rodina semkne a 

snaží se svého závislého člena donutit k nápravě, k léčbě. 

Pokud se léčba nezdaří, následují fáze „vyhánění“ závislého 

a jeho zpětné přijímání s novou nadějí, že už se polepší. 

Pokud ani během tohoto procesu nedojde ke změně, tento stav 

může vyústit v úplné opuštění rodiny a ve zpřetrhání 

kontaktů. Tento proces je značně ovlivněn mnoha faktory. 

Původní rodina mohla být zcela nefunkční a tudíž je droga 

„autoterapií“, kterou si jedinec zvolil. V tomto případě se 

od rodiny zřejmě nedostaví žádná, nebo jen minimální 

reakce. Velkou roli může hrát i závislost jiného člena 

rodiny, hendikep a jak je uvedeno výše celkové vztahy 

panující v rodině. 

 Stejně jako rodina, sehrávají v procesu závislosti 

roli přátelé a kamarádi. Zpravidla se také snaží svého 

přítele dostat „na dobrou cestu“, ale stejně tak jako 

rodina ho mohou opustit pokud se léčba nezdaří. Je otázkou, 

kolik má závislý nezávislých kamarádů. Důvodem braní drog 

může být obava ze ztráty dosavadních přátel. Ti už totiž 

mohou mít značný náskok se zkušenostmi s užíváním drog. 

Závislí jedinci se začínají orientovat na lidi, kteří drogy 

berou, mohou je poskytnout, na lidi, se kterými mohou 

„frčet“, sdílet své pocity a prožitky spojené s drogou. 

Tyto důvody mohou sehrávat svou roli v postupném ztrácení 

všech „zdravých“ kamarádů.  

 Finanční náročnost drogové závislosti způsobuje 

spojení drog s kriminální činností. Ta  může vést až 
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k trestům odnětí svobody. Věznice představuje vhodné místo 

k abstinenci, neboť za drogy se zde platí více než na ulici 

a sehnat ve věznici tolik peněz není lehké. Některá 

vězeňská zařízení nabízejí léčebný program pro drogově 

závislé6. I když uživatel během výkonu trestu úspěšně 

abstinuje, je možné, že se po odchodu z výkonu trestu vrátí 

mezi staré známé, čili drogově závislé a do závislosti 

upadá znovu.  

 Páchaní trestných činů může výrazně negativně ovlivnit 

jeho další život, a to hlavně na poli profesním, neboť se 

záznamem v trestním rejstříku je těžší najít si zaměstnání.  

 Problémy ve společenské oblasti života mohou uživatele 

dovést až k sociálnímu vyloučení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 v Ústeckém kraji je to věznice Všehrdy, na Chomutovsku a věznice Bělušice na Mostecku 
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5. SNIŽOVÁNÍ RIZIK (HARM REDUCTION) 

 

Substituční léčba je jednou z variant tzv. harm 

reduction. Harm reduction jsou opatření směřující ke 

zmírnění nebo úplnému vymizení škodlivých následků užívání 

drog. Je na místě vedle snahy o potírání drog podnikat 

kroky, které vedou ke zmírnění možných negativních důsledků 

užívání. To chápou odborníci, ale laická veřejnost tyto 

aktivity většinou považuje za vyhazování peněz a žádá spíše 

represivní přístup k uživatelům drog. Snižování rizik velmi 

významně  přispívá  k ochraně veřejného zdraví. 

Podmínkou harm reduction je dostupnost těchto služeb. 

Bývají tedy poskytovány v rámci tzv. nízkoprahových 

zařízení. Výhody nízkoprahových zařízení spočívají hlavně v 

anonymitě klienta a v otevřenosti těchto zařízení všem těm, 

pro které je určeno, pokud neporuší některé ze základních 

pravidel, které má každé takové zařízení interně stanoveno 

– v případě K-centra v Mostě je to například porušení 

zákazu manipulace s drogami, násilné chování vůči ostatním 

apod.). 

Nejzákladnější službou poskytovanou nízkoprahovými 

zařízeními je výměnný program, spočívající ve výměně 

použitých jehel za nové. Dochází tak ke snižování rizik 

přenosu hepatitid i HIV. Dalšími nabízenými službami bývá 

například poskytování kondomů, vitamínů, poradenství atd. 

„Nízkoprahová kontaktní centra mohou  hodnotit aktuální 

stav uživatele, vybrat pro něj vhodnou léčbu, případně mu 

zprostředkovat nástup do léčby.“ (Müllerová a kol., in: 

Matoušek, 2005: 215) 

 

5.1  Substituční léčba 

  

Všezahrnující definici substituční léčby přináší Petr 

Popov (Popov, in: Kalina, 2003: 432): „Substituce 
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návykových látek je terapeutický postup, při kterém je 

původně užívaná návyková látka (ilegálního původu, 

účinkující krátkodobě, obsahující někdy toxické příměsi, 

často s neznámou koncentrací a aplikovaná velmi často 

rizikovým způsobem, tj. intravenózně, nesterilně)… 

substituční léčba je jednou z forem lékařské péče pro 

závislé na opiátech (především heroinu)“. Při léčbě se 

používá látka stejná či podobná té, která byla užívána 

nelegálně. Léčba se nabízí ve dvou formách: udržovací 

(pacientovi se poskytuje dostatek látky, aby se snížilo 

nebezpečí rizikového či škodlivého jednání), a 

detoxifikační – při ní se množství podávané látky postupně 

snižuje až na nulu. Léčba se poskytuje zároveň 

s psychosociální podporou i bez ní.“ (Zábranský, 2003, str. 

1) 

Substituční léčba tedy umožňuje klientům snížit 

rizikové chování. V nízkoprahových zařízeních se 

substituční péče poskytuje ve spolupráci s lékaři.  

 

5.1.1  Historie substituční léčby 

 

Ve světě se první pokusy substituční léčby začaly 

provádět na konci 60. let. Podávanou látkou byl do dnešního 

dne používaný metadon. „Metadonová substituce byla poprvé 

použita v roce 1965“ (Nešpor, Csémy, 1996). V 90. letech se 

substituční léčba poskytovala ve všech zemích Evropské 

unie. (Zábranský, 2003). 

Již před rokem 1989 se u nás substituční léčbou 

v některých případech řešila závislost na braunu. Již 

v této době byl používán Temgesic obsahující buprenorfin. 

(Zábranský, 2003). 

  Společně s rostoucím počtem toxikomanů závislých na 

heroinu vyvstala na počátku 90. let potřeba substituční 

léčby. V roce 1992 prováděl Drop-in jednoroční experiment 
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s metadonem. Roku 1997 byl spuštěn ve VFN v Praze pilotní 

program pro 20 pacientů. O dva roky později Ministerstvo 

zdravotnictví vytvořilo Standardy substituční léčby a 

vzdělávací program pro odborné lékaře a střední 

zdravotnický personál. S postupem času se založila různá 

specializační centra.  

K-centrum v Mostě začalo substituční program 

poskytovat v roce 2003, ve spolupráci s primářem 

psychiatrického oddělení mostecké nemocnice, MUDr. 

Špeciánem. Byla to první substituční terapie poskytovaná 

v rámci nízkoprahového zařízení.  

V současné době, v západním světě i u nás, je 

substituční léčba jednou ze základních služeb, které jsou 

závislým poskytovány.   

 

5.1.2  Cíle substituční léčby 

 

Drogová závislost s sebou nese spoustu problémů, a to 

jak zdravotních, tak psychických i sociálních. Substituční 

léčba může mnohým z nich předcházet a rizika užívání 

snižovat na minimum.  

Cíle substituční léčby čerpám ze dvou zdrojů, neboť  

každý z nich klade důraz na jinou stránku věci. První 

zdrojem  je Informace pro tvůrce drogové politiky o 

účinnosti substituční léčby závislosti na opiátech 

(Verster, Buning, 2003). Tento dokument uvádí cíle s 

ohledem na situaci jedince a její změnu: 

• „pomoci pacientům, aby zůstali zdraví až do doby, než 

budou díky vhodné léčbě a podpoře schopni začít žít 

bez nelegálních drog, 

• omezit pacientovo užívání nelegálních nebo 

nepředepsaných drog, 

• řešit problémy, spojené se zneužíváním drog, 
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• omezit nebezpečí, související se zneužíváním drog – 

zvláště riziko úmrtí předávkováním a riziko infekce 

HIV, hepatitidy typu B a C a jiných krevně přenosných 

infekcí prostřednictvím injekčního užívání a sdílení 

injekčního vybavení, 

• zkrátit trvání období zneužívání drog, 

• snížit pravděpodobnost budoucí recidivy zneužívání 

drog, 

• snížit potřebu páchat trestnou činnost v zájmu 

obstarání prostředků na zneužívání drog, 

• pokud je to vhodné, stabilizovat pacienta na 

substituční látce a zmírnit tak abstinenční příznaky, 

• zlepšit zapojení do jiného typu léčby, 

• zlepšit celkové fungování člověka samotného, jeho 

sociální integraci a rodinný život“. (Verster, Buning, 

2003: 15) 

Oproti tomu Poziční dokument vydaný WHO, UNODC a 

UNAIDS stanovuje cíle substituční léčby zohledňující spíše 

celospolečenské hledisko: 

• redukovat závislost na nelegálních drogách, 

• redukovat chorobnost a úmrtnost způsobenou užíváním 

opioidů, či způsobem užívání těchto látek, 

• zlepšení fyzického i psychického zdraví, 

• usnadnit navrácení se do pracovního nebo vzdělávacího 

procesu, 

• zlepšit sociální fungování. 

Vidíme, že cíle substituční léčby se dotýkají jak 

zlepšení biologického stavu, tak stavu psychického i 

sociálního. Substituční terapie by měla přispívat 

ke zlepšení všech reverzibilních změn, ke kterým v důsledku 

závislosti došlo.  
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5.1.3  Typy substituční léčby 

 

Typy substituční léčby můžeme rozlišit z hlediska 

trvání, což souvisí i s cílem terapie (podle toho, zda jde 

o snižování rizik nebo o směřování k abstinenci), podle 

typu zařízení, ve kterém léčba probíhá a také podle typu 

podávané látky. 

Z časového hlediska můžeme rozlišit tři druhy 

substituční terapie: 

• krátkodobá – tato léčba je spíše výjimečná, využívá se 

pouze ve stavech akutního ohrožení života, tato léčba trvá 

1-2 týdny, 

• střednědobá – využívá se k detoxifikaci jedinců 

s vysokou tolerancí, 

• dlouhodobá – udržovací, využívá se u klientů, kteří 

z různých důvodů nejsou schopni se drogy vzdát. 

Podle typu zařízení a doprovodných služeb rozlišujeme: 

• komplexní substituční léčbu, při níž jsou v rámci 

jednoho zařízení poskytovány veškeré doprovodné služby 

(individuální či skupinová psychoterapie, rodinná 

terapie, sociální práce a poradenství atd.) a 

• nízkoprahové substituční programy, omezující se na 

poskytování látky určené k substituci bez další 

terapie nebo poradenství. 

V současné době se k substituční terapii využívají 

hlavně metadon a Subutex. Metadon je stále nejčastěji 

podávanou látkou v rámci Evropské unie. Výjimku tvoří pouze 

Francie, kde v podávání látek k substituci převažuje 

buprenorfin. Ke konci roku 1999 bylo ve Francii léčeno cca 

62 000 lidí Subutexem, oproti asi 8 000, kteří byli léčeni 

metadonem. Velká Británie, Nizozemí a Švýcarsko se 

pokoušely o substituční léčbu heroinem. Využívá se také 

Levo alpha acetyl methadol (LAAM), látka s podobnými účinky 

jako má metadon nebo kodein. 
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„Je žádoucí, aby substituční látky měly delší dobu 

působení, než droga, kterou nahrazují, tím prodloužily dobu 

do nástupu abstinenčních příznaků a tedy snížily frekvenci 

užívání.“ (Verster, Buning, 2003: 14) 

Pro úspěch substituční léčby je potřeba doprovodných 

služeb, které zajistí podporu jedince a usnadní mu návrat 

z okraje společnosti mezi většinovou společnost. 

 

5.1.3.1  Metadon 

 

Metadon je nejčastější látka podávaná při substituční 

léčbě závislosti na opioidech (viz výše). „Odhaduje se, že 

v Evropě užívá farmaceutický metadon přibližně 300 000 

lidí, ve Spojených státech 180 000 a v Austrálii 20 000.“ 

(Verster, Buning, 2003: 17) 

Syntetická látka Metadon působí jako opioidový 

agonista (silná afinita i vnitřní aktivita). Podává se 

v roztoku, nejčastěji o koncentraci 1 mg/1 ml. (Verster, 

Buning, 2003: 17) 

„Metadon především zmírňuje nutkavou touhu po užití 

drogy, potlačuje abstinenční příznaky a blokuje pocity 

euforie spojované s heroinem.“ (Verster, Buning, 2003). 

Při užití metadonu se mohou objevit vedlejší účinky. 

Bývá to útlum dýchání, závratě, nevolnost, zácpu, pocení a 

pokles libida. Riziko metadonu spočívá v předávkování se a 

to hlavně na začátku terapie. Toto nebezpečí klesá po 

několika užitích metadonu. 

Zábranský (2004) provedl podrobnou studii 20 odborných 

článků, týkajících se metadonové léčby. „Většina autorů se 

shoduje na tom, že metadonová udržovací léčba bude 

nejúspěšnější za těchto podmínek: 

a) Léčbu poskytuje dobře vyškolený a motivovaný personál. 

b) Léčba je poskytována v odpovídajícím léčebném 

prostředí. 
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c) Léčba se zaměřuje  spíše na „udržování“ než 

abstinenci. Abstinence může být dlouhodobým cílem. 

d) Léčba je zajišťována v multidisciplinárním prostředí, 

v jehož rámci dochází ke koordinované činnosti 

praktických lékařů, lékárníků, lékařů specializovaných 

na léčbu drogových závislostí a ošetřovatelského 

personálu. 

e) Léčba má sama o sobě multidisciplinární povahu, což 

znamená, že metadonová udržovací léčba není jedinou 

poskytovanou službou, ale současně se řeší další 

potřeby pacienta, ať už se týkají lékařských, 

sociálních, právních, psychiatrických nebo jiných 

aspektů. Tyto faktory mohou totiž patřit k důvodům 

vedoucím k užívání nezákonných opioidů. 

f) Léčba je nastavena tak, aby reagovala na konkrétní 

potřeby jednotlivých pacientů. Každý pacient má svou 

osobní minulost a individuální charakteristiky. 

Někteří autoři rovněž uvádějí, že je důležité, aby měl 

pacient pocit kontroly nad svou vlastní léčbou. 

g) Pacient zůstává v léčení tak dlouho, dokud je to 

nutné. Může se jednat o dobu jednoho nebo dvou roků, 

ale zrovna tak to může znamenat celoživotní 

metadonovou léčbu. Z prováděných výzkumů jednoznačně 

vyplývá výrazná korelace mezi efektivností léčby a 

setrvávání klientů v procesu léčby.“ 

Souhrn těchto podmínek vedoucích k větší úspěšnosti 

metadonové terapie se podle mého názoru týkají každé 

substituční léčby, která je poskytována v rámci služeb harm 

reduction. 

  

5.1.3.2  Buprenorfin (Subutex) 

 

 „Buprenorfin byl objeven v roce 1960. Osmnáct let na 

to, v roce 1978, se začal používat jako lék proti bolesti a 
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později také k detoxifikační a substituční léčbě při 

závislosti na opioidech. Je to polosyntetický derivát 

jednoho z alkaloidů opia - thebainu.“7 

Buprenorfin, látka prodávaná v tabletě pod názvem 

Subutex, působí jako částečný opioidový agonista-

antagonista. „Způsob vazby na opioidní receptory je pro 

mechanismus účinku klíčový. To proto, že: 

• Buprenorfin se váže na receptory velmi pevně, dokonce 

tak pevně, že vytlačí z vazby jiné látky, například 

heroin nebo metadon. 

• Buprenorfin receptory aktivuje jen částečně. Díky tomu 

je relativně bezpečný při předávkování (jen malá 

pravděpodobnost zástavy dechu) a antagonizuje účinek 

látek, které receptory aktivují plně (heroin, 

metadon). Může proto vyvolat u jedinců , kteří jsou na 

velmi vysokých dávkách abstinenční syndrom. Může také 

ale působit jako antidotum při předávkování, např. 

heroinem.“8  

 Ve Francii jako jediné, je buprenorfin nejužívanější 

látkou určenou k substituci. V roce 2002 byl poměr 

buprenorfinu k metadonu 16:1 (Verster, Buning, 2003). 

V současné době se zde dokonce ozývají hlasy k tomu, aby 

Subutex nebyl považován za drogu.9 Zdá se, že hlavním 

důvodem pro preskripci Subutexu ve Francii je právě nízké 

riziko předávkování. Jeho výhodou je také slabý a krátký 

odvykací stav. 

 Subutex se užívá sublingválně. Důvodem je nedostatečné 

vstřebávání látky při perorálním užití. Po užití Subutexu 

dochází k útlumu CNS, k ospalosti, k útlumu dechového 

centra, k miose a k dalším příznakům, které jsou typické 

pro celou skupinu opioidů. 

                                                 
7 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=58. 22.7.2006 
8 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=58. 23.7.2006. 
9 http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-795541,0.html 23.7.2006. 
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 Léčba Subutexem je finančně nákladnější, než léčba 

methadonem. Podává se těhotným ženám, neboť dosud nebyly 

zjištěny patologické účinky této látky na plod. Metadonová 

léčba bývá uváděna jako vhodnější pro dlouhodobé uživatele 

opioidů. Výhodou Subutexu je slabší a kratší odvykací 

syndrom a nižší riziko předávkování, hodí se tedy pro 

začínající uživatele drog.   

 

5.1.3.3  Heroin 

 

 Podávání heroinu (diacetylmorfin), společně 

s metadonem,  v substituční terapii ze zkoušelo pouze ve 

Velké Británii, Švýcarku a Nizozemí. Terapie heroinem se 

příliš nepoužívá. Experimenty ve výše zmíněných zemích 

čítaly pouze několik desítek osob v této terapii. Poziční 

dokument WHO…, 2004 uvádí, že tato terapie byla úspěšná u 

uživatelů, kteří „selhali“ v metadonové léčbě. „Pro těžce 

závislé starší uživatele heroinu je léčba pomocí metadonu a 

heroinu účinnější než léčba při výhradním použití 

metadonu.“ (Verster, Buning, 2003) 

 

5.1.3.4  Levo alpha acetyl methadol (LAAM) 

 

 Tento syntetický opioid má téměř stejné účinky jako 

methadon, liší se pouze v nástupu účinků, ten přichází 

pomaleji, nežli u metadonu. LAAM je používán hlavně ve 

Spojených státech. (Position paper of Substitution…, 2004) 
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6. ČINNOST K-CENTRA V MOSTĚ 

 

Mostecké „Káčko“ funguje od roku 1996. V této době 

fungovalo společně s terénními programy. V roce 2001 byly 

služby jasně rozděleny na projekty: K-centrum Most a 

Asistent pro terénní kontakt.  K-centrum Most je součástí 

tzv. Domu Humanity provozovaného občanským sdružením MONA 

(Most k naději). V rámci Domu Humanity dále fungují 

projekty: Asistent pro terénní kontakt (terénní programy) 

orientující se na drogově závislé, Linka duševní tísně 

v Mostě včetně Linky pro G/L minority a AIDS pomoc 

(telefonická krizová intervence), Reedukace (motivace a 

zaměstnávání obtížně zaměstnavatelných osob) a  Labyrinth 

(probační program pro rizikovou mládež). 

 Služby K-centra drogově závislým a jejich rodinám: 

• Výměna použitých stříkaček za čisté – sterilní (kus 

za kus) s doprovodným zdravotnickým materiálem.  

• Vitamíny, kondomy, preventivní materiály. 

• Minimální zdravotní ošetření. 

• Potravinový servis (instantní nudlová polévka, čaj, 

káva, šťáva).  

• Hygienický servis – možnost osprchovat se a vyprat 

prádlo. 

• Krizová osobní a telefonická intervence – aktuální 

pomoc v tísni. 

• Individuální poradenství a terapie pro všechny, kteří 

mají drogové nebo s tím spojené problémy. 

• Zprostředkování kontaktu na odbornou pomoc – Detox, 

léčebna, komunita, doléčovací středisko, psychiatr, 

terapeut apod. 

• Pomoc při jednání s policií, úřady a probační a 

mediační službou, výkon alternativních trestů atd. 
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• Nabídka osobní asistence při návštěvě lékaře, úřadů 

apod.Pomoc při doléčování po příchodu z léčebny – 

individuální a skupinovou formou. 

• Zprostředkování vyšetření na TBC a další choroby. 

• Poradenství v oblasti pohlavně přenosných a 

infekčních chorob, jejich prevence a léčby. 

• Kontrolovaný subutexový program.  

• Kontaktní místnost. 

• Aktivity club. 

• Rodičovská skupina. 

• Gender program (ženská skupina, speciální informační 

materiály pro ženy, hygienické potřeby pro ženy – 

tampóny, vložky, vlhčené ubrousky).  

Další nabízené služby: 

• AIDS linka pomoci – pohlavně přenosné choroby, G/L 

minority apod. 

• Pomoc marginálním skupinám gay minorita, HIV 

pozitivní, Romové. 

• Tematické besedy pro žáky, studenty a další 

zainteresované osoby. 

  

6.1  Drogová scéna v mosteckém regionu 

  

 Nejužívanější nelegální drogy mosteckého regionu jsou 

cannabinoidy. V užívání tvrdých drog stojí na prvním místě 

pervitin. Tato situace je srovnatelná se situací v celé ČR. 

(Mravčík a kol., 2005) 

Významný podíl na situaci na Mostecku má Protidrogová 

jednotka Policie ČR v Mostě, které se od roku 2001 daří 

úspěšně typovat a později dopadat dealery heroinu 

v regionu. Heroin díky této situaci stal téměř u všech 

uživatelů sekundární drogou, pro kterou se jezdí hlavně do 

30 km vzdálených Teplic. Na prevalenci pervitinu se podílí 
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jeho snadná dostupnost, cena, jež díky konkurenčnímu boji 

stále klesá a minimální fyzická závislost vznikající při 

jeho užívání.     

 Z opioidů se vedle heroinu užívá hlavně Subutex. Ke 

zneužívání této látky dochází od roku 2003, kdy pilulka 

obsahující buprenorfin výrazně zlevnila. Díky tomu se 

dostala na černý trh a do dnešního dne se zde úspěšně drží.  

 

6.2  Subutexový program  

 

 Subutexová terapie funguje v mosteckém K-centru od 

roku 2003. Patří do služeb směřujících ke snižování rizik. 

Nikdy nebyla nastavena jako služba, která má vést 

k abstinenci. Přesto se to několika klientům podařilo.  

 Do dnešního dne prošlo programem 86 uživatelů. 

Prokazatelně 3 klienti z tohoto celkového počtu dodnes 

abstinují. Program se v současné době blíží ke svému konci. 

Z toho důvodu se ho nyní účastní pouze 7 osob. 

 Subutexový program byl pilotním projektem v podávání 

Subutexu v nízkoprahovém zařízení. Dvakrát až třikrát týdně 

do K-centra docházel psychiatr, který zde vydával recepty. 

Klienti si následně za své peníze (finanční spoluúčast 

pacienta viz tab. 1) Subutex vyzvedli v lékárně a  krabičku 

přinesli zpět do „Káčka“.  Vydávání Subutexu a jeho užívání 

se díky tomu dostalo pod kontrolu. 

 

Tab. 1 

Dávka Finanční spoluúčast pacienta na 4 týdny léčby 
0,4 mg denně 394 

2 mg denně 1052 

8 mg denně 3207, 50 
Stav k 1.4.2006 
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6.2.1 Podmínky zařazení klienta do programu  

 

 K zařazení klienta do programu musely být splněny 

následující podmínky: 

• závislost na opioidech, 

• vyjádření svobodné vůle vstoupit do programu 

• doporučení psychiatra, 

• projít motivačními rozhovory (pět pohovorů 

uskutečněných během jednoho měsíce), 

• mít trvalé bydliště na Mostecku (lze udělit výjimku 

pro uživatele z jiných regionů).  

 

6.2.2 Práva a povinnosti klienta v programu 

 

 S klientem je na začátku programu sepsán kontrakt 

obsahující práva a povinnosti klienta. Pokud své povinnosti 

během programu poruší, dostává tří měsíční podmínku, 

poruší-li své povinnosti během této tříměsíční lhůty, 

dostává distanc a v programu může pokračovat až po 6 

měsících ode dne vyloučení z programu. Pokud se do programu 

po 6 měsících vrátí a znovu proviní tím samým přestupkem, 

za které mu byl udělen distanc nebo programu zneužije je 

vyloučen bez možnosti návratu do projektu.  

 Práva a povinnosti klienta shrnuje následující text. 

Klient: 

• Předepsaný a poté vyzvednutý Subutex bude odevzdávat 

pracovníkovy K-centra. 

• Nemá-li prostředky na zakoupení Subutexu, odevzdá 

pracovníkovy K-centra recept. 

• Bude denně (výjimku mohou tvořit zaměstnaní klienti a 

víkendové dny) docházet do K-centra a vyzvedávat si 

předepsaný počet tablet na jeden den – možno dohodnout 

individuální přístup. 
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• Klient si hlídá a sleduje počet nevydaných tablet a 

sám zodpovídá za včasnou návštěvu lékaře v K-centru pro 

vystavení předpisu na další Subutex. 

• Klient má právo požádat o vydání celého zbytku tablet 

Subutexu, nicméně se vystavuje riziku trvalého vyloučení ze 

substituční léčby. 

• Klient bere na vědomí, že Subutex je vydáván v úterý a 

čtvrtek od 14 do 16 hodin – v ojedinělých případech možno 

dohodnout individuální dobu. 

• Klient je povinen absolvovat 1x za 14 dní individuální 

konzultaci v rozsahu 1 hodiny. 

• Klient se zavazuje, že během substituční léčby 

nezneužije žádnou omamnou nebo psychotropní látku a bere na 

vědomí, že může být kdykoliv přetestován. 

• Klient se zavazuje, že během léčby nebude užívat žádná 

léčiva obsahující morfin, kodein a jejich deriváty, které 

mohou ovlivnit pozitivitu testu. 

• Pracovník poskytne klientovi během substituční léčby 

potřebné poradenství. 

• Pracovník vydá klientovi jen předepsaný počet tablet 

na 1 den. 

• Pracovník bude průvodcem klienta po celou dobu jeho 

léčby v programu. 
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7. HODNOCENÍ SUBUTEXOVÉHO PROGRAMU 

 

 Subutexová terapie by měla přinést změny ve všech 

oblastech života klienta. Zhodnocení programu se proto 

orientovalo na srovnání bio-psycho-sociální situace klienta 

před nástupem do programu a její případné změny během 

terapie. Původní záměr sběru dat byla metoda rozhovoru 

s klienty, která nemohla být realizována, neboť v době 

výzkumu bylo v programu pouze 7 klientů.  

 Sběr dat byl tedy uskutečněn metodou studia dokumentů 

a metodou rozhovorů, a to s pracovníky K-centra, kteří měli 

na starosti individuální terapii a poradenství pro klienty 

v  subutexovém programu.   

Náhodně bylo vybráno 15 klientů, kteří během tří let 

fungování programu terapií prošli. Výzkum se orientoval na 

sběr kvantitativních dat. Ta se týkala změny fyzického 

stavu, psychického stavu, životního stylu, rodinných 

vztahů, přátel a zaměstnanosti resp. nezaměstnanosti.  

 

7. 1  Výzkumné problémy 

 

 Během realizace svého výzkumu jsem narazila na několik 

problémů. Ten hlavní spočíval v již několikrát zmíněném 

aktuálním počtu klientů v programu, kvůli kterému bylo 

třeba změnit původně stanovené metody sběru dat a předělat 

koncepci otázek. Problém vyvstal s otázkou týkající se 

intravenózního užívání drog během terapie. Vycházela jsem 

z domněnky, že se četnost nitrožilního užívání drogy v době 

setrvávání v programu snížila, nebo k němu vůbec 

nedocházelo. Informace týkající se způsobu aplikace drogy 

pracovníci od klientů neměli, protože za nitrožilní užívání 

drog klientovi hrozilo vyloučení z programu. Z toho důvodu 

mohli pracovníci odpověď pouze tušit. Z toho důvodu se 

musely vyřadit otázky, které se týkaly nitrožilního užívání 
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drog a současně všechny otázky zaměřené na subjektivní 

hodnocení situace klientem.   

 

7.2 Výběrový soubor 

 

 Výběrový soubor byl vybrán náhodně. Tvoří ho 15 

klientů, kteří subutexovým programem procházejí nebo jím 

již prošli. Vzorek se skládá ze 2 žen a 13 mužů. Tento 

poměr téměř odpovídá poměru uživatelek žen a uživatelů 

mužů, kteří prošli programem (1:5). 

 

Graf č. 1 

Výběrový soubor podle pohlaví
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 Průměrný věk klientů ve vybraném vzorku činí 26,7 

roku. Nejvíce klientů se pohybuje v rozmezí 25 až 29 let. 

 

Graf č. 2 

Věkové kategorie výběrového souboru
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7.3 Zdravotní stav 

 

 Jedním z cílů subutexové terapie je zlepšení 

zdravotního stavu uživatelů opioidů.  Během programu se 

podle pracovníků nezměnil zdravotní stav u dvou klientů U 

ostatních došlo ke zlepšení a to hlavně na začátku terapie. 

Ke zhoršení došlo ve dvou případech, a to na konci terapie. 

Příčina  u prvního klienta spočívala v nitrožilním užívání 

Subutexu a u druhého v užívání heroinu společně se 

Subutexem. Tito klienti byli po zjištění těchto skutečností 

z programu ihned z programu vyloučeni.  

 

Graf č. 3 

Změna zdravotního stavu během terapie

0

2

13

0

2

4

6

8

10

12

14

Zhoršení Stejný Zlepšení

 

 

 Za zlepšením zdravotního stavu stojí čistota Subutexu 

a jeho sublingvální užívání, které nepředstavuje tak 

závažná zdravotní rizika. Významně se na fyzickém stavu 

podepisuje zlepšená životospráva. U dvou klientů byla 

příčinou zlepšení fyzického stavu změna bytové situace, kdy 

se z ulice dostali do emauzských domů. Jeden z klientů 

dokonce během terapie nastoupil do interferonové léčby 

žloutenky typu C.   
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7.4 Psychosociální situace 

 

 Psychický stav během terapie se značně odvíjí od 

sociálních změn. Ke zlepšení psychického stavu došlo u 10 

klientů. Psychický stav se u nikoho  nezhoršil. 

 

 Graf č. 4 

Změna psychického stavu během terapie
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 Obrovský vliv na psychický stav klienta má jeho okolí,  

přístup a podpora blízkých osob. Významnou roli u všech 

klientů hrály partnerské vztahy. Ne příliš vhodná byla pro 

psychiku klienta situace, kdy byl v subutexovém programu a 

měl partnera - uživatele, který ve stejné době programem 

neprocházel. V těchto případech docházelo k častým 

konfliktům mezi partnery, které nijak nepřispívaly k  

psychické pohodě klienta. Psychickému stavu také moc 

nepřispívalo, pokud klient partnera vůbec neměl. V tomto 

případě se takový jedinec cítil častěji smutný a 

podrážděný, než jedinec s partnerem. 

   U 60 % klientů došlo ke změně životního stylu. Příčin 

této změny se nabízí hned několik. Především je to změna 

finanční situace klienta, který během programu nemusí 

veškeré své prostředky vkládat do drog. Dochází k paradoxní 

situaci, kdy klient má méně peněz, než měl před terapií, 

ale vzhledem k tomu, že už je všechny nevydává za drogy 

zbude mu jich více pro sebe samého.  
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 Další důležitá příčina spočívá v zaměstnání, které si 

během terapie našlo 5 klientů. Během terapie mělo 

zaměstnání 9 osob. Všichni pracovali v dělnických 

profesích. Nejčastěji se objevovala práce na stavbách (v 5 

případech). Práci během terapie neměla ani jedna z žen.  

Následující grafy ukazují změnu počtu zaměstnaných klientů 

před terapií a během terapie. 

 

Graf č. 5 

Zaměstnán před nástupem do terapie
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Graf č. 6 

Zaměstnán během terapie
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 Na změně životního stylu se neméně podílí také nové 

využití času, který už klienti nemusí trávit sháněním 

prostředků na drogy a drog samotných. Naopak klienti se 

vrací ke svým starým koníčkům a nebo si nacházejí nové. 

Jestliže se nějakým zálibám věnovali před terapií, během ní 

trávili touto činností mnohem více času. Pouze 4 klienti 

žádný koníček během terapie neprovozovali. Ostatní se 

věnovali aktivním činnostem, hlavně sportu. Začali chodit 
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do posilovny, jezdit na kole, hrát fotbal. U žen se zvýšila 

orientace na rodinu a rodinné vztahy.   

 

Graf č. 7 

Změna životního stylu během terapie
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  U 40 % klientů se zlepšili rodinné vztahy. Toto 

zlepšení se projevilo hlavně ve snížení počtu konfliktů 

v rodině. Mezi klienty, u kterých zůstaly rodinné vztahy 

stejné, jsou zahrnuti i ti, jež nebyli se svou rodinou 

v kontaktu (nikdo z nich svou rodinu během terapie 

nezkontaktoval). Změna rodinných vztahů byla důležitá 

hlavně pro ženy – začaly se více angažovat na tom, co se 

doma děje.    

 

Graf č. 8 

Změna vztahů s rodinou během terapie
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 Ani významné změny v sociálním okolí klientů 

v programu se výrazně nezměnilo. Jak je psáno výše, nikdo, 

kdo před terapií nebyl v kontaktu se svou rodinou ji během 
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terapie nekontaktoval. Stejně tak je to i s okruhem 

známých. Pouze 3 klienti z celkového počtu přestali trávit 

svůj čas s lidmi, se kterými ho trávili před terapií. Tyto 

3 osoby se dobrovolně izolovaly doma a nestýkali se vůbec 

s nikým. U zbývajících 12 klientů se okruh známých žádným 

způsobem nezměnil. 

 

Graf č. 9 

Změna přátel během terapie
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ZÁVĚR 
 
 

 Opioidy jsou látky vážící se k receptorům v mozku. 

Jednotlivé z nich se váží různě silně a vyznačují se různou 

aktivitou. Heroin vytváří velmi silnou vazbu s receptorem. 

Buprenorfin (účinná látka v tabletě Subutex) se však na 

receptor váže ještě pevněji než heroin. Pokud tedy jedinec 

užije heroin na dříve vzatý Subutex, dostaví se u něj jen 

minimální účinky heroinu. Díky této vlastnosti je Subutex 

vhodný k substituční terapii. 

 Fyzická závislost vytvářející se u opioidních drog již 

po několika užitích má za následek poměrně velmi rychlý 

proces odsouvání jedince na okraj společnosti. Uživatel je 

nucen vzít drogu znovu a znovu aby předešel nepříjemným 

fyzickým stavům (na počátku užívání je motiv samozřejmě 

zcela odlišný – konzumace drog vede k libým pocitům). Díky 

tomu se jedinec dostává do začarovaného kruhu, ze kterého 

se špatně uniká. Postupem času nastávají problémy doma, ve 

škole, v zaměstnání. Celá  situace pak může skončit 

pobýváním na drogových bytech nebo úplně na ulici a 

sociálním vyloučením uživatele. 

 Závislost nenechá v životě uživatele kámen na kameni. 

Dosavadní způsob života a vztahy se hroutí jako domeček 

z karet. Zbývá zde však jediná jistota a tou je droga. 

Jistota, že se někde budou muset sehnat prostředky na další 

dávku. 

 Substituční léčba může představovat most pro člověka, 

který se své závislosti nechce nebo nemůže zbavit. Dostává 

ho z okraje společnosti opět směrem k jejímu středu. Ovšem 

pouze za podmínky, že je užíván, tak jak má být. Pokud je  

nadužíván nebo není-li užíván sublingválně představuje pro 

uživatele značná rizika. Substituční terapie se liší tím na 

jaké cíle se orientuje a jaká látka se při terapii podává. 
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 Subutexový program v mosteckém K-centru hodnotím jako 

úspěšný, neboť u klientů došlo ke značnému zlepšení 

v oblasti fyzické i psychické. Začali se zabývat sami 

sebou, více je začaly zajímat mezilidské vztahy. Během 

programu začali s provozováním koníčků, o kterých před 

programem často jen mluvili, ale kterým se nevěnovali. 

Začali dbát o sebe samé, zajímalo je, jak vypadají a 

investovali do svého zevnějšku. Významně se začali zabývat 

také svým zdravotním stavem. Jeden z klientů v terapii 

dokonce nastoupil do interferonové léčby žloutenky typu C. 

Nutno podotknout, že tato léčba je psychicky i fyzicky 

velmi náročná. Pěti klientům se podařilo najít zaměstnání. 

Celkově během terapie pracovalo 9 klientů, přičemž během 

terapie o zaměstnání nikdo nepřišel.  

 Během terapie se většina klientů stýkala se stále 

stejnými lidmi. Pokud by substituční léčba byla zaměřena na 

abstinenci, počet osob se stále stejným okolím by se zřejmě 

snížil.  

 Pro lepší fungování programu by bylo třeba zlepšit 

komunikaci mezi odborníky. Neboť se ve dvou případech 

stalo, že byl subutex klientovi předepisován jak 

psychiatrem, tak obvodním lékařem. Dále by bylo vhodné 

rozšířit poskytované služby na další poradenství a terapii. 

Na počátku programu byla podmínkou setrvání v programu 

účast na skupinové terapii, která byla později zrušena 

právě kvůli zaměstnání klientů. Přesto je to podle mého 

názoru důležitá součást celého procesu léčby. Bylo by 

vhodné zabývat se důvody, které jedince na počátku  jeho 

drogové kariéry vedly k užívání drog. S nimi pracovat, 

pokud by bylo dlouhodobým cílem klienta zbavení se 

závislosti.   

 Pro pozdější evaluaci programu by bylo vhodné provést 

změny ve vedení dokumentace, ve které nyní chyběla 
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podstatná část informací týkající se průběhu terapie 

klienta. 

 Program pomohl zlepšit celkové fungování člověka 

samotného a sociální integraci uživatelů. Umožnil klientům 

své zdraví nezhoršovat užíváním nelegálních látek a naopak 

zlepšit zdravotní stav díky celkové změně životního stylu. 
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Shrnutí 

 
 Subutexový program K-centra v Mostě byl reakcí na situaci v mosteckém 
regionu před rokem 2001. V té době byl na Mostecku heroin nejužívanější drogou, 
hlavně díky své dostupnosti. Od roku 2003 se situace rapidně změnila, neboť dealeři 
heroinu byli vždy velmi brzy Policií ČR odhaleni. Někteří heroinoví uživatelé přešli na 
pervitin, jiní si pro heroin jezdili do jiných regionů. Právě pro tyto uživatele byl 
Subutexový program určen. Jak účast v programu ovlivnila život závislého?  
 Cílem mé práce bylo zhodnocení změny bio-psycho-sociální situace klienta 
v terapii. Pro hodnocení programu bylo náhodně vybráno 15 osob, u nichž se 
porovnával fyzický a psychický stav  před terapií a během ní, srovnávala se kvalita 
mezilidských vztahů, způsob naplnění volného času, srovnán byl počet klientů 
zaměstnaných před programem a během programu a zkoumalo se, zda se během léčby 
nějakým způsobem u uživatelů změnil okruh známých. Použita byla metoda rozhovorů - 
s pracovníky K-centra, metoda studia dokumentů a přímého pozorování. 
 Program klientům umožnil zlepšit zdravotní stav, psychický stav, znovu se 
sociálně integrovat, změnit způsob trávení volného času, věnovat se zálibám, najít si 
zaměstnání a celkově změnit svůj životní styl. Pro lepší fungování programu navrhuji 
zlepšení komunikace mezi odborníky (lékaři, pracovníky K-centra, probačně-mediační 
službou apod.), aby se minimalizovalo riziko zneužití programu, rozšířit nabídku služeb 
pro klienty a flexibilně personálně reagovat na počet klientů v programu. 
 
 
  
 
 


