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Abstrakt: 

 Prevalence užívání drog se během celého života mezi návštěvníky tanečních akcí v ČR 

neustále zvyšuje (Petroš, Zábranský, 2003, Mravčík, Skařupová, Orlíková, 2008). Zvyšuje se 

současně i přijatelnost užívání některých drog, zejména konopných (Blahut, 2014). 

Z výzkumu, který byl zaměřený na zjištění prevalence užívání drog u členů různých 

hudebních subkultur v okrese Mělník, vyplývá, že množství rekreačních uživatelů drog je na 

Mělnicku poměrně vysoké. Respondenti z 98% (194 respondentů) odpověděli, že alespoň 

jednou v životě rekreačně užili drogu (Přádová, 2013). Skupina rekreačních uživatelů drog je 

však oproti ostatním typům uživatelů drog značně opomíjena. Intervence jsou nedostatečné a 

pro velké procento rekreačních uživatelů nedostupné, či o nich uživatelé ani nevědí (Mravčík 

et al, 2008). Lidé mají tendence více užívat návykové látky v prostředí zábavy. Chybí však 

zpětná vazba od těchto uživatelů, která by napomohla k vytvoření vhodné a účinné intervence. 

 Cílem práce je zjistit a analyzovat potřeby skupiny rekreačních uživatelů drog na 

Mělnicku. Primárním cílem je odpovědět na základní otázky potřeb, představ a očekávání 

potencionálních uživatelů intervencí, odborníků z oblasti léčby a prevence a dalších subjektů 

dle vztahu k problematice. Pro analýzu dat byla použita kvalitativní metodologie, metoda 

polostrukturovaného interview. Účastníci jsou rozděleni do kategorií- rekreační uživatelé 



drog, provozovatelé podniků a jiných společenských zařízení, pracovníci adiktologických 

služeb a zástupci správy města (protidrogová koordinátorka, zástupci městské a státní policie).  

 Z výsledků práce vyplývá, že většina dotazovaných považuje rekreační užívání drog 

v okrese za problém a uvítali by službu zaměřenou na tuto cílovou skupinu. Respondenti se ve 

většině shodují v preferenci mobilní formy zařízení, která by reagovala na aktuální situace a 

přizpůsobovala by se potřebám rekreačních uživatelů. Služba by měla poskytovat služby 

zejména informativního a harm reduction charakteru. Podrobnější informace o podobě služby 

jsou uvedeny v textu práce. V souvislosti s vytvořením intervence vyslovily zúčastněné strany 

zájem o vytvoření týmu, který by tyto strany propojoval a usnadňoval komunikaci. Dále se 

terénní adiktologická služba vyjádřila, že by měla zájem tuto cílovou skupinu obsáhnout. 

Výsledky práce mohou dát podklad pro zavedení zmíněných intervencí, či diskuze o nich. 
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