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Abstrakt  

Autor práce si klade za cíl zmapovat uživatelské zvyklosti (frekvenci a dávku) uživatelů 

pervitinu, včetně toho, jakými návykovými látkami kombinují s primární návykovou 

látkou. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické (1. kapitola) a praktické (3. – 6. 

kapitola). Teoretická část se věnuje pervitinu jako takovému, tj. jeho historii počtu 

uživatelů účinkům. Praktickou část tvoří rozhovory s osmi uživateli pervitinu. Na nich 

autor práce dokládá, že zmapovat obvyklé uživatelské zvyklosti uživatele pervitinu je 

velmi obtížné, protože to, jakou dávku a v jaké frekvenci respondenti užili, bylo ovlivněno 

mnoha faktory, které nejsou zcela předvídatelné.  

 

Klíčová slova  

pervitin, užívání, dávka, frekvence, kombinace 

 

 

 

 

 

Summary  

The author sets  „to map user´s habits (frequency and dose) of methamphetamine users, 

including such addictive substances combined with the primary addictive substance“ as 

aim of this work. The work is divided into two parts - theoretical (Chapter 1) and practical 

(Chapter 3 - 6). The theoretical part explores methamphetamine – what is it, history, 

effects, number of users. The second part consists of interviews with eight users of 

methamphetamine. The author demonstrates common habits of methamphetamine users. It 

is very difficult, because there are many factors affecting frequency and dose of  users. 

Many of that factors are not entirely predictable. 

 

Keywords  

methamphetamine, drug, dose, frequency, combination 
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1. Úvod 

Pervitin se na našem území vyráběl už před rokem 1989, kdy představoval náhražku 

nedostupných látek ze zahraničí např. kokainu (Gřivna et al., 2015). Jako stimulační droga 

byl v sedmdesátých až devadesátých letech nejpopulárnější pouliční ilegální drogou u nás. 

(Vokurka, M. & Hugo, J. 2005).  

Podle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice měla v roce 2014 

zkušenost s pervitinem asi 3% populace - podobně tomu bylo i v minulých letech. Podle 

zmíněné výroční zprávy se ale zvyšuje odhadovaný počet problémových uživatelů 

pervitinu.1 Odhad problémového užívání mezi dospělými ve věku od 15 do 64 let byl 

v České republice v roce 2013 0,48 %, přitom byl mezi roky 2007 a 2013 pozorován 

zřetelný nárůst problémového nebo vysoce rizikového užívání metamfetaminu, zejména 

injekčního - ze zhruba 20 000 na více než 34 000. (Evropská zpráva o drogách, 2015) 

Metamfetamin (pervitin) je podle odhadu nejčastější užívaná droga v České republice. 

(Kalina a kol., 2015). Podle Výroční zprávy byl střední odhad uživatelů pervitinu v roce 

2014 asi 36,4 tis., přitom z průzkumu mezi praktickými lékaři pro dospělé a pro děti a 

dorost z r. 2014 vyplývá odhad 42–54 tis. problémových uživatelů opioidů a pervitinu 

(z toho cca 4,5 tis. do 18 let). 

Jak je vidět, problémy s pervitinem má Česká republika dlouhodobě. Domnívám se, že 

proto, aby šly tyto problémy efektivně řešit, je potřeba poznat co nejlépe jejich pozadí.  

V odborné literatuře se téma pervitin a jeho užívání objevuje často, ale v jiném kontextu. 

Například studie Semple a Pattersona (2004) se věnuje kontextu chování rizikového 

sexuálního chování mezi heterosexuálními uživateli metamfetaminu a v souvislosti s tím 

prevenci HIV. Nebo studie, která se zabývá tím, jaké návykové látky užívali respondenti 

předtím, než začali s pervitinem  (Brecht et al., 2007).  

Autoři Henry a Minassian (2010) se věnují tématu, jaký vliv má metamfetaminová 

závislost na každodenní funkční schopnosti uživatele – dochází k závěru, závislost na 

metamfetaminu může být spojena se sníženou funkcí každodenních schopností a dále 

potenciálně s psychopatologií v souvislosti s chronickým užíváním drog. Obdobné téma 

má i studie, která má dokazovat, že respondenti se častěji potýkají s psychickými problémy 

a rovněž s tím, že častěji páchají násilné činy v souvislosti s použitím metamfetaminu. 

(Sommers, I.,  Baskin, D., 2006) 

Další studie se zabývá vlastnostmi bupropionu (antidepresivum s vlastnostmi stimulantu) 

na subjektivní účinky metamfetaminu. Závěrem vyplývá, že bupropion snižuje subjektivní 

chuť na užití pervitinu (Newton, T. F. et al., 2006)  

Zajímavé poznatky přináší studie, která řeší hladinu metamfetaminu v plazmě, autoři 

uvádí, že hladina metamfetaminu v plazmě stoupá 4 hodiny, přitom uživatelé uvádí 

subjektivně příjemný pocit již po 5 – 15 minutách po užití. To ukazuje, že metamfetamin 

                                                           
1 Podle EMCDDA (2009) se problémové užívání drog definuje jako: užívání drog 

nitrožilně nebo dlouhodobé/pravidelné užívání opiátů, kokainu anebo amfetaminů. 
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má dopady na sledované dříve, než jsou pozorovány nejvyšší hladiny v plasmě. To může 

mít vliv na toxicitu opakovaných dávek. (Hart, C. L. et al., 2007) 

Newton a Garza (2009) se zaměřili na důvody, proč respondenti metamfetamin užívají. 

Zjistili, že největší počet respondentů uvedl, že používá drogu pro potěšení (56%), druhé 

místo zaujala impulzivnost (27%) a třetí místo zvyk (25%). Naopak chuť a zamezení 

špatných pocitů nebylo důležité pro 30% respondentů.  

Autoři zkoumali metamfetamin i v souvislosti s úrazy. Došli k závěru, že užití 

metamfetaminu nepředstavuje vyšší riziko pro úraz a pobyt v nemocnici nebo na JIP, ale 

podstatně zvyšuje riziko, že uživatel bude umístěn na JIP jednotku při svém pobytu 

v nemocnici. (Hadjizacharia et al., 2009) 

Jedna ze studií se věnovala také souvislosti metamfetaminu se spánkem. U 

metamfetaminově závislých bylo více osob s vysokým deficitem spánku, častěji uváděli i 

spánek během dne. Výsledky ukazovaly souvislost mezi pravidelným, denním užíváním a 

efektem na spánkovou kvalitu a spánek přes den. Přesto se autoři domnívali, že je potřeba 

další výzkumy pro potvrzení jejich závěrů. (Mahoney et al., 2014) 

Jen některé práce se zabývaly tématy podobnými mojí bakalářské práci. 

Studie, která byla mému tématu asi nejblíže, se zaměřila na porovnání uživatelských 

zvyklostí metamfetaminu a kokainu. Autoři došli k názoru, že kokain na rozdíl od 

metamfetaminu vykazuje známky spíše rekreačního užívání. Zatímco metamfetamin, 

pokud mají respondenti k dispozici dostatečné množství látky, vykazuje více pravidelnosti 

v užívání. (Simon et al., 2001) 

Blízkým tématem – v souvislosti s typem prováděného šetření (rozhovory) – byl i výzkum, 

kdy autoři oslovili 82 aktivních uživatelů metamfetaminu v oblasti Atlanty a zkoumali, co 

ovlivňuje vzorce jejich užívání. Zjistili, že na jednu stranu narativní odpovědi odpovídaly 

třem typům bažení popsaným v literatuře. Ale na druhou stranu bližší rozhovory téma 

problematizovaly. To, že rozhovory téma užívání problematizují, bude vidět v průběhu 

celé mojí práce. (Bruehl et al., 2006) 

Z českých zdrojů mi jako nejbližší mému tématu mi přišly práce:   

 Provazníková, R. (2013). Užívání pervitinu u klientů navštěvujících kontaktní 

centra v Praze (Bakalářská práce). Praha. 

 Spáčilová, L. (2009). Sledování užívání návykových látek u studentů a klientů 

kontaktních center (Disertační práce). Hradci Králové. 

Vzhledem k cíli mé bakalářské práce byly smysluplné i následující práce: 

 Nezdarová, E. (2014). Mapování zájmu aktivních uživatelů metamfetaminu o 

substituční léčbu a jejich ochoty k účasti na klinické studii efektivity substituční 

léčby (Diplomová práce). Praha. 

 Lutseva, G. (2013). Zmapování četnosti injekční aplikace dle typu návykové látky v 

období jednoho měsíce u klientů nízkoprahových služeb (Bakalářská práce). Praha. 
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I když tato témata jsou příbuzná, všechny české studie byly prováděny pomocí 

kvantitativní studie - dotazníků. Výsledky se nedají zcela bez výhrad porovnávat, protože 

při kvantitativní studii nejsou vidět drobné nuance, která k tématu zaznívají v kvalitativním 

výzkumu. 

I to byl důvod, proč jsem si jako cíl své bakalářské práce zvolil: „Zmapovat uživatelské 

zvyklosti (frekvenci a dávku) uživatelů pervitinu, včetně toho, s jakými návykovými látkami  

kombinují s primární návykovou látku.  

K tomuto cíli jsem se rozhodl dojít pomocí rozhovorů s osmi uživateli pervitinu, rozhovory 

mi měly pomoci odpovědět na následující výzkumné otázky: 

 Lze užívání pervitinu nějak popsat, stran frekvence, velikosti dávek? 

 Co ovlivňuje obvyklou denní dávku při užívání pervitinu? 

 Jaké jsou typické další látky, které uživatel užívá a jaké jsou důvody pro jejich 

užití, jak často a s jakou frekvencí je užívá?  
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2. Pervitin 

Perník, párno, péčko, poštolky, piko, peří, péro, pedro, lítavý bílý, bejlís… s takovými 

slangovými názvy pervitinu se setkávám ve své praxi terénního pracovníka. V anglicky 

mluvících zemích se lze setkat s výrazy jako: ice, chalk, crystal a speed (Qiao, L. 2007). 

Ať už jej klienti nazývají jakkoliv, pervitin patří do skupiny budivých aminů (Balíková, 

2007) a je genericky metamfetaminem, chemicky pak pravotočivým 

fenylmethylaminopropanem (Minařík in Kalina, 2003).  

Pervitin se vyskytuje v podobě bílé krystalické látky, v pouličním prodeji často zbarvené 

do žluta či jiné barvy, jedná se o syntetickou drogu vyráběnou z efedrinu. (Gřivna et al., 

2015) 

Ještě v roce 1939 byl pervitin považován za nenávykovou látku. Používal se hojně 

v medicíně například jako lék proti únavě a narkolepsii2 nebo proti nadměrné chuti k jídlu; 

místo si našel i v armádách, kde byl podáván jako látka pro vyšší výkon bojových jednotek 

(Minařík in Kalina, 2003). Zajímavostí je, že se pervitin používal v japonských armádách 

při sebevražedných náletech kamikadze (Nožina, 1997). 

V současné době je závislost na pervitinu zařazena v desáté revizi Mezinárodní statistické 

klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Konkrétně ji najdeme 

v páté kapitole mezi duševními poruchami a poruchami chování, mezi duševními 

poruchami a poruchami chování způsobených užíváním psychoaktivních látek (F10–F19). 

Závislost na pervitinu najdeme pod zkratkou F15 „poruchy duševní a poruchy chování 

způsobené užíváním jiných stimulancií‚ včetně kofeinu“. (MKN-10) 

Pervitin se může užívat: ústy, šňupáním, intranazálně, inhalací a intravenózně. Běžné 

dávky při užívání se pohybují od 0,05 až 0,25 g (Minařík in Kalina, 2003).  V jedné dávce 

může být průměrně používané množství asi 0,29 g (Provazníková, 2013) při průměrné 

denní spotřebě 0,5 g (Petro et al., 2005). Autoři Štefan a Mach (2005) uvádí, že jednotlivá 

dávka může být v rozmezí 5-15 mg orálním podáním, smrtelné dávky uvádí od 200 mg do 

1g. Při návyku podle nich dávky stoupají až do 300 mg a denní dávky více gramů nejsou 

vzácností. 

Nožina (1997) uvádí, že po požití pervitinu dochází k celkovému povzbuzení, odstranění 

únavy, pocitu zlepšené psychické a fyzické výkonnosti, celkovému zrychlení psychických 

procesů3, euforii, zvýšené empatii a uvolnění zábran. Benson (2010) doplňuje ještě 

hyperkinézy, pro které je typický jemný, ale přesto horečnatý neklid. Užití může navodit 

pocit sebejistoty (Minařík in Kalina, 2003).  

Podle Minaříka (in Kalina, 2003) se intoxikace organismu pervitinem může projevit 

neklidem, bolestmi hlavy, tachykardií s arytmií, nadměrnou reflexí, vzestupem tělesné 

teploty, křečemi, deliriem, pocitem napětí, předrážděností, poruchami spánku, 

                                                           
2 = nepřekonatelné, náhlé usínání, které trvá několik minut, nejvýše půl hodiny (Hartl & 

Hartlová, 2000) 
3 srov. urychluje tok myšlenek, (často však na úkor kvality → hlavně při opakovaném 

užití) (Minařík in Kalina, 2003), 
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panikařením, nevolností, zvracením, suchem v ústech, stoupající dechovou frekvencí, 

organickou mozkovou psychosyndromií doprovázenou demencí, hyperaktivitou a silným 

drážděním sympatiku. To znamená, že tělo vyvolá reakci nutnou k maximální pohotovosti 

a výkonnosti např. jako u boje nebo útěku. (Lüllmann, H. a kol., 2007). Může se dostavit i 

přesvědčení o výjimečných schopnostech o fyzických dispozicích a při dlouhodobém 

zneužívání je častý rozvoj psychotické poruchy, vzdáleně podobné paranoidní schizofrenii. 

(Benson, N. 2010) 

Na intoxikaci reagují i zornice člověka. Autoři se však neshodují jakým způsobem. 

Minařík in Kalina (2003) tvrdí, že mydriázou4 zatímco Benson (2010) tvrdí, že se 

projevuje miózou5. 

Při užití pervitinu člověk nevnímá potřebu odpočinku – může dojít k vypětí sil až do 

vyčerpání. Objevuje se urychlené psychomotorické tempo, které způsobuje motorický 

neklid - typická je tzv. „vykroucenost“. (Minařík in Kalina, 2003) Dochází k nespavosti a 

podrážděnosti.  (Mahdalíčková,2014) 

Typické jsou stavy paniky a pocit ohrožení přecházející do agrese, nebo naopak vedoucí 

k sebevraždě. Projevy jsou téměř nerozeznatelné od schizofrenie (Mahdalíčková, 2014) 

Po odeznění účinku se dostavuje fáze deprese s hlubokými pocity vyčerpání a celkovou 

skleslostí. V centrální nervové soustavě dochází k depleci (nedostatku) neuromediátorů, to 

je příčinou nepříjemného stavu, tzv. „dojezdu“. (Minařík in Kalina, 2003) 

Podle Glasnera Edwardse (2009) bývají afektivní poruchy, zejména pak depresivní stavy, 

častou komorbiditou uživatelů metamfetaminu. Deprese bývá pozorována u klienta před 

užíváním drogy a následně při odvykacím stavu. U uživatelů pervitinu se mohou tyto stavy 

přetrvává dny, ale mohou se rozvinout i v dlouhodobě přetrvávající stavy. 

Předávkování může vést až ke smrti uživatele - data o drogových úmrtích ze 

soudnělékařských oddělení jsou k dispozici pouze za r. 2012, kdy bylo hlášeno 16 úmrtí 

související s předávkováním pervitinem (Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České 

republice v roce 2014, 2015). 

Po užití metamfetaminu se neobjevují žádné tělesné abstinenční příznaky. (Shapiro, 2005). 

Benson (2010) tvrdí, že pervitin zpočátku způsobuje jen malou psychickou závislost, ale že 

není vyloučen ani rychlý vývoj tolerance, kdy člověk přechází k fyzické závislosti.  

  

                                                           
4 = rozšíření zornic (Vokurka, M., & Hugo, J. 2011) 
5 = zúžení zornic (Vokurka, M., & Hugo, J. 2011) 
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3. Rozhovory – výzkumná část 

 

Jak již bylo řečeno, cílem mé bakalářské práce bylo: „Zmapovat uživatelské zvyklosti 

(frekvenci a dávku) uživatelů pervitinu, včetně toho, s jakými návykovými látkami 

kombinují s primární návykovou látku. A chtěl jsem odpovědět následující výzkumné 

otázky: 

 Lze užívání pervitinu nějak popsat, stran frekvence, velikosti dávek? 

 Co ovlivňuje obvyklou denní dávku při užívání pervitinu? 

 Jaké jsou typické další látky, které uživatel užívá a jaké jsou důvody pro jejich 

užití, jak často a s jakou frekvencí je užívá? 

 

3.1. Metodologie 

 

3.1.1. Příprava rozhovoru 

V rámci příprav rozhovorů, jsem v tomto duchu vedl předvýzkum - jeden pilotní rozhovor. 

V rámci předvýzkumu jsem si chtěl zmapovat prostředí, do kterého budu vstupovat, ale 

také jsem si chtěl zkusit a ověřit, zda navržené postupy a metody přinesou očekávanou 

kvalitu dat. (Kalina a kol., 2015) Pilotní rozhovor byl však natolik rozsáhlý (trval přibližně 

dvě a půl hodiny) a neuchopitelný v počtu a propletenosti témat, která se objevovala, že 

jsem se rozhodl témata rozhovoru podstatně zúžit. S mým vedoucím práce jsme se dohodli 

na okruzích rozhovorů na témata: frekvence, dávka, kombinace. 

Finální okruhy otázek, které jsem v rozhovoru používal, uvádím níže.  

 První část rozhovoru (otevřené otázky, bez výraznějšího doptávání) : 

o Co teď bereš a jak často? 

o Kolik toho bereš? 

o S čím svou dávku kombinuješ? 

 Druhá část (zde jsem se respondentů doptával na první část rozhovoru): 

o Frekvence: 

 Jak často nyní bereš? 

 Jak to bylo poslední týden? 

 Jak to bylo poslední měsíc? 

 Vždycky to tak bylo? 

 Jak se to měnilo? 

o Dávka: 

 Jakou dávku bereš? 

 Kolik sis vzal naposledy? 

 Stačí ti to? 

 Kolik sis dal před tím (minule)? 
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o Kombinace: 

 Minule? 

 Předminule? 

 Poslední měsíc? 

 Bylo to takhle vždycky? 

 Jak se to měnilo? 

Otázky jsem v průběhu rozhovoru doplňoval o takové, které mi v průběhu rozhovoru přišly 

důležité. Pro získání demografických dat jsem používal dotazník, který přikládám do 

přílohy. 

 

3.1.2. Sběr dat 

Pro sběr dat a oslovení klientů jsem oslovil kontaktní centrum6 Stage 5 Progressive o.p.s.. 

Tuto organizaci jsem si vybral z toho důvodu, že jsem zaměstnaný jako terénní pracovník 

ve stejné organizaci. Bylo pro mě proto jednodušší oslovit přímo toto kontaktní centrum, 

než některé jiné. A to ať již z důvodu navazování kontaktů, domlouvání termínů a obecně 

veškeré spolupráce. V rámci kontaktního centra Stage 5 funguje takzvaná kontaktní 

místnost, která je otevřena od 13:00 do 18:00, právě tuto místnost jsem pro rozhovory 

s respondenty využíval. Poslední začátek rozhovoru jsem se proto snažil nejpozději 

směřovat na 17:00, abych měl dost času si s respondentem v klidu popovídat. 

Navázání kontaktu s klienty vypadalo následovně. Během dne jsem několikrát vstoupil do 

kontaktní místnosti, představil jsem se a řekl, proč přicházím. Pak jsem se klientů zeptal, 

zda je mezi nimi přítomný někdo, kdo užívá pervitin minimálně dvakrát do týdne po dobu 

minimálně dvou let. Kritérium dvou let bylo zvoleno s ohledem na to, že respondenti 

musejí nějakou dobu návykovou látku užívat, aby se jejich uživatelské zvyklosti 

stabilizovaly. Kritérium alespoň dvakrát do týdne jsme zvolili proto, aby se jednalo o 

pravidelného uživatele pervitinu. 

U klientů kontaktního centra jsem se nesetkal s příliš velkou ochotou rozhovor podstoupit. 

S rozhovorem souhlasili přibližně dva respondenti z deseti možných. V jednom případě se 

mi stalo, že by byl klient ochoten rozhovor uskutečnit, ale očekával finanční odměnu, 

kterou by prý použil na nákup jídla. Klienta jsem odmítnul. 

V průběhu výzkumu jsem se při sjednávání rozhovorů setkával například s tím, že jsem se 

v kontaktní místnosti domluvil s klientem na rozhovoru, ale než jsem si připravil veškeré 

potřebné věci (nahrávání, blok, tužku…) klient odešel z kontaktního centra. V jednom 

případě se stalo to, že mi respondent v průběhu rozhovoru odešel, protože mu zazvonil 

                                                           
6 Kontaktní centra jsou zřizovány podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách. 

Kontaktní centrum se věnuje § 59. Jedná se o nízkoprahová zařízení, která poskytují 

ambulantní případně, terénní služby osobám ohroženým závislosti na návykových látkách. 

Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním 

návykových látek. Služba obsahuje sociálně terapeutickou činnost, pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a poskytuje podmínky pro 

osobní hygienu.   
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telefon a on spěchal na po telefonu domluvenou schůzku. V jiném případě na respondenta 

čekal pes a on mě prosil, abychom rozhovor zrychlili.  

S některými klienty jsem se také domlouval na pozdější termíny. Klienti byli ochotní 

rozhovor poskytnout, ale nehodilo se jim vést rozhovor hned v ten okamžik. Z takto 

domluvených rozhovorů ale v podstatě žádný nevyšel, protože klienti na domluvené 

schůzky buď vůbec nepřišli anebo přišli v jiný den či čas (jak jsem se později dozvěděl od 

pracovníků kontaktního centra). 

Rozhovory samotné probíhaly od ledna do března 2016 v „individuální místnosti“. Tato 

místnost slouží běžně k individuálnímu poradenství mezi sociálními pracovníky a klienty. 

U rozhovoru jsme tedy měli soukromí. Respondenti si mohli vybrat pro sezení kterékoliv 

místo, aby se cítili příjemně. Když se respondent usadil, poděkoval jsem mu za ochotu, 

nabídl jsem teplé pití v podobě kávy nebo čaje a popsal jsem mu, jak bude rozhovor 

probíhat. Dále jsem ho požádal o podpis informovaného souhlasu (viz příloha). A zeptal 

jsem se ho, zda mu nebude vadit nahrávání rozhovoru na diktafon.  

Každý jednotlivý rozhovor měl dvě části. V první části jsem nechával respondenty 

samostatně hovořit o tom, jak vidí své užívání návykové látky v současné době. Ve druhé 

části rozhovoru jsem se následně doptával na to, co mi v první části respondenti sami řekli.  

Jeden rozhovor trval průměrně zhruba ¾ hodiny. Nejkratší rozhovor trval půl hodiny u 

respondenta R6 nejdelší hodinu a šest minut u respondenta R5. 

Po uskutečněném rozhovoru jsem s respondenty vyplňoval dotazník, který se týkal 

demografických údajů. Otázky jsem respondentům diktoval a údaje jsem si, podle jejich 

odpovědí, zapisoval a zaškrtával. Jako kompenzaci za čas, který věnovali rozhovoru, jsem 

klientům nabídl čokoládu Margot a sušenku. 

Fázi sběru dat jsem ukončil, když mi respondenti začali sdělovat obdobná témata a tím 

pádem jsem dosáhl relevantní vyčerpanosti tématu. V tu dobu jsem již pro potřeby své 

bakalářské práce získal 9 rozhovorů. Z toho jeden pilotní. 

 

3.1.3. Analýza dat 

K naplnění cíle bakalářské práce a pro zodpovězení výzkumných otázek jsem se rozhodl 

využít kvalitativní metodu semistruktorovaných rozhovorů (částečně strukturovaný řízený 

rozhovor).  

Sedláková (2014) uvádí, že i přes podrobnou přípravu otázek nebrání tento druh rozhovoru 

výzkumníkovi, aby v návaznosti na průběh rozhovoru byly doplněny další otázky. Tyto 

otázky mohou být upraveny čistě na základě aktuálního uvážení tazatele. Otázky se tak 

rozlišují na: primární, které jsou dopředu připravené a sekundární či sondážní, které 

vznikají až během rozhovoru. Tyto skutečnosti jsem využíval v rozhovorech 

s respondenty. Když mi nebylo jasné, co chtěl respondent vyjádřit, doptal jsem se ho a 

ujasňoval jsem si, jestli respondentům rozumím správně. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/strukturovany
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Hendl (2005) uvádí, že pro vyhodnocení rozhovorů je důležitý doslovný protokol, tak aby 

neuniklo žádné důležité místo. V souladu s tímto tvrzením jsem rozhovory nahrával na 

diktafon a následně doslovně přepisoval do programu Microsoft Word.  

Po přepsání jsem si jednotlivé rozhovory vytiskl a pečlivě pročítal. Při prvním pročítání 

jsem se seznamoval s tématy obsažených v rozhovorech. Při následujícím čtení jsem již 

využil metodu otevřeného kódování. Při něm jsem označoval důležitá místa v textu a 

rozhovory kategorizoval pomocí pečlivého studia údajů uvedených v přepisech rozhovorů. 

Snažil jsem se zjišťovat podobnosti a rozdíly v jednotlivých rozhovorech a také si klást 

otázky o jejich reprezentovaných jevech. (Strauss a Corbinová, 1999) 

Na základě otevřeného kódování jsem zjistil společné rysy rozhovorů, našel jsem v nich 

společné pojmy, které jsem následně shrnul do jednotlivých kategorií, se kterými dále 

pracuji (Strauss a Corbinová 1999).  

Strauss a Corbinová (1999) uvádí, že je podstatné uvádět přesný popis daného výzkumu a 

není tak nutné vypisovat všechny jemu podobné informace. Tohoto poznatku jsem využil 

všude tam, kde uvádím úryvky rozhovorů – jedná se pouze o nejvýstižněji zachycené 

údaje. 

Demografická data, která respondenti uvedli v dotazníku, jsem využil především v kapitole 

3.2. pro představení respondentů. 

Pro dodržení anonymity jsem jednotlivé respondenty označil pouze zkratkou R = 

"respondent" a přiradil jsem mu číslo. Rovněž jsem pro dodržení anonymity po zpracování 

veškerá data v počítači (nahrávky, přepsané rozhovory) smazal. Vytištěné rozhovory jsem 

nechal skartovat. 

 

3.2. Představení respondentů 

Jak jsem psal výše, respondenty byli klienti kontaktního centra Stage 5. Z osmi rozhovorů, 

které jsem do své bakalářské práce použil, byl jeden rozhovor se ženou a sedm s muži. 

Nejmladšímu účastníkovi bylo 20 let, nejstaršímu bylo 42 let. Průměrný věk se pohyboval 

kolem 32 let.  

Všichni respondenti užívají pervitin déle než dva roky a v době, kdy jsem s nimi vedl 

rozhovor, užívali pervitin injekčně. Kromě toho někteří respondenti užívali ještě jiné 

návykové látky, které s pervitinem kombinovali. Jako kombinaci uvádím všechny 

návykové látky, které respondenti uvedli jako užité během posledního roku.  

 

R1 

Věk: 33 let.  

Pohlaví: žena 

Vzdělání: vysokoškolské, dokončila 

Zaměstnání: brigádně prodavačka v obchodě s potravinami 

Zázemí: hotel, ubytovna 

Rodina a vztahy: svobodná, jedno dítě, přítel ve vězení 
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Drogová kariéra: Drogy pravidelně bere od svých 15 let. Alkohol od 12 let. 

Typický kontext užívání drog: sám, ve dvojici se sexuálním partnerem, ve dvojici 

s přítelem, v partě, na koncertě, nebo v klubu 

Kombinace: tabák 

 

R2 

Věk: 42 let.  

Pohlaví: muž 

Vzdělání: učební obor bez maturity, dokončil  

Zaměstnání: nezaměstnaný, práce na černo. Přivydělává si v jedné službě pro problémové 

uživatele drog. 

Zázemí: byt po rodičích, žije s jinými uživateli drog. 

Rodina a vztahy: svobodný, bezdětný 

Drogová kariéra: Drogy pravidelně bere od svých 17 let. Alkohol od 16 let.   

Typický kontext užívání drog: ve dvojici s přítelem 

Kombinace: heroin, Subotex, benzodiazepiny, konopí, opium, alkohol a tabák. 

 

R3 

Věk: 38 let 

Pohlaví: muž 

Vzdělání: učební obor bez maturity, dokončil 

Zaměstnání: nezaměstnaný 

Zázemí: doma u rodičů 

Rodina a vztahy: svobodný, bezdětný 

Drogová kariéra: Drogy bere od svých 14 let, alkohol neuvedl. 

Typický kontext užívání drog: sám 

Kombinace: Subotex, benzodieazepiny, opium, alkohol, tabák, nové syntetické 

 

R4 

Věk: 28 let 

Pohlaví: muž 

Vzdělání: učební obor bez maturity, dokončil 

Zaměstnání: nezaměstnaný, práce na černo 

Zázemí: doma u rodičů 

Rodina a vztahy: svobodný, bezdětný 

Drogová kariéra: Drogy bere od svých 14 let, alkohol neuvedl. 

Typický kontext užívání drog: sám, v partě 

Kombinace: heroin, braun, Subotex, benzodieazepiny, opium, tabák, nová syntetika 

 

R5 

Věk: 35 let 

Pohlaví: muž 

Vzdělání: učební obor bez maturity, dokončil 

Zaměstnání: nezaměstnaný, práce na černo 

Zázemí: bez přístřeší 

Rodina a vztahy: svobodný, bezdětný 

Drogová kariéra: Drogy bere od svých 17 let, alkohol neuvedl. 

Typický kontext užívání drog: sám 

Kombinace: heroin, braun, extáze, Subotex, konopí, opium, tabák, lysohlávky, nová 

syntetika, syntetické kanabinoidy 
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R6 

Věk: 20 let 

Pohlaví: muž 

Vzdělání: učební obor bez maturity, nedokončil 

Zaměstnání: nezaměstnaný 

Zázemí: doma u rodičů 

Rodina a vztahy: svobodný žije s partnerem, bezdětný 

Drogová kariéra: Drogy bere od svých 15 let, alkohol neuvedl. 

Typický kontext užívání drog: sám, v partě 

Kombinace: Subotex, benzodiazepiny, opium, tabák, nová syntetika 

 

R7 

Věk: 23 let 

Pohlaví: muž 

Vzdělání: učební obor bez maturity, dokončil 

Zaměstnání: nezaměstnaný 

Zázemí: squat, bez přístřeší; žije společně s jinými uživateli drog 

Rodina a vztahy: svobodný žije s partnerem, bezdětný 

Drogová kariéra: Drogy bere od svých 16 let, alkohol pravidelně od 23 let 

Typický kontext užívání drog: sám, ve dvojici se sexuálním partnerem, ve dvojici 

s přítelem, v partě, na koncertě, nebo v klubu 

Kombinace: konopí, alkohol, tabák, durman, lysohlávky 

 

R8 

Věk: 41 let 

Pohlaví: muž 

Vzdělání: učební obor bez maturity, dokončil 

Zaměstnání: ekonomicky aktivní, invalidní důchodce, práce na černo 

Zázemí: ubytovna, hotel, bez přístřeší 

Rodina a vztahy: svobodný, dvě děti 

Drogová kariéra: Drogy bere od svých 25 let. Alkohol pravidelně od 14 let. 

Typický kontext užívání drog: v partě 

Kombinace: heroin, Subotex, konopí, alkohol, tabák 

 

3.3. Výsledky 

Cílem výzkumné části bylo: zmapovat uživatelské zvyklosti (frekvence a dávku) uživatelů 

pervitinu, včetně toho, s jakými návykovými látkami kombinují primární návykovou látku.  

V souladu se Straussem a Corbinovou (1999), kteří tvrdí, že je podstatné uvádět přesný 

popis a naopak není nutné vypisovat všechny podobné informace, chci u jednotlivých 

respondentů jejich uživatelské zvyklosti, ať již frekvenci, kombinaci nebo dávku 

prezentovat pouze na nejvýstižnějších úryvcích rozhovorů. Z nich jsou patrné jednotlivé 

faktory, které respondentovo užívání ovlivňují.  

U jednotlivých respondentů jsem se snažil vytvořit - pokud to alespoň trochu šlo - tabulky, 

které by přehledně ukazovaly, jak jednotliví respondenti užívání návykové látky prezentují, 

případně jak návykové látky skutečně užívají. Údaje jsem jednotlivě skládal z rozhovorů. 
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Problém byl, že si respondenti kolikrát nepamatovali ať už svou dávku nebo frekvenci 

v uplynulých dnech. Případně uváděli pouze jeden údaj buď frekvenci anebo jenom dávku, 

ale nebyli schopni je specifikovat v souvislosti.  

Také se mi stávalo, že respondenti podávali různé, někdy i protichůdné informace. Tento 

fakt byl zvláště patrný u respondenta R6, který zmiňoval odlišné dávky užívaných látek na 

jeden a týž den. U respondenta R5 se mi zase stalo, že mi nebyl ochoten říct přímou 

odpověď. Často odbíhal od tématu a hovor zaváděl jiným směrem, než měl směřovat 

výzkum. Tabulky proto nemohou být brány jako zcela směrodatné. 

V následujících kapitulách 3.3.1. až 3.3.8. se budu věnovat poznatkům získaným 

z jednotlivých rozhovorů. 

 

3.3.1. Respondent R1 

Rozhovor s respondentkou R1 probíhal 7. března 2016 okolo 16:00.  

V první části rozhovoru, kdy respondentka hovořila v podstatě volně, jsem získal 

informace, že bere pervitin 2-3 x denně (v závislosti na penězích), za den asi 0,5 gramu. 

 „Beru perník, prostě, beru každej den. Když to jde tak. (…)Dvakrát, třikrát 

(denně). Záleží na tom, prostě. Záleží na situaci, záleží na penězích, prostě na 

tědlestěch základních věcech, prostě záleží vždycky. Záleží na tomhle tom. Prostě, 

prostě, brala jsem, nevím, teď beru míň, daleko míň, beru teď, prostě. Prostě, já 

nevím, poslední měsíc beru daleko míň, jsem chodila s klukem, co vařil, takže 

prostě. Podle toho, se to, bohužel, ho zavřeli, takže, podle toho se to, podle toho se 

to, taky vyvíjí. „ 

 „(…) myslím si, že prostě, ať je den jakej chce, prostě, ať je to, prostě, 

občiny nebo prostě, to myslím si, že tak 0,5 gramu, beru určitě.“ 

R1 uvádí, že její poslední dávka návykové látky byla pervitin, který si dala v pátek 

(rozhovor probíhal v pondělí). Respondentka tuto skutečnost dává do souvislosti s tím, že 

byla nemocná. 

 „(…) No, asi, v pátek, dejme tomu, jo, asi v pátek, jo, jo, pátek, to vím, od té 

doby chrápu. Byla jsem i nemocná, prostě, jako, teda, to furt jsem, ale takový, to 

nejhorší, prostě. Taková ta nemoc, že si fakt ani nechceš lehnout, prostě, že chceš 

spát úplně. Takže jsem spala, myslím, teďkan v pátek naposled, no jasný. 

Tomu odpovídalo tvrzení respondentky, že v době rozhovoru byla úplně střízlivá, protože 

minulé tři dny pouze spala. 

 „No jasný, no jakoby teď, jsem tři dny spala, hej jakože, jsem fakt spala, 

prostě, takže, jsem momentálně úplně střízlivá. To se mi nestalo dlouho. Takže, jako 

prostě, jo, jde to, jsem unavená ujdu nebo ujdu. Prostě, člověk, já nevím, vyjdu před 

barák a šla bych si lehnout, prostě. Jo, ale to je, prostě, vyloženě ten spánkovej 

deficit. To je jenom, prostě, o tom, že člověk, prostě, nespal pořádně, nevím, 

nespala jsem pořádně deset let, dejme tomu. Jako, prostě, fakt jako, nebyl jsem ani 
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pořádně střízlivá, dejme tomu deset let. Jo, ať je člověku dobře, je nemocnej, tohle 

to tady, to prostě. To do sebe pere, jak to jde. A to jako si myslím, že dělají všichni 

takhle. To jako bez rozdílu, to tak, prostě, je. K frekvenci užívání pervitinu uvádí 

R1, že bere dvakrát až třikrát denně.“ 

Po otázce, jak často respondentka užívá návykovou látku během dne, jsem obdržel tuto 

informaci: 

 „Jakoby ráno, v poledne, tak nějak ráno, v poledne, večer záleží na tom, 

v kolik stanu, prostě, joo. Takže, nemůžu říct, že si dám ráno, v poledne, večer, ale, 

prostě jo, tenhle ten časovej, prostě. Tuhlectu časovou, čas, jooo. Ten čas, prostě, 

dodržuju, joo. Takže, třeba, v 11, ve 4 a v deset. Jo, dejme tomu. Jo, je to posunutý 

podle toho, v kolik vstanu.“ 

Přitom její frekvence byla zhruba před měsícem častější, protože chodila s člověkem, který 

pervitin vařil. Při doptávání klientka uvedla, že v tuto dobu měla ve frekvencích velké 

rozptyly – jeden den si dala 2-3x, následující třeba do deseti dávek. 

 „před takovým měsícem ještě, to určitě, no (…) někdy i desetkrát denně, no 

tak to úplně ne prostě pak tě to úplně. Záleží taky na tom, jak moc velkej přístup 

k tomu máš. Jo takže, prostě, já jsem tím, že jsem žila s týpkem, co vařil, prostě a 

v podstatě toho byl dostatek, prostě, každej den, prostě, pořád, tak už jako pfff. (…)  

no, jsem k tomu měla přístup v podstatě 24 hodin denně, prostě, kolik jsem chtěla, 

tolik jsem si dala. Takže, buď jsem se zmastila jako hovado anebo, jsem, prostě, 

byla, jakože, normálnější, jakože to, ale jako furt tak nějak.“ 

To, že měla respondentka téměř neomezený přístup, ovlivnilo její chuť návykovou látku 

užívat. 

 „Čím míň tomu máš, tím víc tě to láká, že jo, to je jasný. To známe o tom 

zakázaným ovoci a prostě, čím víc k tomu. Čím větší přístup k tomu máš, tím to, už 

tě to ani tak nebaví, prostě.“ 

Poté, co se respondentka s přítelem rozešla, nastavila opět klasickou frekvenci s nižšími 

dávkami. 

 (…) teď beru, tak 0,5 gramu denně. (…) to na jednu dávku si dám, třeba 0,2, 

prostě, dejme tomu, tak nějak no, no přibližně. (…) Před tím jeden, jeden a půl, dva 

gramy denně, prostě, to je různý. Jo, záleží na tom, jestli, jestli, to byl, právě, ten 

první, ten startovací den, anebo pak, prostě, ty ostatní dny.  

U dávky, kterou si respondentka vezme, záleží i na kvalitě návykové látky. Kvalita 

návykové látky ovlivňuje frekvenci i dávku, kterou si vezme. 

 „0,1, prostě 100 mg, prostě, by ti mělo stačit, prostě, normálně, když je to 

dobrej. Prostě, když je to dobrej perník, tak by ti mělo stačit 100mg, víc prostě, 

jakoby. Na to, aby sis nemusel třeba dát třeba, já nevím 6 -7 hodin.“ 

Po rozchodu s přítelem hrají u respondentky velkou roly i peníze. Jak se sama v rozhovoru 

vyjadřuje: „fetuješ tak často a tolik kolik máš prostě“.  
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 „To je tak, nějak jako, co jsem, co jsem tak nějak schopná, prostě, finančně 

pojmout, tak. Jo, prostě, říkám, mě se to teď, se mi to hodně odvíjí od těch peněz, 

prostě a od toho, co si jakoby, dokážu vydělat nebo, prostě, dokážu tak nějak, 

způsobem nebo prostě, dostat nějakým způsobem, prostě, dát dohromady. Jo, plus 

teda samozřejmě, musím platit bydlení a takovýhle věci, takže prostě, se stejně, 

člověk má, prostě, šílenou spotřebu peněz. Prostě, každej den, hrozný masakr.“ 

Respondentka tvrdí, že nekombinuje pervitin s žádnou další návykovou látkou 

(nepočítáme-li tabák). Rivotril jí nedělá dobře, stav po heroinu jí nic neříká. 

 Kombinace „s ničím (…) Riváče, nedělá mi to úplně dobře, jako spíš, se mi 

po tom, nevím, párkrát jsem měla Riváč, ale jako nijak extra mi to jakoby. Jakoby, 

žádnej super stav mi to nedodává, prostě. (…) No to vůbec opiáty, já vůbec jako. A 

subáče, já jako vůbec, jako to nechápu, jako. Nechápu, jak se může někdo sjíždět 

substitucí, jo to je přece úplně nesmysl, jako, to mi hlava nebere, jako tohle to. 

Přece, když beru, tak přece myslím na ty zadní vrátka, prostě, jakože, třeba bych 

někdy chtěl žít i normálně, ale jako z tohohle, prostě, už z toho není cesta ven, jako. 

To je, prostě, jako sjíždět se substitucí, mi to příjde úplně ujetý. Jako dobrý, chápu 

ty, co berou herák, jo. Jo chápu to, prostě jo. Jo párkrát jsem si zakouřila herák, jo, 

taky mě, no prostě, jsem perníkář. Nevím, nedává mi to, prostě, nic jako ten stav, je 

mi prostě cizí.“ 

Podobné tvrzení použila respondentka i o marihuaně. V určité fázi rozhovoru popisuje, že 

marihuana jí vytváří tripové stavy a proto nehulí. Během dalšího hovoru ale přiznává, že 

jednou až dvakrát do měsíce sklouzne a marihuanu zařadí do své kombinace návykových 

látek. 

 „Jo, určitě jsem hulila. Jako, občas jsem hulila a nedělá mi to úplně dobře, 

jako rozjíždí mi to úplně tripový stavy, takže jako, nemůžu hulit, když mám nějaký 

povinnosti. (…) Jo, protože pak nejsem schopná vůbec nic, jako. Fakt jako nejsem 

schopná vůbec nic. Prostě, fakt, mi to rozjíždí úplně tripáče, úplně šílený.   

 (…) Takže jako, když nic nemusím a už vím, že mám prostě, uděláno, 

hotovo, mám, prostě, nakoupený drogy, prostě, všechno co potřebuju, tak pak si 

zahulím třeba občas, ale taky to není často. (…), jestli je to dvakrát do měsíce, 

třeba.“ 

To, jak respondentka návykové látky užívá, je vidět v následující tabulce. Jak jsem ale psal 

v úvodu, je třeba brát tyto rozpisy s určitou rezervou. 
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Tabulka 1 - Frekvence a dávka užívání návykových látek u R1 

R1 

Návyková 

látka 

frekvence a dávka 

Deklamovaná 

Skutečná 

1. 

den 

2. 

den 

3. 

den 
4. den 5. den 6. den 7. den 

měsíc 

zpět 

Pervitin 
2-3x denně; 

0,5 g 
x x x 

2-3 

dávky (1 

dávka 

0,2 g) 

2-3 

dávky (1 

dávka 

0,2 g) 

2-3 

dávky (1 

dávka 

0,2 g) 

2-3 

dávky (1 

dávka 

0,2 g) 

až 10 

dávek 

/den (1 - 

2g) 

Marihuana x x x x x x x x  
2 x / 

měsíc 

 

3.3.2. Respondent R2  

Rozhovor s respondentem R2 probíhal 1. března 2016 od zhruba 15:00. 

Respondent ve volné odpovědi uvádí, že opiáty (opium, případně heroin a kodein) bere 

denně a pervitin občas – zhruba 2x do měsíce. 

 „Opiáty (beru) tak pokud možno denně a perník, no, to je občasně (…) 

přibližně dvakrát do měsíce v průměru jako nějaká jízda několik dnů v kuse. (…) 

podle toho kolik mám perníku, že jo.“ 

 „(beru) Opium, zatím ještě furt nějakým způsobem, případně heroin a 

acetylovanej kodein, ale to je jenom výjimečně nebo z nutnosti spíš.“ 

Když jsem se doptával, v jaké frekvenci návykové látky užívá, uvedl, že opiáty bere denně, 

alespoň třikrát. Minimálně však jednou, aby se dostal do stavu, kdy je schopen vstát 

z postele. 

 „No, jako, když je, tak alespoň třikrát. Když není, tak třeba i jenom jednou, 

ale to už je právě na hranici toho, že prostě se zvednu z postele akorát, abych si 

vopravdu dal, a pak si zase lehnu, najím se a třeba a třeba něco takovýho a jdu si 

zase lehnout, protože, prostě, jako nejsem sto, prostě, vyvíjet jakoukoliv činnost. 

Když ty opiáty jsou aspoň jako tak, abych si prostě dal i dvakrát třikrát, tak jsem 

schopen jako udělat nějaký svoje povinnosti.“ 

Dávka opiátů se u respondenta pohybuje podle účinné látky – respondent nebyl schopný 

vyjádřit, kolik přesně látky bere. Velikost dávky závisí na tom, jak účinná je látka. Pokud 

necítí dostatečný účinek, dá si více.  

 „No, u opiátů to nemůžu určit, protože, protože, u toho opia, tam vlastně, 

množství tý účinný látky neznám, jo, tam můžu pouze, vlastně, zpětně zhodnotit, 

jestli mě to uspokojí, ta dávka nebo ne, jo, což je 0,5 – ¾ kubíku toho roztoku. 

Toho heroinu, tam taky, ta čistota nic moc nebo ta koncentrace, toho, 

diacethylmorfia je taky dost nízká, takže tam naposled, když jsem prostě měl, ten 

takzvanej gram, což byla půlka ve skutečnosti, tak tam to bylo, vlastně, na čtyři 

jako takový slabší dávky. Jo, byl bych schopen, asi, bych byl schopen, si dát tu 

půlku najednou a to bych padal na hubu.“ 
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U respondenta hrají roli finance. Z finančních důvodů a také z důvodu, že již na sobě 

necítil kýžený účinek návykové látky, upustil od braní Subotexu. 

 „Nějakou dobu jsem bral Subotexy, ale jednak je to drahý a jednak to 

neúčinkuje nijak, že jo.“ 

To, jakou dávku si vezme, závisí i na tom, jestli je sezóna makovic, nebo zda potká známé, 

kteří jej pozvou na dávku.  

 „když je prostě sezóna makovic tak to je vo něčem úplně jinym. (…) jako, 

když je nějaký zdroj, nevím, jo relativně neomezenej, tak prostě, tak prostě se ty 

dávky automaticky zvyšujou.“ 

 „Heráku to je, no podle toho, kolik dostanu, od kamarádů nebo kamarádky, 

no a občas se sejdem, no, takže, nevím. Mě pozvou třeba nebo já nevím nebo 

pozvem navzájem já na něco jinýho oni na herák. Kolik, pche, těžko říct, jako 

v ceně za koruny asi tak 100, 150, 200 (…) jako na jednu dávku (…) jako když 

někdo jde třeba na pivo se známejma jednou za čas, třeba jednou za tejden, za 

čtrnáct dní nebo různě, tak takhle jsem na tom s heroinem. To je jako čistě náhoda, 

se potkám s někým nebo někomu zavolám.“ 

Pervitinové jízdy jsou u respondenta nárazové. Vždy získá určité (nepodařilo se mi zjistit 

jak přesně velké) množství pervitinu, které mu stačí až na 5 dní a pak nějakou dobu 

vynechává. 

 „včera v noci už jsem měl péčko a dneska tím pádem taky, ještě počítám, že 

tak dva tři dny budu mít i péčko. Než dojde. (...) říkám, teďkon, vlastně od 

včerejška, mám perník k dispozici a počítám, že ještě zejtra a pozejtří ho budu mít. 

Pak dojde a pak bude zase, já nevím, tejden zhruba, no pět, deset dní, než bude 

nějakej další. Zase na několik dnů.  

Z dalšího povídání přitom vyplynulo, že pervitin získává téměř pravidelně v pondělí a 

středu. A že jeho jedna dávka pervitinu je zhruba 0,05 – 0,1 g. 

  „Já: a když se podívám do minulého týdne tak jsi měl perník? R2: Emmm, 

vlastně jo, protože v pondělí a ve středu mám k dispozici nebo každý pondělí, středu 

mam, prostě, jednu činnost nebo, prostě, pro jednoho člověka, něco dělám a von 

má skoro vždycky péčko, takže mi tam z toho 200 miligramů, prostě, každej ten den 

pondělí a ve středu, tak mám prostě. (…) bych řekl, že beru padesátku 0,05 – 0,1 

gramu jako jednu dávku.“ 

Respondent užívá pervitin proto, aby „doplnil“ energii, kterou mu berou opiáty. 

 „(…) na tom opiátu je, jakoby, mám, nemám akutní neustále nedostatek 

energie, jakože cokoliv dělat nebo jo, s a na tom perníku tam jako, i když už to taky 

nefunguje, tak jak to fungovalo. Tak dřív mi to dodávalo hodně energie, opravdu 

hodně (…)“ 

Kromě klasického nákupu získává respondent návykové látky i tím, že mu jeho známí 

splácí dluhy, místo v penězích v podobě drogy. 
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 „No, já jsem, jsem, dostal, mi jeden člověk dluží nějaký peníze, tak místo 

toho mi dal prostě trochu heráku místo části těch peněz.“ 

Když jsem se snažil vybrat z rozhovoru jednotlivé frekvence a dávky respondenta R2, 

vypadá soupis následovně.  

Tabulka 2 - Frekvence a dávka užívání návykových látek u R2 

R2 

Návyková 

látka 

Frekvence a dávka 

Deklamovaná 

Skutečná 

1. den 2. den 
3. 

den 

4. 

den 

5. 

den 

6. 

den 

7. 

den 

8. - 14. 

den 

Pervitin 

2 - 3x / měsíc 

jízda v kuse 

několik dní 

odpoledne, 

večer 
ráno x x x x x x 

Opium denně 

ráno + 1 

hod před 

rozh. 

4 

dávky 

3 - 4 

dávky 

3 - 4 

dávky 

3 - 4 

dávky 

3 - 4 

dávky 

3 - 4 

dávky 

3 - 4 

dávky / 

den – 

během 

celého 

týdne 

Heroin 
1-2x týdně X 

4x do měsíce 
x x 0, 5 g x x x x 

1 g / 1 

den 

Kodein 1-2x / měsíc x x x x x x x x 

 

 

Opět je ale třeba mít na paměti, že tabulka je jen ilustrační a nelze ji brát úplně doslovně. 

Například k uplynulému týdnu se klient vyjadřuje, že měl mít 1 gram heroinu v jednom 

jediném dni, ale později upřesňuje, že to nebyl celý gram, ale jen 0,5 g a že mu množství 

vystačilo na 2-3 dávky. Navíc o heroinu tvrdí, že jej nebere pravidelně. Navíc jednou uvádí 

frekvenci 1-2x týdně a podruhé asi 4x do měsíce s tím, že jednotlivá období jsou 

diametrálně odlišná. 

 Já: Jak často si herák bereš měsíčně? R2: „Tak 4x do měsíce, ale není to 

pravidelný, jako. Já: Hele a když si předtím říkal, že herák máš dvakrát do tejdne, 

tak to ti nevychází na 4x do měsíce nebo jak to je? R2: To je ale, víš co, to není 

nebo to, ale právěže to není pravidelný.(…) Že to je třeba dvakrát v jednom tejdně 

a pak 14 dní nic, je to jako takhle, nedá, nedá se to takhlens, jako, zjednodušit, 

jakože to je nějak konkrétně počet v měsíci nebo vopravdu, je to, to, ty měsíce nebo 

ty jednotlivý období, jsou diametrálně odlišný, co se týče skladby těch drog.“ 

Příkladem slovy respondenta „diametrální odlišnosti“ jednotlivých měsíců můžeme 

podložit i tím že respondent na konci rozhovoru zmínil, že poslední měsíc bral i Rivotril. 

Ten podle jeho slov tak často neužívá, protože mu navozuje takzvaná okna. Bohužel se mi 

nepodařilo zjistit podobnější údaje, jak a kdy tuto návykovou látku užívá, proto ji do 

tabulky neuvádím. Mělo se však jednat o jednorázovou dávku tří tablet.  

 „No, to říkám, to je asi tak před měsícem, to byly tři, tři, Rivotrily.“ 
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3.3.3. Respondent R3 

Rozhovor s respondentem R3 probíhal 28. ledna 2016 a začal kolem 13.30. 

Ve volné odpovědi respondent uvedl, že bere denně dvě osmičky Subotexu a ¾ gramu 

pervitinu. 

 „Hele (beru) perník, takhle ráno nejdřív Subotex, to je místo heráku, 

náhražka, že jo. (…) No a pak, prostě, perník no, abych fungoval. Takže, Subáče 

sežeru denně dva prášky, dvě osmičky a perníku ¾ gramu váženýho denně.“ 

Později v rozhovoru po mojí otázce: jaká je tvoje denní velikost dávky? Respondent R3 

dávku pervitinu snížil o jednu ¼ gramu a dodal, že dávka je závislá na financích. 

 „Denně dvakrát osmičku subáče a dejme tomu váženou půlku perníku. 

Samozřejmě, když na to nemáš, není to tak (…) tak prostě, hold musíš vydržet. Když 

nejsi magor a nechceš jít sedět, no.„ 

Přesná denní dávka závisí podle respondenta také na finanční stránce. 

 „Denně dvakrát osmičku subáče a dejme tomu váženou půlku perníku. 

Samozřejmě, když na to nemáš, není to tak…“ 

Dávka a frekvence, kdy respondent pervitin užije, závisí na kvalitě materiálu a na tom, od 

koho jej koupí. Po dotazu, jestli si vezme 0,5 g pervitinu najednou anebo si ho rozdělí, 

respondent zareagoval následovně:  

 No, záleží na tom, jak je to dobrý, no. Jo, záleží na tom, jak prostě, od koho 

to koupíš. Když máš stálého dealera, když je to dobrej materiál, tak to tam jde celý 

a… ale musíš vědět, jako co to je, že jo. Nemůžeš si dát půlku váženou na jednou, 

aniž by si věděl, o co go. Co to je za materiál. Jako jak to funguje.  

Normálně respondent bere klasicky ráno, dopoledne a večer. A někdy mezi tím, pokud 

potká známé a dá si s nimi.  

 Klasicky (beru) ráno, dopoledne, večer. Někdy i mezi tím, jako když potkáš 

lidi, známý, tak si dáš ještě, že jo s nima. (…) no tak, potkáš partu, prostě rozumíš, 

jdou si dát znova, tak ti tam cvakne a zase si máš chuť si šlehnout, rozumíš. 

Situace, kdy potká známé je poměrně běžná, známé potkává v podstavě ob den nebo každý 

den.  

 „To je skoro denně hele nebo ob den“ 

Po otázce, aby mi respondent popsal včerejší den, se respondent zmiňuje o dvou 

možnostech, jak může jeho den probíhat. Buď jeho slovy prožívá dny takzvaně normální 

anebo nenormální. Přitom nenormální den popisuje na dvou příkladech. Z textu je pak 

patrné, že pokud potká známé, tak si dá i 6x denně. 

 (normální den – den rozhovoru) „dal jsem si esko a péčko“ 
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 (nenormální den – den před rozhovorem) „Včera jsem měl, včerejšek nebyl 

ani tak stereotypní. Včera jsem narazil jedno kikino a šel jsem si, jo? Včera jsem 

byl zalezlej a užíval jsem si. Včera to nebylo nějak k ulítaní.“ 

 (nenormální den – nespecifikovaný den v týdnu před rozhovorem) „jdeš si 

ven a nejsi doma zalezlej, protože, to nejde, bejt zalezlej, vykopanej perníkem. Tak 

jdeš a potkáš. (…) Buď, když nemáš, tak se zeptáš, jestli oni mají nebo většinou se 

ptaj oni, jestli máš, tak prostě, jo jasný, pojď, dáš mu a no, tak, si dáš s ním rovnou. 

To pak dávám i 6x denně.“ 

Přestože respondent popisuje během rozhovoru v poslední době především nenormální 

dny, poslední týden až měsíc respondent označuje jako za „furt stejný“.  

 „Určitě, to je furt stejný. Já to teda tak mám, že to, je to furt stejný. To je 

pravidelný, prostě, ráno vstanu, musím si šlehnout, prostě musím. Jinak prostě, 

když si nedám, tak prostě bleju, ty vole, za chůze a potím, no prostě, hroznej absťák. 

(…) ráno esko, perník, esko někdy riváč, stereotyp no.“ 

Respondent kombinuje Subotex a pervitin. Z následujícího vyjádření je patrné, jakým 

systémem tyto návykové látky užívá. 

 „Ráno, no, nebo k obědu, před obědem perník, de facto, čím dřív po subáči 

po ránu, jakmile, vstanu, dám si, esko a čím dřív si dám péčko, tak tím líp pro mě. 

Jako tím líp, čím dřív funguju.  A večer esko no, abych se zklidnil.“ 

Respondent uvedl, že pokud je pervitinem moc rozjetý a neutlumí ho ani heroin, si občas 

vypomůže Rivotrilem.  

 (…) občas mám Riváče. Když je to hodně dobrý péčko, překopeš to, jakože ti 

to neztlumí ani ten herák, tak jsou potřeba Riváče, aby si se vyspal. Dřív jsem to 

nepotřeboval. Když jsem byl mladší, tak jsem běhal, vydržel jsem deset dní běhat, 

nespat. A dneska už to nejde. Dneska, jenom, dva dny, ty vole a padám držkou o 

zem. Takže, jako dneska si dám péčko, normálně a už spim i bez Riváčů, jako fakt, 

to tělo je už tak zvyklý na ten perník, že prostě, já si šlehnu perník a já můžu jít 

spát. To je jenom, prostě, nevím, jestli je to hlavou nebo jestli, prostě, se ti uleví a 

funguješ tak jak, nevím.  

I když respondent tvrdí, že pro zklidnění nemusí používat Rivotril, stejně jej užívá. Pokud 

má po nějaké delší jízdě - mejdlo zažívá 2 – 3 do měsíce – vezme si pro zastavení 5 tablet 

Rivotrilu. 

 „Hele tak 5 tablet (…) No, někdy víc, ale to už musí být fakt mejdlo (…) 

Sejdeme s kikinama nebo, tak víš a rozjedem to. (...) když chci jít spát, jako, po 

nějaký delší jízdě. Že prostě, ten perník, se nechce zastavit, jede furt a ty už toho 

máš plný kecky, tak se utlumíš a jdeš spát.“ 

To, jak respondent užívá návykové látky, ovlivnil i jeho pobyt ve vězení a následně 

propuštění, kdy si našel přítelkyni.  

 „(...) Já jsem začal rovnou herákem.  (…) pak jsem seděl, to jsem abstinoval 

(…) ustili mě z basy, našel jsem si kikinu (přítelkyni) (…) a ulít jsem si na prcání, 
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takže jsem si dával perník do hulení a ulít jsem si na prcání, takže, prostě, jsem to 

bral kvůli sexu.“ 

V současné době již respondent marihuanu nekouří. 

 „Ne, ne, už ne. Už to nezvládnu čoveče. Už to nedám. To mě to hází na 

Mars.“ 

U respondenta R3 se mi nepodařilo sestavit ani přibližnou tabulku. Jediné údaje, které jsem 

byl schopný získat je, že Subotex bere 2 prášky (2 osmičky) za den. A bere jej ráno a 

večer. 

U pervitinu tvrdil v jeden okamžik, že má 0,75 g na den, v druhém okamžiku tvrdil, že mu 

stačí 0,5 g na den. Během rozhovoru ale zmínil, že dá i 1g na den, pokud jde kalit. Jednou 

dokonce tvrdil, že dvakrát do měsíce si dá i 2 g pervitinu na den. Když jsem s ním mluvil 

(byla asi jedna hodina odpoledne), vzal již 0,5 g a ještě měl v plánu vzít si 0,2 g navíc.  

U opia tvrdil respondent, že si jej dá jednou do roka.  

 „Ne, ne, to já to jenom tak, když někdo přijde, prostě a má to uvařený, 

nejedu proti lékům, jako beru eska furt, ale prostě, když někdo přijede, hodně 

starej člověk, tak jako já. Známej, známe se 20 let, umí to udělat. Tak si dám. (…) 

Jednou za rok určitě, jako.“ 

Při vyplňování demografického dotazníku doplnil, že kombinuje i s alkoholem, tvrdil, že 

3-4x do roka si dá najednou 5-7 piv a placku vodky. 

 

3.3.4. Respondent R4 

Rozhovor s respondentem R4 probíhal 26. ledna 2016, okolo 15:00. 

V první části rozhovoru, kdy respondent hovořil v podstatě volně, respondent zmiňuje, že 

bere půlku Subotexu denně (čtvrtku tablety ráno a čtvrtku tablety večer), pervitin 0,3 – 0,5 

g. Ale dává přednost Subotexu. 

 „Každej den beru. Každej den, ob den. Prostě, musím mít každý den denní 

dávku, jako vy ráno musíte mít kávu, já musím mít ráno, prostě, nástřel v sobě. (…) 

Subáč beru půlku denně, to znamená čtvrtku na ráno, čtvrtku na večer. Perník beru 

od těch 0,3, to znamená, tří kilo, až půlka. Podle toho, ale jak jsou prachy, jo, toho 

perníku. Zase dávám přednost, zase Subáči. Protože, já nebudu bez krizí, abych měl 

bolesti veškeré a tohle. Perníku si dávám proto, abych mohl dělat prachy a prostě, 

abych měl, abych nebyl, takovej, prostě zpomalenej, jako na tom Subáči. Aby mě to 

jenom povzbudilo, nic víc.“ 

Zajímavé je, že dávky Subotexu za celý rozhovor nezmínil vyšší než 0,5 tablety. Až při 

vyplňování demografického dotazníku respondent zmínil, že když má k dispozici heroin, 

Subotex vynechává. I když byl rozhovor dokončený, nedalo mi to a zeptal jsem se, jak to 

s heroinem má. Dávky heroinu popisuje takto, bohužel mi nebyl schopný říct frekvenci: 
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 „Takhle, když je heroin, tak subáče neberu. Protože heroin a subáč nejdou 

kombinovat. Protože, to by se proti sobě praly, ty drogy. A subáč je silnější než 

heroin se říká. A i podle toho jakej je heroin, jestli je, jako, dobrý, dobrej, jako 

kvalitní, tak je dá se to. Ale prostě, to jsou zbytečný peníze vyhazovat. (…) No u 

heráku, by to bylo asi s gramem. Půl gramu, prostě, na ráno a další půl gramu 

večer.“ 

 Respondent udává, že gram pervitinu by sám nikdy „nevyfetoval“ nicméně později se 

ukázalo, že spíše než o množství se hraje o kvalitu materiálu.  

 „Beru i ten gram, ale ten gram, člověk, prostě, nevyfetuje sám. To je blbost. 

Každej, co tady bude vám, bude povídat, že bude říkat, no, já si dám gram a prostě, 

je, prostě, nafrčenej. Ano, to třeba dá, ale ten gram je shit. Je Vietnam, pak je 

nějaký, to, český. Dneska ten Vietnam, ten perník dělaj ze všeho.“ 

Klasická frekvence užívání a kombinace Subotexu a pervitinu je u respondenta: ráno 

Subotex, pervitin odpoledne a navečer opět Subotex. 

 „Na ráno si vezmu subáč. No a perník, prostě, pak potom, třeba pozdějš, 

třeba kolem pátý. (…) kolem večera. Jako spíš odpoledne se říká, kolem pátý, 

kolem šestý toho večera. A to si zároveň dávám, třeba už, já nevím, třeba už, v půl 

osmý si dávám, zase už, tu čtvrtku toho subáče, aby mě to ztlumilo. A abych 

fungoval, prostě, já nevím, do těch dvanácti. Prostě, když si dá člověk perník, tak 

ho to nakopne, de facto, ale nenakopne ho to, to tak jako, když si dá subáč.“ 

Obdobně, ale s větším důrazem na vysvětlení proč zrovna kombinace pervitin a Subotex, 

se vyjadřuje respondent i později v rozhoru. V této části také zaznělo, proč respondent 

užívá pervitin. Respondent se dostává do paradoxní situace, kdy musí mít peníze na drogu, 

ale peníze je schopný vydělat pouze na pervitinu. 

 „vstanu, dám si subáč. Jsem v poho. Nemám absťák. Dám si perník, abych 

to řekl, tady na drzovku, ten perník si dávám, proto, abych si mohl udělat prachy, 

abych fungoval. Jinak bez toho perníku nefunguju. Proto, tomu se říká, křížová 

závislost. No jo, ale aby se zastavil trošku, protože bych zase dělal blbosti a furt 

bych vymýšlel nějaký blbosti, tak si zase koupím ten subáč. A ten subáč, to, prostě, 

ztlumí a zároveň cejtíte ten nájezd, jakoby na subáči i na tom perníku. To vás 

zastaví, prostě, hodí vás zpátky a víte, co máte dělat.“ 

Respondent si uvědomuje, že 3 Rivotrily v kombinaci s pervitinem a Subotexem jej 

naprosto rozhodí. I přesto si Rivotril užije zhruba jednou týdně. 

 „Občas si třeba dám Riváč, jako, dva tři na to. Jo, ale když si třeba dám tři 

Riváče a jsem na tom perníku se subáčem, tak jsem úplně někde v lese, úplně. To je 

prostě konec.“ 

 „No, ale není to často, ty Riváče ,zase jako. (…) nooo, jednou tejdně.“ 

Také u tohoto respondenta hrají roli při jeho užívání finance. Příkladem může být 

následující citace: 
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 „Chci to říct, tam se to jedná o finanční straně nebo schránce nebo jak se to 

říká, víte co. Tam to není, prostě o tom, že dneska si řekne člověk, budu fetovat 

subáč, perník, noo a zejtra to samý. Ale kdo mi dá na to? To je ten otazník, nebo ten 

háček, prostě. Kdo mi dá na to? Nebo si pomůžem venku, jako navzájem. Jsou pár 

lidí, jako stará škola, co si pomůžem navzájem, jinak to není.“ 

Užívání respondenta R4 vypadá i podle toho, jakou má náladu: 

 „No tak, jako zase. Podle taky nálady, jak se člověk cejtí. To je všechno, 

prostě, v tom jsou emoce, atmosféra jaká je, prostě, jakou má člověk náladu a tak 

prostě.“ 

Tabulka respondenta R4 by vypadala následovně. Je však potřeba ji brát opět s rezervou. 

Tabulka 3 - Frekvence a dávka užívání návykových látek u R4 

R4 

Návyková 

látka 

Frekvence a dávka 

Deklamovaná 

Skutečná 

1. den 2. den 3. den 4. den 5. den 6. den 7. den 
minulý 

měsíc 

Subotex 

1/2 na den 

(ráno a večer 

1/4)  

1/4 ráno 

ráno 1/4 

pak ve 

3/4 na 3 

ráno další 

1/4 

ráno 

1/4, 

večer 

1/4 

ráno 

1/4, 

večer 

1/4 

ráno 

1/4, 

večer 

1/4 

ráno 

1/4, 

večer 

1/4 

ráno 

1/4, 

večer 

1/4 

Asi 

stejně?  

Pervitin 

0,3 - 0,5g /den 

(1g pokud 

špatný 

materiál) 

je v 

plánu 0,2 

g 

během 

dne 0,4 g 

+ 0,4 g 

během 

dne 1x 

2 x 

během 

dne 

2 x 

během 

dne 

x x ? 

Rivotril 

2-3 po 

pervitinu se 

subáčem / 1x 

do týdne // 1x 

za 3 neděle 

nebo 14 dní 

x x x x x x x ? 

Funky 1x na zkoušku x x x x x x x x 

Heroin 1 g / den x x x x x x x x 

 

3.3.5. Respondent R5 

Rozhovor jsem uskutečnil 14. ledna 2016. Rozhovor začínal zhruba v 17:00. 

V reakci na to co a v jaké dávce v současné době bere respondent R5 odpověděl, že bere 

pervitin a opiáty.  
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 „Takže, co vlastně, Pervitin, občas i ty opiáty je to denně, no. (…) Pervitin a 

střídavě samozřejmě ty opiáty.  

Respondent upřednostňuje pervitin, i když v současné době mu více, proti bolestem, 

pomáhají opiáty. Po některém z prášků Suboxone nebo Subotex respondentovi není dobře. 

 „upřednostňuju a vyhledávám ten Pervitin (…) Ale zase bych za to řekl tím, 

že teda jsem i sám zjistil, že ten opiát mi pomůže daleko víc na tu fyzickou bolest. 

Ale nějak jsem nevypustil ten Pervitin, takže. (…) Suboxone nebo Subotex, pravdu 

řekl, tak nevím, který je který, zkoušel jsem oba dva. Po jednom zvracím 

neuvěřitelným způsobem, po tom druhém ne. Já teď nevím, po tom co má 

citronovou příchuť a nebo po tom druhém ne. (…).“ 

Fyzická bolest a její překonávání pomocí různých návykových látek, bylo jedním ze 

stěžejních témat rozhovoru – bolest zmiňuje respondent téměř v každé odpovědi.  

Když jsem se respondenta doptával, neuměl vyjádřit, jakou přesnou dávku bere. 

 „nedokážu, úplně nějakou přesnou váhu na miligramy nebo… Když si to 

vezmete, tak to máte nejnižší možnou porci, dejme tomu v uvozovkách, kterou si 

můžete koupit za dvě stě třeba. No, do toho dáte deset vody, že jo, že vám to 

stoupne o pár čárek, tak já osobně teda, když to rozdělávám tohle všechno, tak asi 

snad víc jak deset těch čárek v té stříkačce (mililitrové) snad nemam.(…) vůbec 

takhle posoudit ani na přesně jaký miligram, to já ani neodhadnu.“ 

Na druhou stranu jsem v průběhu rozhovoru, kdy jsem se okolo dávkování neustále točil, 

získal alespoň částečnou informaci o obvyklé dávce, i když opět bez množství. 

 „Deset (čárek na mililitrové stříkačce) mohlo být Pervitinu. Pět mohlo být 

třeba Eska jo, do toho určitě nějaký špekvajgly. To jsou, že jo nedokouřené špeky, 

co si budeme říkat, protože nemám, teď prostě, finance na to, abych šel a koupil si 

gram trávy, třeba. No a do toho, třeba, jeden Riváč.“ 

Stejně jako ostatní respondenti se v souvislosti s dávkováním často odvolával na finanční 

stránku. Tedy, že pokud nemá momentálně peníze, nemůže si návykovou látku pořídit. Na 

druhou stranu pak dával rozporuplné informace ve smyslu - beru každý den. Vzápětí tvrdil, 

že některý den neměl nic a po nějaké době na to konstatoval, že vlastně ten určitý den bral 

také. 

 „(beru) každý den (…)Ale tak jako říkám, bylo to o nějakém přijmu, protože 

teď nemám žádný příjem, takže vlastně sbíráte po zemi to, co najdete, že jo. (...) 

Dneska je čtvrtek, středa, úterý, jsem měl, no tři dny, nějak od pondělka. Pondělí, 

úterý, jsem určitě, neměl nic. Včera taky, ne to byly ty tři dny a ty jsem tak, nějak, 

prospal.“ 

 „(...)  dneska jsem měl pět čárek, toho eska.“ 

 „Včera byla středa, já jsem říkal, že tři dny jsem si nic nedal, v pondělí, 

v úterý, no dva dny určitě. Ale jo, včera jsem si dal Heroin, Pervitin a kouřil jsem 

na to i ty špekvajgly. (...)  A vlastně včera, jsem měl, to jsem měl, asi deset čárek 
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kála jako Heroinu a peří, no Piko, no to jsem měl taky, klasicky deset. Ale tam se to 

muselo být, protože včera jsem měl neuvěřitelné bolesti.“ 

Co se týká frekvence, nebylo z respondenta vůbec snadné získat informace o tom co 

vlastně a kolik toho bere. Respondent neustále odbíhal od tématu a mlžil. Klasickou 

ukázkou je následující část rozhovoru, kde se respondent odvolává na bolest.  

 „Já: A když si ten den promítneme. Tak kolikrát Vy za den, ten Pervitin, si 

dáte? R5: Hele, možnost mám, nespočet. Já: Jasně a kolikrát jí využijete. R5: Já 

osobně jí využiji asi, jenom když mám tu bolest.“ 

Podobně jako velikost dávky jsem dlouho neuměl podchytit frekvenci užívání.  Po dlouhé 

době se mi podařilo získat informaci, že samotná aplikace návykové látky u něj probíhá 

zhruba 3x denně, zřejmě není vázaná na jednu konkrétní látku. V posledním měsíci mohlo 

být aplikací více. 

 „Dejme tomu třikrát, no. (...) Dejme tomu. Nemusí to, může to být, třeba 

jenom. Dejme tomu, aplikace třikrát denně. Teď už jde o to, jestli to bude jednou 

Pervitin. Jednou to bude esko a jednou to bude třeba heroin. Ale to se bavíme 

v uvozovkách, že jo, neříkám, že to tak je.“ 

 (otázka na aplikaci poslední měsíc) „no spíš víckrát (než 3x denně)“ 

Frekvenci užití u respondenta může ovlivňovat i to, se označuje za zprostředkovatele. 

Dohazuje jiným uživatelům zdroj a jako odměnu dostává část dávky od toho, komu 

zprostředkuje. 

 „Vám dají (ti, co jim zprostředkuje) trochu, že jo, jako zprostředkovateli 

v uvozovkách.  Takže, já nejsem ani ten co by si rozdělal ten sáček za dvě stě nebo 

za tři sta nebo, třeba, za pět set celou půlku a dal si to sám, tak jako oni. Víte co, 

ono to je, že vlastně, já samozřejmě, že když ty peníze mám nebo nějakým způsobem 

si je udělám. Tak asi taky pudu, že jo a seženu si za dvě stě, dám si to, tak mi to 

vydrží, pokud je to dobrý materiál, tak na tom jedete, třeba, dva dny nebo i tři dny, 

co já vím. Rozumíte tomu, že tam ta četnost není potřeba. U mě, možná, ta četnost 

právě vzniká tím, že vlastně na to nemám ani ty peníze, že vlastně jsem takový ten 

zprostředkovatel, v uvozovkách. Že proto, je to po troškách a proto, třebas, tam 

dojde k častější aplikaci.“ 

Respondent si shání dávku i pomocí tzv. výplachů. Když nemá finance, jde a snaží se 

vyzískat zbytky dávek z aplikačního náčiní po ostatních uživatelích. 

 „(...) Nejhorší na tom je taky, že člověk, když nemám ty finance na to, přímo, 

takže, je strašně smutné to, že třeba, to mě osobně ničí trošku morálně, samozřejmě 

etiky, ale je špatné, to, že třeba jste schopný zvednout i ten pytlík špinavý, že jo, vzít 

ho jako výplach. To je, to je, podle mě tragické. To je špatně. (...) No ono, když si to 

rozděláte v tom sáčku, tak vytáhnete do buchny co vytáhnete, že jo a pytlík 

zahodíte. Je strašně jednoduché, když projdete městem, to nacházíte, že jo. A je to 

takové, pokud nemáte Vy sám, na to abyste si koupil, za těch dvě stě nebo kolik, tak.  

Je to taková krize neuvěřitelná, kdy vezmete, tak, tak jdu a vezmu ten špekvajgl, ten 
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nedokouřený joint. Tak samo, to bude s tím pytlíkem, který si někdo někde rozdělal, 

tam ho zahodil, že jo, protože, tam už nic nebylo, ale vy do toho dáte trošku vody, 

že jo, vypláchnete to, natáhnete, (...) vlastně, není taková koncentrace té drogy, 

jakou byste potřeboval, takže už jde o to, že si možná už jen ředíte krev vodou“ 

V souvislosti s kombinacemi návykových látek uvedl respondent, že užívá marihuanu a že 

je schopný skombinovat asi 3 různé návykové látky - pervitin, heroin, marihuana - za den,   

  „Tak samozřejmě, to, že kouřím trávu, že jo. A ve finále jsem trošku zjistil, 

že jako kdyby jedno bez druhého nefunguje.“ (pervitin bez marihuany) 

 „Občas si dám opiát, je to takový, že třeba během jednoho dne jsem 

schopnej nakombinovat asi čtyři drogy. Což zní šíleně, ale říkám, já mluvím o 

takových malých dávkách. Většinou říkám, nikdy jsem nepřekročil těch 10 čárek. 

(…) Čtyři, to jsem přehnal, ale tři určitě. 

Pokud užije pervitin, musí užít i marihuanu, protože jedno bez druhého mu nefunguje. 

 „Pervitin a musím si zahulit. Tam jsem zjistil, že právě jedno bez druhého 

nefunguje svým způsobem.“ 

I u tohoto respondenta hraje roli okruh lidí, ve kterém se vyskytuje. 

 „Všichni mi strašně pomáhali, ale kolega, který mě takhle jednou viděl, tak 

mi řekl, že mi něco přinesl. No, to bylo vlastně poprvé, kdy jsem to zkusil. Mi 

připravil hromádku takového něčeho bílého“ 

U tohoto respondenta závisí i na náladě. 

 „(…) na to má vliv ta psychika neuvěřitelným způsobem. Když chodíte po 

ulici od ničeho k ničemu, máte hlad, cítíte se fakt mizerně. Sociálně naprosto 

nezačleněn. Kdy s Váma ani třeba, nikdo ani nepromluví, tak ono to tak asi je, že 

člověk hledá tu útěchu v těch drogách, kdy potom zjistíte, že mluvíte sám se sebou“ 

U respondenta R5 se mi nepodařila sestavit ani přibližná tabulka s dávkou nebo frekvencí. 

Navíc mi respondent R5 sám od sebe po ukončení rozhovoru řekl, že nechtěl vypadat "jako 

úplná fetka" a odpovědi tomu přizpůsoboval. 

 

3.3.6. Respondent R6 

Rozhovor jsem uskutečnil 14. ledna 2016. Rozhovor začínal zhruba v 17:00. 

Ve volné odpovědi respondent zmiňuje, že každodenně bere Subotex osmičku polovinu na 

celý den, pervitin zhruba jednou do týdne 0,3 g a Rivotril asi dvakrát za měsíc 8 až 10 

tablet na celý den. 

 „teď beru subotex, beru ho každý den, pervitin beru tak jednou, nevím, tak asi 

jednou do tejdne, no a občas nějaký ten Rivotril. Ale ty Riváče beru, tak asi tak, za 

měsíc tak dvakrát, no dvakrát. Nějak takhle (...) toho subotexu beru na celej den 

půlku, abych fungoval (...) Osmičku, jo a toho pervitinu asi tak, já nevím, asi tak, za 

těch tři kila (300 Kč = 0,3 g) aby jsem byl v tom, v tom světě ve kterým chci bejt, 
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prostě. (...) Toho Riváče beru, hele prosím tě, asi tak těch 8 – 10, no, za celej den, 

jako. (...) No ty subáče denně, ty Rivotrili taky se dá říct, že jo, ale ten pervitin, jako 

nevím, asi tak po těch dvou dnů si ho dám, jakože, po dvou dnech si ho dávám.“ 

Naposledy respondent užil Subotex a Rivotril. 

 „Subáč dneska, pervitin ještě ne, Rivotril ano. Rivotril jsem měl, asi tak kolik, asi 

tak kolik, 4 jakože prášky.  (...)  subáč ráno, určitě ráno (…) jenom tu půlku, celou 

dobu půlku (…) to mi stačí na celej den a čtyři riváče.“ 

Den před uskutečněným rozhovorem měl respondent celou tabletu Subotexu, 0,7 g 

pervitinu a 10 – 12 tablet Rivotrilu. 

 „(...) tak okay, tak včera jsem měl toho subáče, byl celej prášek. Perníku bylo, dá se 

říct tak 0,7 váhy. No, to je sám, jako. (...) Toto je, pro mě už hodně, no, a těch 

Rivotrilů, jo, těch tam bylo, tak těch, nějakých 10 – 12 víc ne, ale furt, jsem na tý 

svý, že jo. Jako nepotřebuju jich 15 za den. Jenom, když chci bejt fakt mimo, tak to 

si dám, těch 15 a jsem v klidu“ 

Na druhou stranu respondent dodává, že svou obvyklou dávku přestřelí asi dvakrát do 

týdne a že mu stačí 0,3 gramu. 

 „Přestřelím dvakrát za ten tejden, víckrát ne. (…) 0,3 to mi stačí.“ 

Pervitin kupuje respondent buď sám za sebe, nebo se skládá se známými.  Jeden gram mu 

stačí na dva až tři dny.  

 „S tím perníkem je to tak, tak třeba, jo, když se složíme. Takhle, když mám třeba 

sám svoje peníze, jo, tak si koupím třeba i ten celej gram, jo. Ale jako nefetuju ho, 

jako, za, za ten celej den, to jako, určitě ne. Jo, ten gram mi vydrží, třeba, na ten 

tejden, když jsem sám a když ho fetuju sám. Jakože, víte co, ale zase je to, že třeba, 

když se na to třeba složíme. Třeba na ten gram, třeba ve dvou lidech. Jo, tak třeba, 

už ten gram, už mi vystačí, nám jako společně, už třeba na ty dva, tři dny, už 

jenom.“ 

Podobně jako u pervitinu, měl den před rozhovorem respondent i vyšší dávku Rivotrilu než 

obvykle. Důvodem bylo, že společně s kamarádem v ten den kupovali novou dávku. 

 „Včera to bylo tak že, přijel jsem k lékárně sem, jo. Čekal jsem jakoby na 

kamaráda, no prostě, na kamaráda, no jo, on přinesl nějaké peníze, já jsem měl 

nějaké peníze, jo složili jsme se na celej výb… jakože, jak to mám říct. Jakože na 

celou bednu sub… jakože eeee. (…) Subáče jo… (…)Včera jsem měl subáč, jo teda, 

o něco víc teda, než beru, teda, že jo. Protože jsme se skládali, že jo. Protože jsme 

se skládali, že jo, takže o něco víc, no. (…)Takže, třeba, za celej den jsem měl, asi 

tak, celej a půl no. (…)No a pervitin tam byl, no taky za těch pět set, to tam bylo. To 

je tak asi těch 0,05 no a Riváčů tam bylo, no nevím, asi tak, tak těch 12, 13 než jsem 

šel spát. Tak takhle to bylo.“ 
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Během rozhovoru, popisoval respondent další dva různé dny, kdy jeden den měl podstatně 

vyšší dávku Rivotrilu, než den následující. Snažil jsem se doptat, proč to tak bylo. 

Důvodem bylo, že potkal kamaráda, který mu Rivotril nabídl. 

 „Čím to je? Čím to je, prostě tím, že prostě kamarád přijde, jo a prostě, on si dá, 

jo, vytáhne to, jo, jako dá si ty Rivotrily, že jo. Jo a tak a prostě zeptá se mě, že jo. 

Jako jestli chci nebo, že jo. Tak jako to je o tý vůli, no já nevím. Já jsem takovej, že 

prostě, se nechám hodně stáhnout spíš, no nevím. Moc si jako nevěřím právě, 

prostě no.“ 

Roli v tom, kolik Rivotrilu si respondent ten který den vezme, hraje i jeho okolí. Vyšší 

dávku má také, když mu některý známý nabídne lepší cenu.  

 „Určitě, jasně že jo. Já se přiznám, jo jasně, že jo tak, jako, když mi nabídne 

kamarád, když to můžu říct takhle, jo. Kdy mi nabídne celou lahvičku, toho dvojek, 

jo jakože, dvojkový Rivotrily, jakože, venku na za to chce v centru kamarád dejme 

tomu, tři kila, jo, protože v tý lahvičce jsou třicet tablet, že jo. Takže tableta za 

deset korun, jo. No tak, když mi jich dá třeba, zas, za nevím, třeba za těch 150, jo, 

celou tu, tu. Tak určitě si jí dám, že jo. Jako já než jdu spát, tak minimálně tak ty 

čtyři, pět si, prostě, dám. Abych prostě byl v klidu a spal jsem, jo, ale jako. Ale 

klidně sním i třeba těch 15, jo, ale víc už asi ne. Asi tak nějak, no.“ 

V kontrastu s výše uvedeným se respondent snaží dávku Rivotrilu snižovat. V současné 

době tvrdí, že mu stačí i šest tablet na to, aby byl v klidu. (Možná za povšimnutí stojí, že 

v předchozím odstavci mluví v přítomném čase o 15 tabletách Rivotrilu, zatímco 

v následujícím odstavci v minulosti.) 

 „Jako bral jsem jich dost, prostě no a teď jich beru, mě teď stačí, prostě, abych byl 

v klidu tady, to, šest. Šest mi jich stačí. (...) bral jsem jich 15, vysnižoval jsem to, jde 

to a půjde to.“ 

Snažil jsem se respondenta doptat i na klasické braní během jednoho dne. Primárně je pro 

něj důležité sehnat Subotex, protože bez něj "nefunguje", důležité je získat finance. 

 „to se furt opakuje. Vstanete, musíte sehnat peníze, že jo a tady to subáč , to je, 

prostě, na prvním místě je, prostě, subáč. Protože já bez toho, prostě, nefunguju. 

Prostě, nejsem ve své kůži, že jo, prostě, jakoby, na, jak to mám říct, jako by na 

kálu, no prostě, na heroinu. Heroin jsem bral rok a půl, přestal jsem ho brát a 

přešel jsem na ty subotexy, právě. Protože na to kálo jsem neměl tolik peněz, to už 

jsem, prostě, no, to je jedno, prostě, teď už, no prostě…“ 

Pro respondenta R6 je důležitá kombinace Subotexu a Rivotrilu. 

 „Ale ty subáče, ty Riváče, to tam musí být, fakt že jo. To bych prostě nebyl svůj, 

prostě.“ 

Z některých náznaků v rozhovoru mi přišlo, že respondent „hází dávky“ od boku. 

Důvodem je mimo jiné i to, že jeden a ten stejný den popisoval dvěma různými způsoby. 
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 „1 varianta čtvrtek: Takže, třeba, za celej den jsem měl, asi tak, celej a půl no 

(prášek Subotexu). (…) No a pervitin tam byl, no taky za těch pět set, to tam bylo. 

To je tak asi těch 0,5 no a Riváčů tam bylo, no nevím, asi tak, tak těch 12, 13 než 

jsem šel spát.“ 

 „2 varianta čtvrtek: Popravdě, tak jo, tak jsem férovej, tak okay, tak včera jsem měl 

toho subáče, byl celej prášek. Perníku bylo, dá se říct tak 0,7 váhy. (…) a těch 

Rivotrilů, jo, těch tam bylo, tak těch, nějakých 10 – 12 víc ne“ 

Výše uvedený rozpor je vidět i v tabulce dávek a frekvencí respondenta R6, kromě toho 

uvádím v tabulce i kombinaci a dávku návykových látek, kterou měl respondent o den 

dříve (ve středu). Středa a čtvrtek byly jediné dva dny, které byl schopný respondent 

zrekonstruovat. 

Tabulka 4 - Frekvence a dávka užívání návykových látek u R6 

R6 

Návyková 

látka 

Frekvence a dávka 

Deklamovaná 

Skutečná 

1. varianta 

čtvrtek 

2. varianta 

čtvrtek 
středa 

Pervitin 0,2-0,3g/ den 0,5 g/den 0,7 g/den 0,3 g/den 

Subotex 0,5 tab./ den 1,5 tab./den 1 tab./den 0,5 tab./den 

Rivotril 8-10 tab./ den 12-13 tab./den 10-12 tab./den 3 tab./den 

 

3.3.7. Respondent R7 

Rozhovor s respondentem R7 proběhl 5. února 2016 ve 14:00. 

Na otázku, co a v jakém množství bere, odpověděl, že bere jen pervitin a marihuanu. 

Přitom pervitinu bere 0,5 – 1 g za 3 dny, ale i 0,5 g za den 

 „Akorát perník a kouřím trávu no. Ten perník, já nevím, no to se nedá říct jak často 

ne, protože já to beru prostě jeden den a přitom třeba tři dny nespím, ne dva tři 

dny. To prostě, nevím, si dám prostě třeba půl gramu, gram za ty tři dny. Teďkon, 

(…) to bylo tak půl gramu denně, ty jo. To bylo docela dost, no.“ 

Naposledy respondent užil (pervitin?) před dvěma dny.  A předtím bral v tři dny v kuse. 

 „Naposledy jsem měl před dvouma dnama. Jeden den jsem akorát lítal a jinak 

včera jsem šel spát, ty jo, na tu, tu, noclehárnu. Protože je zima, jsem trochu 

nachcípanej.  (...) Před tím, to jsem jel pondělí, úterý i středu. Ale ne zase tak, já 

jsem vyfetoval, tak já nevím ani, né, prostě ten gram za tady ten tejden, to prostě.“ 

Respondent si dá dávku jednou nebo vícekrát denně v závislosti na tom, jak velkou dávku 

užije. 
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 „Podle toho, jestli si dám jenom třeba pět stlačených, tak si za další dvě tři hodiny 

dám, chci dát zase, že jo. A když si dám těch 10; 15, tak mi to vydrží celou noc. Že 

potom, když si zase dám ještě víc, třeba po třech čtyřech dnech, si dám další, tak 

jsem potom už zase přepálenej vopravdu a už to prostě nejde.“ 

10 stlačených označuje na váhu jako přibližně 0,2 g. Gramáží si ale není úplně jistý. 

 „těch 10 stlačenejch je tak 0,2, no, možná trošku víc. Nebo míň teda, ne víc. Než já 

nevím, jak ono to přesně je.“  

Respondent pervitin kombinuje s marihuanou. Vykouří tak 15 - 20 jointů denně. 

Konstatuje, že jeho tolerance na marihuanu se v kombinaci s pervitinem zvyšuje. 

 „já si vždycky do toho zahulim, ty jo. Vždycky jsem úplně vyblblej tři čtyři hodiny a 

pak z toho vystřízlivím a pak funguju, pak mi funguje jenom ten perník, tak si 

musím zase zhulit. A takhle furt do kolečka.“ 

 „Já hulím furt, já dám tak 15 – 20 jointů denně. (...) tak 5 - 6 gramů (…) ono právě, 

když si dáš ten perník, toho vydržíš docela dost, hele. Já jsem si třeba minule ubalil 

půlgramový brko sám pro sebe, ty, jo.“ 

Kromě marihuany respondent užívá i alkohol. 

 „Já si kupuju (víno) v tý petlahvy, ty dvojlitrový. (...) tak dvě denně, no. A do toho 

hulím tu trávu.“ 

Respondent využívá toho, že má ve svém okolí hodně známých vařičů. 

 „No, to je asi 14 dnů zpátky, no, protože kamarád, bohužel, znám hodně vařičů, 

tak, taky to umím, protože, ty, jo, mě to v těch Kralupech naučili, ale nechci to 

dělat, to je špatný.“ 

 

U respondenta R7 jsem se, jako u jediného, neztrácel ve dnech a jednotlivých dávkách. 

Tato tabulka je proto více směrodatná, než ostatní souhrny. I přesto údaje v ní nemusí být 

úplně stoprocentní.  

Tabulka 5 - Frekvence a dávka užívání návykových látek u R7 

R7 

Návyková 

látka 

Frekvence a dávka  

Deklamovaná 
Skutečná 

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

Pervitin 0,5 - 1 g / 3 dny 0,2 – 0,3 g 0,4 g ano x x x x 

Marihuana 30 - 50 g / týden 8 g 5-6 g 4-5 g 4-5 g 2-3 g ano ano 

Alkohol 
1,5-2 l tvrdého, 10 l 

vína, 10 piv / týden 
4-5 piv 2-3 l rumu x 2 l vína x x x 
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3.3.8. Respondent R8 

Rozhovor s respondentem R8 proběhl 5. února 2016 zhruba od 15:00.  

Ve volné odpovědi respondent zmiňuje, že bere pervitin víkendově – dva až tři krát do 

týdne. Zlomem pro „víkendové“ braní pro něj byl pobyt na psychiatrii. 

 „No, tak od začátku beru pervitin nebo od začátku co jsem vůbec začal nějakýma 

drogama tak jsem nikdy nějak moc nehulil, žádný předešlý zkušenosti jsem neměl, 

ale říkám ten pervitin beru teď a bral jsem ho i před tím, já jedu od patnáci 

osmumnáci já už, ty jo, beru od roku 95 tak nějakých, ty jo, takže, skoro dvacet let. 

Ale beru jako stylem, že beru, jako tenkrát jsem do toho spadnul nebo spadnul, ale 

jo, dá se to tak říct. Kdy jsem si vzal poprví nebo, když mi to teda holky daly tak 

jsem s tím měl docela problém nebo ne problém, tak jsem zapomněl zabrzdit, takže 

jsem to měl nájezd tři měsíce v kuse, tak jsem skončil tadyhle na psychiatrii, no a 

pak jsem se z toho vysek nějak, nebo oni mi pomohli kradem. Nebyl jsem na léčení, 

byl jsem vlastně měsíc na psychiatrii a tam se mi to všechno nějak nebo vlastně tam 

jsem si to nějak všechno shrnul no a pak jsem už užíval, teda jenom, řekněme 

víkendově. A vlastně jsem si to ponechal do teď. Jo, že vyloženě každej den ne. To 

už ani můj organismus mi to braní nebere, jo, i kdybych chtěl tak ne.  (...) To je 

prostě o tom, že víkendově jakože jednou, tak jako jednou, dvakrát do tejdne. Jo, 

jakože, prostě, že nebereš každej den, jsou to víkendovky. Jo, to není jako daný 

víkendem, to je. Takže si myslím, že když to přeženu nebo ne, když to přeženu, tak 

beru tak dvakrát třikrát do tejdne, třeba. Jo, víc prostě, víc prostě ne. (...) Jenom 

perník.“ 

Naposledy respondent užil den před rozhovorem pervitin. 

 „Hmmmm, naposledy jsem měl včera perník.“ 

Respondent se domnívá, že zkonzumuje asi 1 g pervitinu za měsíc s jednorázovou dávkou 

asi 0,3 g. A pak za měsíc asi 2 - 3 litry tvrdého alkoholu. 

 „já nevím, ty vole, tak gram za měsíc (…)Já, právě, nějaký dardy moc nedávám, jo. 

Já bych řekl, že tak tři sta váženejch. (…) a toho alkoholu tak na dvě, na tři flašky 

taky za měsíc. Když to vemu takhle. Jo řekneme. (...) Vodka, rum, no  (...) když to 

beru na měsíc tak flašky litrový, no. Jo, to je takovej zhruba průměr.“ 

Během rozhovoru se ale ukázalo, že 1 gram pervitinu má respondent spíše na týden.  

 „Je to takhle vždycky, dvakrát, třikrát do tejdne. Je to vždycky takhle, ta frekvence, 

není to kvůli závislosti, si myslím ani tak. Je to spíš, i když, možná, by se dalo říct, 

že částečně i jo, je to ta frekvence čtyř, pěti dnů kdy mi něco začne chybět. Jooo, je 

prostě rozmezí. Od tý, já nevím, dal jsem si včera, jo a dneska jsem třeba, to mít 

nemusím, jo, dal bych, ale nemusím to mít, prostě, jo, zejtra taky ne, pozejtří taky 

ne, popozejtří taky ne, ale popozejtří mi to bude chybět. (...) Ten tejden, mám do 

toho jednoho, jednoho a půl, dvou gramů.“ 

Respondent uvádí, že jeho týdenní dávka se nedá násobit čtyřmi tak, aby se dostal na 

měsíční dávku. Protože jeden týden je co do braní slabší a jiný silnější.  
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 (měsíčně) „To je zase těžký, ty jo.(...) většinou ten tejden, kterej je silnější, tak pak 

jsou ty další slabší, jo prostě, je to hloupost, to násobit.“ 

Respondent údajně pervitin s ničím nekombinuje, ale rád si ředí pervitin vodkou místo 

vody.  

 „maximálně někdy, mám rád kombinaci perník, že si to nezředím vodou ale 

vodkou.“  

Z pozdějšího rozhovoru ale plyne, že užívá i alkohol samotný. A že alkohol používá jako 

brzdu proti pervitinu a naopak.  

 „Alkohol normálně piju. Alkohol mi docela pomohl, vlastně to je takovej můj, můj 

pomocník proti drogám. Protože když už jsem bral moc, tak jsem šáhl na alkohol a 

zase naopak, když jsem moc pil tak perník byl místo toho chlastu.“ 

Respondent si dá raději dvakrát, aby věděl, jakou má pervitin kvalitu. 

 „Naučil jsem se třeba s perníkem zacházet, protože říkám, dám si radši míň, 

protože nevím, co je to za sračku, než víc. Jo a dám si radši dvakrát, jo prostě, když 

to není moc silný, vidím, že to se mnou nedělá nic, nijak to necejtím.“ 

I u tohoto respondenta hrají roli v tom, jakou dávku užije, peníze. 

 „příští týden bude nejsilnější, protože beru a protože, prostě, s těch peněz co 

zaberu, tak udělám další peníze a prostě, jo, tak to je vždycky nejsilnější.„ 

Ale také záleží na tom, koho daný den potká. 

 „Ono je to daný i tím koho potkáš a kolik toho nakoupíš.“ 

Nejsilnější dávka znamená, že si dá 0,5 g pervitinu.  

 „Tak jako natlačím tam tak půl gramu určitě, udělám si zase speeda, to znamená, 

že si dám těch půl gramu, když se budu chtít víc rozjet, to znamená, jako dobře 

napálit, no, s tou vodkou, takže si to můžu dovolit, tam prostě přisypat víc, no a 

s tím alkoholem potom uvidíme, no, ten je zase na pozdějš, až třeba ten další tejden, 

až.“ 

I u respondenta R8 jsem se snažil udělat rozpis toho kdy a jakou dávku návykové látky 

užil. Stejně jako u ostatních respondentů jsou však údaje spíše orientační a nelze je brát 

stoprocentně vážně. 

Tabulka 6 - Frekvence a dávka užívání návykových látek u R8 

R8 

Návyková 

látka 

Frekvence a dávka 

Deklamovaná 

Skutečná 

1. 

den 
2. den 

3. 

den 

4. 

den 

5. 

den 

6. 

den 

7. 

den 
minulý týden 

Pervitin 
2 - 3 x týdně / 

0,25 g za týden 
ne 0,1 g 0,5 x x x x 1,5 g 

Alkohol min. 1 litr x 
placka 
rumu 

x 
flaška 
vodky 

x x x 
1/2 l vodky a placku 

rumu 
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4. Faktory ovlivňující frekvenci a dávku 

Na základě otevřeného kódování jsem zjistil, že rozhovory mají určité společné rysy 

(Strauss a Corbinová 1999). Ve všech rozhovorech se objevovaly určité okruhy pojmů, 

které jsem shrnul do kategorií, které ovlivňovaly obvyklou denní dávku při užívání 

pervitinu, lze mezi ně zařadit následující: 

 Finance 

 Okruh lidí, ve kterém se respondenti pohybují 

 Velikost dávky 

 Kvalita návykové látky 

 Životní období a životní situace 

 Nálada 

 Kombinace 

Každému jednotlivému faktoru se budu v následujících podkapitolách věnovat. 

 

4.1. Finance 

Prvním faktorem, který ovlivňuje v jaké frekvenci a v jaké dávce respondenti návykovou 

látku užijí a kterému se budu věnovat, jsou finance. Dalo by se říci, že finanční faktor se v 

rozhovorech objevoval zdaleka nejčastěji. Průměrně se jej respondenti dotkli v různé 

souvislosti 5 krát za rozhovor. Nejméně se toto téma za rozhovor objevilo 2x a nejvíce 9x.  

Tabulka 7 - četnost tématu financí v rozhovorech 

Finance 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Průměr 

Četnost 6 5 6 2 4 2 6 9 5 

 

Jak se lidově říká, „peníze jsou vždy až na prvním místě“. To samé platí u respondentů, 

mít peníze znamená mít možnost dát si dávku.  

Tomu nasvědčuje i výzkum Provazníkové (2013), v jejímž výzkumu respondenti uvedli 

finance jako nejčastější klíč pro vzorec pro jejich užívání (nepočítám-li, že užívají 

pravidelně a kdykoliv mohou). 

Z demografických dat, která jsem od respondentů získal, vyplývá, že většina respondentů 

(5 respondentů z 8) nemá zaměstnání. Na druhou stranu je třeba podotknout, že 

respondenti, kteří uvedli, že nemají zaměstnání, pracují „na černo“ (3 respondenti z 5 bez 

zaměstnání). Případně se snaží shánět brigády. Dlouhodobé zaměstnání v dotazníku uvedl 

pouze jeden respondent. 

Níže uvádím nejvýstižnější výňatky z rozhovorů, které se financí dotýkají. 

 R1: „Fetuješ tak často a tolik, prostě, kolik uděláš peněz. Tak to je, prostě. Jinak to, 

prostě, není.“ 
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 R2: „(…) Protože mě k tomu, protože neběhám po lékárnách, abych vyzvedával 

prášky, tak jako ty opiáty a tím, že neběhám po krámech, už delší, už mnoho let už 

nechodím krást po krámech, tak si nemůžu dovolit kupovat si někde herák.“ 

 R3:„Myslíš během dne nebo? Minule, no minimum je půlka denně, když na to jsou 

prachy, když na to nejsou prachy, tak hold musím zůstat třeba na dvoukile.“ 

 R4: „Tam to není, prostě o tom, že dneska si řekne člověk, budu fetovat subáč, 

perník, noo a zejtra to samý. Ale kdo mi dá na to? To je ten otazník, nebo ten háček, 

prostě. Kdo mi dá na to?“ 

 R5: „Ale tak jako říkám, bylo to nějakém přijmu, protože teď nemám žádný příjem, 

takže vlastně sbíráte po zemi to, co najdete, že jo.“ 

 R6: „Vstanete, musíte sehnat peníze, že jo“ 

 R7: „No, jakoby, já nevím. Já zase i to víno piju kolikrát teďkon, že nemám peníze 

moc“ 

 R8: „Kolik musím mít, to není daný, že něco musím mít. Jo, ty se ptáš na to kolikrát 

jako, nooo, ono říkám, je to strašně těžká otázka nebo na to je strašně těžká 

odpověď, protože ne vždycky jsou peníze, jo. A je to taky těma penězma daný a i 

podle toho co se vyskytne, no.“ 

Lidé se snaží nakupovat věci výhodně ve slevách, tak aby nezaplatili více než je nezbytně 

nutné. Podobně jednají i mnou oslovení respondenti při získávání návykových látek. 

Respondenti přemýšlí a zvažují například proč si kupovat dražší heroin, když „stejnou 

práci“ za nižší cenu odvede Subotex.  

Pokud mají respondenti přístup k levnější droze, kterou užívají, koupí si jí s větší 

pravděpodobností více a mohou tak užít návykovou látku vícekrát nebo jednorázově 

s delším účinkem. Respondenti také využívají možnost získat návykovou látku legální 

cestou v ordinaci lékaře. A tím pádem se vyhnou riziku trestného chování, navíc 

s výhodou, že návykovou látku získají levněji než na černém trhu. Tuto situaci ilustrují 

následující úryvek rozhovoru. 

 R3: „Tak jsem, vole, začal brát perník do toho, no a to vydrželo dva tři měsíce, ale 

to už ti začne šibat, když jo tahle kombinace (kombinace pervitin x heroin). No a 

pak jsem zjistil náhodou, že je tady náhražka, místo heráku Subotexy, že píšou 

doktoři. Takže, za prvý, to nestojí tolik peněz, nemusel jsem na to krást. Takže, zase 

neříkám, nepůjdu do basy, tak to zkusím. A skončil jsem na eskách. Dvanáct let je 

beru.“ 

Stává se, že klienti, ve své snaze nějaké finance získat, sklouzávají ke krádežím. Dostávají 

se tak do začarovaného kruhu, ve kterém jsou propojené finance a užívané dávky, případně 

i jejich kombinace s jinou návykovou látkou. Respondenti se tak dostávají do paradoxní 

situace – musí si vzít svou dávku, aby sehnali peníze na další dávku.  

 R7: „(alkohol) No, kdybych měl peníze, tak jo. (…) častěji mám peníze, když fetuju. 

Protože potom jakoby kradu, že, jo, všude jsou love (slangově peníze), koukám, 

kde co ukrást, abych měl peníze, že, jo.“ 
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 R4: „(…) Perníku si dávám proto, abych mohl dělat prachy a prostě, abych měl, 

abych nebyl, takovej, prostě spomalenej, jako na tom subáči. Aby mě to jenom 

povzbudilo, nic víc.“ 

Z výpovědí respondentů je zřejmé, že finance jsou nejdůležitějším faktorem, který 

ovlivňuje to, kdy a jakou dávku návykové látky si dají. Logicky, pokud nemají dostupné 

finanční zdroje, těžko se k dávce dostávají. Najdou se ale i výjimky, kdy si uživatelé 

vypomohou vzájemně. 

 

4.2. Okruh lidí, ve kterém se pohybují 

Dalším faktorem, který ovlivňuje v jaké frekvenci a v jaké dávce respondenti návykovou 

látku užijí, je okruh lidí, ve kterém se pohybují. Toto téma se objevilo v průměru 4,4 krát 

v každém rozhovoru, nejméně 0x a nejvíce 11x. 

Tabulka 8 - četnost tématu okruhu lidí v rozhovorech 

Okruh lidí 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Průměr 

Četnost 0 11 6 1 4 6 4 3 4,4 

 

Skládají se s kamarády na dávku  

 R6: „Včera to bylo tak že, přijel jsem k lékárně sem, jo. Čekal jsem jakoby na 

kamaráda, no prostě, na kamaráda, no jo, on přinesl nějaké peníze, já jsem měl 

nějaké peníze, jo složili jsme se na celej výb… jakože, jak to mám říct. Jakože na 

celou bednu sub… jakože eeee“ 

Vzájemně si poskytnou materiál za lepší cenu, než je pro návykovou látku obvyklá. 

 R6: „Kdy mi nabídne celou lahvičku, toho dvojek, jo jakože, dvojkový Rivotrily, 

jakože, venku na za to chce v centru kamarád dejme tomu, tři kila, jo, protože v tý 

lahvičce jsou třicet tablet, že jo. Takže tableta za deset korun, jo. No tak, když mi 

jich dá třeba, zas, za nevím, třeba za těch 150, jo, celou tu, tu.“ 

Objevila se i situace, kdy se respondenti na něco „pozvou“. 

 R2: „Heráku to je, no podle toho, kolik dostanu, od kamarádů nebo kamarádky, no 

a občas se sejdem, no, takže, nevím. Mě pozvou třeba nebo já nevím nebo pozvem 

navzájem já na něco jinýho oni na herák.“ 

 R3: „No, to prostě, jdeš si ven a nejsi doma zalezlej, protože, to nejde, bejt 

zalezlej, vykopanej perníkem. Tak jdeš a potkáš. Vždyť to vidíš, kolik tady je lidí. A 

tady nás běhá ranec, kdy, my se všichni známe, mezi sebou, takže když. Buď, když 

nemáš, tak se zeptáš, jestli oni mají nebo většinou se ptaj oni, jestli máš, tak prostě, 

jo jasný, pojď, dáš mu a no, tak, si dáš s ním rovnou. To pak dávám i 6x denně.“ 

Může se stát i to, že respondent zareaguje na momentální krizovou situaci nějakého dalšího 

uživatele a vypomůže mu. 
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 R5: „No, ono je to takový, tady v tomhle, je to určitá komunita lidí, takže lidi si 

navzájem i vypomůžou. Což se samozřejmě, nevím, jestli špatně to je diskutabilní 

nebo dobře. Ale většinou vidím i ty lidi na těch krizích, kteří mají třeba ty samé, 

potom ve finále, buďto fyzické bolesti nebo psychické problémy. Takže ono je to 

strašně těžké, tomu člověku, mu nedal trochu, že jo, jak ho vidíte, jak se kroutí 

v těch bolestech nebo vám vykládá, jak se cítí špatně psychicky. Nemáte, v ten 

moment, nemáte pocit, že byste mu ubližoval. Bere to tak, že prostě, mu musíte mu 

něco dát, protože, to jediné co mu v ten moment pomůže.“ 

 R4: Nebo si pomůžem venku, jako navzájem. Jsou pár lidí, jako stará škola, co si 

pomůžem navzájem, jinak to není.“  

Nedílnou součástí každého rozhovoru bylo i to, že respondenti poukazovali, že někoho 

potkají a společně si aplikují drogu. Možná bych to mohl přirovnat k podobné situaci, kdy 

se potkají dva známí a jdou si neplánovaně popovídat u piva. U respondentů je to obdobná 

situace v trochu jiném kontextu – místo piva je zde například pervitin. Okruh lidí, ve 

kterém se respondenti pohybují, tak může ovlivňovat nejen to, zda si respondent vůbec 

drogu bude moci dát, ale může ovlivnit i to, že si případně respondent může dát dávku nad 

rámec svého běžného denního režimu. To může dokládat následující úryvek rozhovoru 

s respondenty. 

 R2: „No nee, to je jako náho jakože se třeba, jako když někdo jde třeba na pivo se 

známejma jednou za čas, třeba jednou za tejden, za čtrnáct dní nebo různě, tak 

takhle jsem na tom s heroinem. To je jako čistě náhoda, se potkám s někým nebo 

někomu zavolám.“ 

 R3: „Takhle je to furt. Ráno, dopoledne, večer. Někdy i mezi tím, jako když potkáš 

lidi, známý, tak si dáš ještě, že jo s nima.“ 

 R6: (v reakci na otázku jestli si někdy „vyhodí víc z kopýtka“) „(…) Já se 

přiznám, jo jasně, že jo tak, jako, když mi nabídne kamarád, když to můžu říct 

takhle, jo (…).“ 

 R7: „(…) Ale prostě, no, když za mnou přijde kamarád, na, tady máš, tak jako 

neodmítnu, no. Tak si dám, no. (…) „ 

Kromě toho, že kolektiv může k braní více svádět, tak na druhou stranu může podpořit i 

v tom, že si respondent vezme menší dávku. V kolektivu lidí se respondent zabaví a zažije 

tak uspokojení jiným způsobem než prostřednictvím návykové látky, kterou v tu chvíli 

nemá potřebu si brát. 

 R5: „když budete v kolektivu, budete třeba tři lidi. Budete si mít o čem povídat, 

budete mít nějaké téma, budete mít nějaký cíl, třeba, půjdete někam na sběr papíru, 

ty jo, co já vím. Budete něco vytvářet, něco dělat. Tak si, třeba, dáte jenom trochu 

mezi sebou všichni tři a vystačí Vám to, protože ve finále zjistíte, že ten den Vám 

utekl ani jste nevěděl, jak a neužili jste ani tolik drog.“ 

To, jakou dávku a v jaké frekvenci respondent dávku užije, může ovlivnit i jeho 

zaměstnání – respektive snaha respondenta v zaměstnání vypadat dobře a práci si udržet. 
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 R1: „Když mám jít do té práce, tak prostě, je to takový, jakože, tam fakt nemůžu si 

dovolit, prostě přijít s takovejhlema kruhama pod očima, jenom protože jsem si 

jako pěkně vystřelila z kopejtka, tak druhej den, jakože tam budu chcípat, to nejde 

prostě. Člověk musí i už trošku přemejšlet nad tím a trochu rozvrhnout ten čas, 

prostě, i tý zábavy, prostě a tohodle toho všechno, aby to bylo v tý práci prostě 

v cajku. Přece jenom, oni neví, že beru, že jo takže, prostě, se tam, prostě, podle 

toho musím chovat.“ 

 

4.3. Velikost a kvalita dávky 

Kromě finanční stránky a okruhu lidí, ve kterém se respondenti pohybují, ovlivňuje užívací 

zvyklosti respondentů i velikost a kvalita dávky, kterou užijí. Což ale na druhou stranu 

opět úzce souvisí s financemi - pokud mají více finančních zdrojů, mohou si dovolit větší 

dávku, případně častější užití. Téma kvality a s tím související velikosti dávky se objevilo 

v rozhovorech průměrně 0x a nejvíce 10x. 

Tabulka 9 - četnost tématu velikost a kvalita v rozhovorech 

Velikost a kvalita 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Průměr 

Četnost 1 3 4 1 1 0 2 10 2,8 

 

Na následujícím příkladu je krásně vidět, jak peníze ovlivňují uvažování respondenta o 

tom, jakou dávku, jaké návykové látky a v jaké kombinaci si za dostupné finanční 

prostředky pořídí. Lze na něm demonstrovat propojenost všech dosud zmiňovaných 

faktorů – financí, okruhu lidí, ve kterém se respondent pohybuje a navíc právě velikosti 

dávky, kterou respondent užije. 

 R6: „Kdy mi nabídne celou lahvičku, toho dvojek, jo jakože, dvojkový Rivotrily, 

jakože, venku na za to chce v centru kamarád dejme tomu, tři kila, jo, protože v tý 

lahvičce jsou třicet tablet, že jo. Takže tableta za deset korun, jo. No tak, když mi 

jich dá třeba, zas, za nevím, třeba za těch 150, jo, celou tu, tu. Tak určitě si jí dám, 

že jo.“ 

Z rozhovorů vyplývá, že na velikosti a kvalitě dávky závisí, po jak dlouhém časovém 

úseku někteří respondenti "jízdu" zopakují.  

 R4: „(…)A i podle toho jakej je heroin, jestli je, jako, dobrý, dobrej, jako kvalitní, 

tak je dá se to(…) a u toho heroinu, Vám to tam si dáte, no a za šest hodin, dvanáct 

hodin maximum zjistíte, že. Mezi těma dvanácti hodinama děláte prachy, abyste 

sehnal na další dávku. Takže tam není o co stát, potom. Herák už není, to, to, 

bývávalo.“ 

Respondenti v rozhovorech hodně vzpomínali na takzvané „efa“. „Efa“ byl to pervitin 

z léku jménem Solutan. Policie ČR v dokumentu Metamfetamin uvádí, že „jako jeden ze 

zdrojů efedrinu byl využíván volně prodejný přípravek Solutan (kapky proti kašli). Solutan 

byl používán pro snadnou dostupnost a relativně vysoký obsah efedrinu v jednom balení. 
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Izolace efedrinu ze Solutanu byla snadná, takto získaný efedrin byl poměrně čistý a 

případné příměsi dalších složek Solutanu šlo při čištění krystalizací oddělit“. Zajímal jsem 

se o to, kdy se Solutan přestal prodávat. Informaci jsem nedovedl získat, proto jsem se 

obrátil s dotazem na SÚKL. Odtud mi emailem ze dne 8. 7. 2016 odpověděli, že „léčivému 

přípravku SOLUTAN, POR SOL, 14/123/69-C byla ukončena registrace k 31. 3. 2005. 

Důvod ukončení registrace nám není znám, pravděpodobně nepožádal držitel rozhodnutí o 

registraci tohoto přípravku o prodloužení registrace.“ 

„Efa“ se pro respondenty stalo určitou modlou, na kterou, jak vyplývá z rozhovorů, 

vzpomínají jenom v dobrém. V určitém slova smyslu „Efa“ používají respondenti jako 

měřítko kvality. 

 R4: „Já jsem ještě dost zažil dobu, kdy perník byl ze Solutanu, třeba takhle. To  

bylo o něčem jiným. V dnešní době, ten perník, prostě, já nevím. Dělaj z polských 

prášků, ale já v tomu zase zas tak nerozumím, zase v tý chemii, ale vím prostě, že 

už to není, zas taková kvalita jako kdysi. Že člověk, člověkovy stačilo, prostě, 

nějaký dvoukilo z ulice, dal si na plech, zakouřil si a byl, prostě, zkouřenej. Měl 

klid 24 hodin, dneska si zakouříte plech a za deset minut vyhledáváte jehlu anebo 

zase matro.“ 

 R7: „Jo, je to přece jenom už dávno, ale říkám, ty jo, možná, že bych fakt, kdybych 

fakt, udělal, ty jo, kdyby bylo naposledy navaříno z Efá, tak tam ještě, ty jo, dát 

ještě naposledy s Efa a pak umřít.“ 

 „Efa“ už však podle respondentů není na současném trhu dostupné, přestalo se vyrábět a 

podle respondentů jen nahradil pseudoefedrin. 

Podle respondentů se nyní pervitin vyrábí z polských léků a už není to, co býval, protože 

jeho síla se výrazně snížila. Respondenti si stěžovali, že si musí aplikovat buď větší 

množství látky najednou anebo musí aplikaci látky opakovat vícekrát denně. Z níže 

uvedeného vyplývá, že mnou oslovení respondenti označují pervitin současné době za 

drogu s upadající kvalitou.  

 R2: „ (…) no a teď hlavní tím, že to s pseudoefedrinu už to taky není perník (…)“ 

 R3: „Jo, záleží na tom, jak prostě, od koho to koupíš. Když máš stálého dealera, 

když je to dobrej materiál, tak to tam jde celý a… ale musíš vědět, jako co to je, že 

jo. Nemůžeš si dát půlku váženou na jednou, aniž by si věděl, o co go. Co to je za 

materiál. Jako jak to funguje. (…) Jasně, jasně, jasně, ani to neochutnám, když ho 

znám toho týpka, když od něj beru denně, tak. To jsou frajeři, kteří to dělaj denně, 

vařej to a jsou mistři, rozumíš, to je furt stejný, jako. To prostě, jako tam, a když 

náhodou, to udělá silnější, tak ti to řekne. Jako, to jsou normální lidi. Aby ses 

nepřestřelil, že jo.“ 

 R5: „Tak asi taky pudu, že jo a seženu si za dvě stě, dám si to, tak mi to vydrží, pokud je 

to dobrý materiál, tak na tom jedete, třeba, dva dny nebo i tři dny, co já vím..“ 

 R8: „Kvalita toho (pervitinu) je prostě absurdní, to je to prostě daný tou výrobou 

z těch náhražek zasranejch, z těch prášku, nevím, ty vole. Jako nejlepší perník byl 

vždycky z Efedrínu, jako jo, jako, někdo to měl, že tam přidá, že tam přidá Efedrín, 
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to je pak jak křen, ty vole, to je jak Plzeň, když máš dobrou Plzeň, tak to prostě 

chutnalo.“ 

Obecně se dá říci, že kvalita drogy je pro respondenty docela náročným problémem. 

Někteří z respondentů proto tuto skutečnost snaží řešit po svém a to tak, že se naučili drogu 

vařit nebo nakupují jenom u jednoho stálého a ověřeného dealera. 

 

4.4. Životní období a životní situace 

Nedílnou součástí toho co ovlivňuje, jak klient užívá návykové látky, jsou i jednotlivá 

„životní“ období a životní situace, kterými uživatel prochází. Životní situace a životní 

období jako faktor, který ovlivňuje frekvenci a dávku, se objevilo průměrně 3,5x, nejméně 

1x, nejvíce 6x. 

Tabulka 10 - četnost tématu životního období a životní situace v rozhovorech 

Životní období a životní situace 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Průměr 

Četnost 6 5 4 2 4 1 3 3 3,5 

 

Uživatel má například období takzvané jízdy, poté se mu užívání návykových látek změní.  

 R4: „Jo, měnilo se to. Jasný, že se to mění, někdy, prostě řeknu, ten perník dost, už 

to nepotřebuju. Protože, prostě, už to taky někdy nedávám, ten perník víte? Si 

říkám, že už jedu bomby nebo jako pecky, že už to, prostě, nedávám. Třeba tejden 

ho nemám a pak tam zase spadne po tejdnu, víte co. Je to tak různý, prostě, no. 

Člověk s tím, prostě, bojuje.“ 

Respondentka R1 v jednu dobu chodila s přítelem, který uměl vařit pervitin. Byla u zdroje, 

proto se její frekvence zvyšovala. 

 R1: „Jo, měla jsem přístup, tak jako, co by si člověk nešlech. Tak jako jasný. V tom 

je takový, jako, když člověk může, tak si prostě dá, že jo. Nebo prostě a ta tolerance 

se zvyšuje rychle bohužel.“ 

U žen může ovlivnit frekvenci a dávku užívání jejich těhotenství. To se stalo respondentce  

R1, která v rozhovoru popisuje dobu, kdy byla těhotná, jako dobu, kdy byla zároveň 

takzvaně čistá. Po dobu těhotenství, včetně nějaké doby po narození dítěte, neužívala 

návykové látky. Na druhou stranu ji péče o dítě vyčerpávala a svým způsobem ji strhla 

zpět do kolotoče návykových látek. 

 R1: „Jako, byla jsem čistá, prostě, nějakou dobu, jako když jsem byla těhotná, tak 

jsem byla čistá, to je jasný. Když jsem porodila kluka, byla jsem ještě rok čistá, 

prostě, jako no, pak jsem to nedávala nebo, ne, nedávala, prostě, vždycky přijde 

nějaká taková ta životní situace, prostě, kterou ten člověk nedá. A je v tom zpátky 

(…).“ 

Respondent R3 zase využívá pervitin v případě, že si chce užít sex. 
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 R3: „No, no ano a ulít jsem si na prcání, takže jsem si dával perník do hulení a ulít 

jsem si na prcání, takže, prostě, jsem to bral kvůli sexu. Jinak já, jsem perník 

nemusel, já jsem ho neměl rád. Ale jako na sex, je dobrej perník. Prostě no. Takže 

de facto kvůli sexu.“ 

Další respondent nahradil v určitém životním období jednu návykovou látku za jinou – 

konkrétně pervitin za alkohol. 

 R8: „(…postupem času jsem začal pít…) To mě vyseklo z perníku.“  

Kromě životního období může uživatelské zvyklosti ovlivnit to, jaké je roční období. 

Jeden, respondent přiznal, že braní návykových látek u něj ovlivňuje počasí, jestli je venku 

teplo nebo chladno – jestli je léto nebo zima  

 R7: „No, přes to léto to toho bude určitě víc, to vím. (…) Teď se nedá moc být 

venku, že jo. Že prostě je zima. Já, když jsem venku ty dva tři dny tak už toho mám 

fakt plný zuby. (v létě) (…) to zas budu jezdit třeba pět dnů v kuse že, jo.“ 

 

4.5. Nálada 

Dalším faktorem, který ovlivňuje jakou dávku a v jaké frekvenci respondenti užijí je jejich 

momentální nálada. Nálada byla jako faktor ovlivňující frekvenci a dávku zmíněna 

v průměru 1,8x za rozhovor. Což bylo nejméně ze všech uváděných faktorů. Nejméně byla 

nálada uvedena 0x, nejvíce 3x. 

Tabulka 11 - četnost tématu nálady v rozhovorech 

Nálada 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Průměr 

Četnost 1 1 2 3 3 0 2 2 1,8 

 

 R1: „(…)  Čím míň tomu máš, tím víc tě to láká, že jo, to je jasný. To známe o tom 

zakázaným ovoci a prostě, čím víc k tomu. Čím větší přístup k tomu máš, tím to, už 

tě to ani tak nebaví, prostě. Jo takže, prostě, já jsem tím, že jsem žila s týpkem, co 

vařil, prostě a v podstatě toho byl dostatek, prostě, každej den, prostě, pořád, tak 

už jako pfff. Už jsem si šla i lehnout, jakože si nedám. (…).“ 

 R4: „Podle taky nálady, jak se člověk cejtí. To je všechno, prostě, v tom jsou 

emoce, atmosféra jaká je, prostě, jakou má člověk náladu a tak prostě. Ale jako 

určitě si dám, nebudu koukat na nějakou atmosféru, na nějakou náladu, spíš ty 

emoce, takový jakoby, jak to prožívám a to.“ 

 R5: „(…) na to má vliv ta psychika neuvěřitelným způsobem. Když chodíte po ulici 

od ničeho k ničemu, máte hlad, cítíte se fakt mizerně. Sociálně naprosto 

nezačleněn. Kdy s Váma ani třeba, nikdo ani nepromluví, tak ono to tak asi je, že 

člověk hledá tu útěchu v těch drogách, kdy potom zjistíte, že mluvíte sám se sebou“ 

 R8: „(…) prostě podle nálady a jak moc si chci vylejt hlavu.“ 
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4.6. Kombinace 

Kombinace byla v souvislosti s frekvencí a dávkou uvedena průměrně 1,9x za rozhovor. 

Nejméně 0x, nejvíce 3x. 

Tabulka 12 - četnost tématu kombinace v rozhovorech 

Kombinace 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Průměr 

Četnost 0 1 3 3 2 2 2 2 1,9 

 

To v jaké dávce a frekvenci respondenti užívají návykové látky je závislé i na tom jak na 

jednotlivé návykové látky respondenti reagují. Kombinace látek je odvislá od toho, jestli 

jim reakce na ně vyhovuje. Někdy se také stává, že respondentům jedna návyková látka 

bez druhé „nefunguje“. 

 R3: „No hele, jeden čas jsem je tam měl tak, že jsem je taky musel mít (Riváče). Že, 

jako, bez toho mi to taky nefungovalo. Perník se subáčem bez Riváčů.“  

 R5:  „Pervitin a musím si zahulit. Tam jsem zjistil, že právě jedno bez druhého 

nefunguje svým způsobem.“ 

 R8: „Alkohol normálně piju. Alkohol mi docela pomohl, vlastně to je takovej můj, 

můj pomocník proti drogám. Protože když už jsem bral moc, tak jsem šáhl na 

alkohol a zase naopak, když jsem moc pil tak perník byl místo toho chlastu.“ 

 R7: „Já jsem to třeba dělal i tak, že jsem si dal pět stlačených a do toho jsem se 

zhulil a pak jsem si dal zase pět stlačených, pak jsem se zase zhulil a pak a takhle 

jsem to furt dělal. No, vlastně vždycky, když se zhulím a pak si dám pět stlačenejch, 

tak mě to vždycky probere z toho zhulenýho stavu, ne.“  
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5. Další poznatky z rozhovorů 

Vždy jsem si myslel, že uživatel závislý na pervitinu si dá ráno pervitin spíše než opiát. 

Představoval jsem si, že klienti, kteří kombinují pervitin s opiáty, využijí ráno stimulační 

efekt této drogy. Výzkumná část mě vyvedla z omylu. Dva respondenti, kteří kombinují 

pervitin s opiátem, popisují svoji ranní dávku opačně:  

 R4:  „Takhle Vám to řeknu, já kdybych si dal ráno perník. Vlastně, se ten člověk, 

nebo, takhle, jako. Já, narkoman, což řeknu upřímně, ráno vstane a je na opiátech, 

a když si dávám perník, tak dostanu větší, větší, větší absťák než jsem měl. (…) 

Vemte si to. Je perník, prostě, mám tady perník a tady mám subáč. Mám se 

rozhodovat, co si dám. (…). Prostě, si vemete, já nevím, perník, ale přitom vstáváte 

s pocitem, že máte absťák, kdybych Vás probudila krize. A nemůžu si přece vzít 

perník, když mám svojí krizi, když mě probudil spánek, mě probudila krize. Aby mě 

v tom mozku, prostě. Řeklo, no, teď si musíš, hochu, dát subáč, aby si fungoval. 

Takže, tak to není. Jakože, prostě, někdo má absťák, prostě, že vstane. Jestli to 

takhle má hozený, tak jo, to mu nezávidím, prostě. Ale perník Vám veme na půl 

hodinky krizi, ale dostanete dvakrát tolik větší krizi, jako kdybyste neměl, třeba, 

jako, dva dny dávku. Takže, pro mě důležitý ten subáč a pak, potom, nějaký perník 

a potom se vyňanovat. To je jako, když jsou baterky vybitý, vemete, strčíte, 

zapomenete. Nabijete jednu a jednu nenabijete. Tak nefungujou, nebudete přece 

fungovat, nebo víte, co myslím.“ 

 R6 : „Subáč dneska, pervitin ještě ne, Rivotril ano. Rivotril jsem měl, asi tak kolik, 

asi tak kolik, 4 jakože prášky. (…) Já: Říkal jsi, že dneska sis dal subáče, ráno 

někdy? R6: No ráno, určitě ráno.“ 

Další otázkou, která my v průběhu výzkumu vrtala hlavou, je to, jak je možné, že někteří 

respondenti popisovali, že na pervitinu mohou jít spát. Kam se ztratil primární účel 

stimulační účinku?  

 R1: „Znám milion lidí, kteří si musej šlehnout, aby usnuli, prostě jo, prostě jdou a 

šlehnou si přesně před spaním. Taky jsem to měla jeden čas takhle, prostě a v klidu 

jsem neusnula, prostě. To je úplný nesmysl, ale.  Já: A co jsi si šlehla, když jsi 

chtěla spát? R1: No normálně, péčko. Já: Perník, aby jsi šla spát? R1: No jasně, 

normálně, prostě, by jsem nervózní, když jsem si nešlehla před spaním, prostě. Já 

nevím, usínalo se mi líp, prostě. Normálně jím, spím, všechno, jako normální 

člověk, prostě….Já: Počkej a ty na perníku usneš? R1: No jasný, úplně v klidu. 

Prostě, dokážu brát, tak jak beru a spím, dokážu spát, každej den.“ 

 R3:„Takže, jako dneska si dám péčko, normálně a už spim i bez Riváčů, jako fakt, 

to tělo je už tak zvyklý na ten perník, že prostě, já si šlehnu perník a já můžu jít 

spát.“ 

Původně jsem si tuto skutečnost vykládal špatnou kvalitou pervitinu. Ale z rozhovoru 

s respondentem R8 je zřejmé, že tomu tak být nemusí.  

 R8: „Když máš dobrý matro, tak na tom jsi schopnej jíst, pít, spát všechno, že jo. 

(…) když máš úplně čistý a to už jsem teda neměl léta páně. To jsme tenkrát koupili 
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pět gramů na půl s kámošem, ty jo, fakt, to normálně přivezl od vařiče a fakt to 

normálně smrdělo. Fakt, normálně odjel a já jsem usnul tenkrát ještě, ty jo, to už je 

nějakejch, ty vole, osum let.“ 

Paradoxní efekt stimulační látky nacházíme i ve starší literatuře oboru. Vondráček zmiňuje 

„případ žvýkačky kávy (1/4 kg denně), která trpěla těžkou nespavostí, když jí došly zásoby 

kávy. Po Pervitinu však usínala snadno.“ (Reidl, O. & Vondráček, V., 1971) 

Dalším poznatkem, který mi výzkumná část ukázala, je, že respondenti potvrzují, že na 

pervitinu nevzniká fyzická závislost a respondenty nenutí užívat pervitin pravidelně. 

 R1: „Je to fakt, je to fakt, prostě, individuální, není to tak jako, že by člověk měl 

nějakou určitou, měl nějaké určitý množství, který, prostě, není není, na tom fyzická 

závislost, že jo, co si budem povídat.“ (…) „Takže buď si to v tý hlavě hodíš tak, 

jakože dobrý teda a máš nějakou reálnou šanci, že si, prostě, tu toleranci snížíš, 

prostě zpátky, prostě tak, nějak jako, anebo, prostě, budeš nasranej po každým 

šlehu, což je, což možná, je na prd, si myslím. Takže, je prostě lepší se s tím, 

nějakým způsobem, vevnitř smířit a tak. Říkám, teď jsem, prostě, čistá po třech 

dnech, jako a taky, to jde vstát, prostě a neříkám, že nejsem unavená, vyšla jsem 

před barák a šla bych si lehnout, jako… to jako uznávám, ale prostě jako, dá se to. 

A doklepu to, jakoby, klidně do večera, jakože, aniž bych si dala. Furt teda budu 

úplně vyřízená, ale dobře, no, jsem někdy na sebe přísná, jakoby jako.“ 

 R2: „Klient: No jasný, opiáty musím mít, že jo, to je tam, je tam, je fyzická 

závislost, jako, takže, tam to tělo prostě nefunguje, to není o psychice nebo tak. Já: 

(…) to už mi říká několikátý člověk, že prostě, fakt, perník nepotřebuje, když ho 

nemá, tak ho prostě nemá, ale, ty, opiáty prostě musí mít. Klient: No, protože je tam 

fyzická závislost, že jo.“  
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6. Diskuse 

U všech respondentů bylo velmi obtížné vyzkoumat jejich pravidelnou frekvenci užívání, 

ať už dávek anebo kombinací. Jak bylo vidět, otázka je sama o sobě těžko zodpověditelná. 

Na víc zde hrály svou roli různé činitele ať již ze strany respondentů nebo mojí.  

Například někteří respondenti si pamatovali například pouze dva dny, kdy návykovou látku 

užívali. Bylo tedy obtížné od nich získat informace, které jsem pro práci potřeboval. Na 

druhou stranu se ve své podstatě respondentům nedivím, že si nepamatují, kolik si toho 

dali v rámci dnů nebo týdnů. Pro respondenty je užití návykové látky stejně běžné jako pro 

„čisté“ lidi jídlo. Sám za sebe za sebe bych také nedokázal říci, co jsem měl přesně k jídlu 

v minulých dnech, pokud to nebylo něco zvlášť specifického a vybočujícího z normálu.  

Rozhovory mohlo ovlivnit i to, jaký jsem měl, respektive neměl, s respondenty vztah.  

Domnívám se, že bych mohl získat více informací, pokud bych respondenty více znal – 

respondenti by ke mně, jako ke známému, mohli mít větší důvěru a mohli by se svěřit i 

s skutečnostmi, které zůstaly zamlčené. Myslím si totiž, že pokud má člověk nějaký 

problém nebo řeší něco, za co se svým způsobem stydí, nebo ho to může v očích druhého 

shodit – v tomto případě braní – neřekne člověku, kterého vidí poprvé v životě nebo jej zná 

jen zběžně, kolik toho doopravdy bere, případně osobnější věci. Což souvisí i 

s následujícím odstavcem. 

Rozhovory také mohlo ovlivnit to, že se klienti snažili stavět se do lepšího světla. Dobře to 

bylo vidět u respondenta R5, který mi sám od sebe po ukončení rozhovoru řekl, že nechtěl 

vypadat "jako úplná fetka" a odpovědi tomu přizpůsoboval. Na druhou stranu, pokud bych 

respondenty více znal, mohla by se situace opakovat častěji, protože by si mohli přede 

mnou chtít udržet image. 

Možný je také vliv prostředí, kdy výzkum neprobíhal v přirozeném prostředí respondentů, 

ale v kontaktním centru. Domnívám se také, že vliv mohlo mít i užití diktafonu a to přesto, 

že s jeho užitím všichni respondenti dopředu souhlasili. Přece jenom může být pocitově 

jiné, když si s člověkem jen povídám a něco jiného, když je rozhovor nahrávaný. Možná, i 

když jde o pouhou spekulaci, právě diktafon vedl výše uvedeného klienta k tomu, aby 

odpovídal jinak, než jaká byla skutečnost. Informaci o přizpůsobování odpovědí mi totiž 

dal v okamžiku, kdy jsem diktafon vypnul. 

Prostředí mělo vliv i na délku některých rozhovorů. V kontaktním centru mají pevnou 

otevírací dobu – otevřeno mají od 13:00 do 18:00. U rozhovoru s R5 se mi stalo, že jsme 

museli přerušit rozhovor z důvodu zavírací doby. 

Dalším faktorem, který mohl ovlivnit výsledky, byly i pokládané otázky. Zpětně si 

uvědomuji, že někdy jsem v průběhu rozhovoru nezareagoval dostatečně pohotově a 

doplňující otázku, nebo reakci jsem nepoložil úplně ideálně. Jako příklad může sloužit 

pokládání uzavřených a návodných otázek. Například: respondent mi na začátku rozhovoru 

řekl, že bere eska“ a já se ho ve výzkumné části zeptal: takže bereš půlku „eska“?  
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Roli sehrál i fakt, že jsem se při některých rozhovorech necítil sám sebou. Spíš jsem si 

připadal jako policista, který se snaží "vyšťourat" nepříjemnou informaci za každou cenu. 

Nebylo mi proto příjemné se doptávat a "šťourat" dál. 

Dalším faktorem, který mohl výsledky ovlivnit, bylo i to, že respondenti na některé 

doplňující otázky reagovali například pouze slovy: "Však už jsem ti to říkal." Snažil jsem 

se proto otázky otáček tak, aby mi respondenti sami řekli co, jak a kdy užívají, ale ne vždy 

tato strategie vyšla.  

Strauss a Corbinová (1999) také uvádějí, že každý z nás vnáší do analýzy údajů svou 

předpojatost, domněnky, získané zkušenosti i vzorce myšlení. Tomu jsem se nebyl 

schopný vyhnout ani já – byť jsem se snažil postupovat nanejvýš nezaujatě. 

Z rozhovorů jsem tak možná v některých situacích vytěžil méně, než bylo reálně možné.  

Moje bakalářská práce byla zaměřena primárně na osoby závislé na pervitinu. Tomu 

odpovídala otázka před začátkem rozhovoru, kdy jsem se klientů (budoucích možných 

respondentů) v kontaktním centru ptal, zda berou pervitin minimálně dva roky dvakrát do 

týdne. Přitakání bylo zcela v režii budoucího respondenta, protože informaci jsem si i 

s ohledem na principy práce kontaktního centra, neměl jak ověřit.  

Je ovšem otázka, s ohledem na průběhy rozhovorů, zda někteří respondenti nemají spíše 

primární závislost na opiátech. S tím souvisí i následující vyjádření klientů: 

 R2: „No, to je tak, že takhlens ty opiáty to je provozní jako provozní tekutina 

defakto, jo, díky tomu, že mám opiáty, tak mi není blbě a jako jsem schopen nějak 

jako jakš takš fungovat, ale abych vyvíjel nějakou jako činnost, tak to, je to, je jo, 

třeba uklízel nebo myl nádobí nebo něco takovýho, tak je to docela velkej problém. 

Samozřejmě jako díky těm opiátům, prostě, nevim, bez nich bych byl, úplně to bych 

byl mrtvola, prostě. To bych fakt ležel spocenej, prostě, s přilepenou peřinou na 

sobě a fakt bych se nehejbal.“ 

 R4: „Jo když mám, nějaký tři stovky zhruba dám. Mám tři stovky, tak prostě, si 

koupím subáč. Prostě, perník musím vynechat.“ 

 R6: „Vstanete, musíte sehnat peníze, že jo a tady to subáč, to je, prostě, na prvním 

místě je, prostě, subáč. Protože já bez toho, prostě, nefunguju.“ 

Také je otázka, zda se vůbec dá primární závislost u mých respondentů určit, protože 

závislosti na jednotlivých látkách se u nich značně prolítaly. 

 

Existují různé statistiky, které se snaží zjistit průměrné dávky, které uživatelé návykových 

látek užívají. V rozhovorech jsem zjistil, že průměrná deklarovaná denní dávka 

respondentů R1, R3, R4, R6, R7, R8 z mého výzkumu: je 0,40 g pervitinu. Přičemž 

nejvyšší hodnota na den je 0,75 g a nejnižší zhruba 0,036 g. To zhruba odpovídá datům 

uváděným Petroš et al. (2005) (viz kapitolu 2). U respondentů R2 a R5 nemám relevantní 

údaje. Přitom pokud bych se řídil skutečně užitými dávkami, pohybuje se hodnota 

v rozmezí od 0,14 – 0,8 g na den. 
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Na druhou stranu je potřeba říci, že je otázka, nakolik lze dávky průměrovat a dávat do tabulek. Jak 

bylo vidět, jednotlivé denní dávky jsou ovlivněny mnoha faktory. Dávky i frekvence u jednotlivce 

jsou velmi rozmanité. Za zmínku stojí i to, že samotní respondenti na moji snahu, aby nějak 

vyjádřili svou obvyklou dávku a frekvenci, reagovali následovně: 

 R2: „Že to je třeba dvakrát v jednom tejdně a pak 14 dní nic, je to jako takhle, 

nedá, nedá se to takhlens, jako, zjednodušit, jakože to je nějak konkrétně počet 

v měsíci nebo vopravdu, je to, to, ty měsíce nebo ty jednotlivý období, jsou 

diametrálně odlišný, co se týče skladby těch drog. (…) nicméně jako v principu, 

prostě, nějaký opiáty jako tam je, vlastně, neoddiskutovatelná závislost jako 

nutnost, prostě, to dělá, no a co se týče perníku, tam je to prostě od toho, jestli, 

prostě, ten perník je nebo není.“ 

 R8: „To byla asi hloupost, nás feťáky, nějak tabulkovat, jo, protože každý člověk je 

individuál a každý se k tomu přistupuje jinak, každý člověk má jiný možnosti. Jo, 

kdybys tady měl kluka z bohatý rodiny, tak si myslím, vole, že ti řekne, hele, já tohle 

fetuju a chlastám anebo jenom fetuju, protože, prostě, nesnáším chlast, a prostě, že 

ti to udělá, akorát, s tím nebo, že to udělá, akorát mimo, že ti řekne, že fetuje jenom, 

když má chuť. A jako nějaká pravidelnost tady, si myslím, že nehraje roli. Tady je, 

tady, hraje roli nějaká ta, co se to s tebou udělá, co ta droga udělá s tím člověkem. 

Jo, jako jak tomu spíš přistupuje, k tý droze a říkám, jaký to na něj má účinek. A 

jaký ty statistiky, že ty vole, jestli beru třikrát tejdně nebo, vole, to je úplně fuk.“ 

Snahu dát do tabulek dávky, které klienti uvedou bez bližšího rozhovoru, se ukazují jako 

bezpředmětné. Když porovnám například odpovědi respondenta R2 (viz kapitolu 3.3.2.), 

který popisuje poslední týdny a dny jako „furt stejné“, ale přitom při dalším hovoru 

vyplývá, že naopak žádný z dnů nebyl stejný. Je předpoklad, že by například do dotazníku 

uvedl určitý údaj, který by ale nebyl směrodatný. Dalším příkladem může být i výše 

zmíněný respondent R8 (viz kapitolu 3.3.8.), který udává, že bere 1g pervitinu na měsíc, 

ale v rozhovoru se ukazuje, že takovou dávku má obvykle spíše na týden. 

Vláda ČR, uvádí, že pervitin vyráběný vietnamskou komunitou byl v roce 2012 velmi 

kvalitní a levný. Cena pervitinu na ulici byla cca 1000 Kč/g. Jeho čistota se pohybovala 

kolem 60–70%. V poslední době šlo v roce 2012 pozorovat pozvolna nastupující trend 

nabídky levného a velmi kvalitního pervitinu vyráběného skupinami občanů vietnamské 

národnosti. Cena pervitinu z těchto zdrojů se pohybovala kolem 500 Kč při čistotě kolem 

75 %. (Vláda ČR, 2012).  

Na druhou stranu v současnosti si respondenti stěžují na klesající kvalitu pervitinu a právě 

takzvaný „vietnam“. To odpovídá výzkumu Herzoga, Richtera a Vejrycha. „v Praze 

dlouhodobě klesá kvalita pervitinu. Jednou z příčin jsou i omezení prodeje prekurzorů, jak 

tablet s obsahem pseudoefedrinu, tak látek potřebných k výrobě. Výrazně tak na trhu klesá 

množství pervitinu, pocházejícího z malých varen. Výpadek těchto látek nahrazují velké 

výrobny vietnamských skupin.“ (Herzog, A., Richter, J., & Vejrych, T., 2015). 

Někteří respondenti, nepovažují pervitin za „problematickou“ drogu ve smyslu nutnosti 

užití návykové látky. Domnívám se, že to podporuje názor, že na pervitinu nevzniká 

fyzická závislost, ale objevuje se u něj pouze závislost psychická. 
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 R1: „To není tak, že by ses vzbudil a potřeboval, prostě, jo jakoby, je to jasný, že 

prostě, když prostě, máš vstát normálně a nějak nějakou dobu bereš, tak je to 

takový, že ten spánkovej deficit je fakt znát. Než se člověk postaví na ty nohy, jakože 

a vůbec se přemluví, že vyleze z tý postele, což ono jako nezáleží na tom 

přemlouvání.“ 

 R3: „No protože, z perníku nemáš ten, není ti blbě, že jo. Když si nedáš ten perník. 

Když se ráno probudím, nemám esko. Tak už mám krizi, mám absťák, prostě. 

Potřebuju si dát, si dát esko, zahnat absťák a pak si dám perník. A pak to funguje 

tak jak to má. Nebo já funguju.“ 

 R6: (respondent si pochvaluje, že Rivotrili v poslední době snížil z 15 na 10 tablet) 

„Jo, jo, určitě, jakože, ten pervitin, jako už poslední dobou, poledních já nevím, tak 

ten tejden, čtrnáct dní. To je taky, že ten pervitin tam je skoro víc než ty Rivotrily, 

že jo. Ta to, je to, se mi libí.“ (…) „Jo, zatím jo, ale chci prostě aspoň z těch subáčů 

na ten miligram 100% s tím perníkem dokážu seknout, to jo, to jako já dokážu i 

odmítnout venku, takhle mezi kamarádama. To dokážu odmítnout.“ 

V závěru diskuse bych se ještě rád vrátil k pervitinu a jeho souvislosti se spánkem. 

Napadlo mě několik možných variant, které mohou způsobovat, že je uživatel po užití 

pervitinu schopný usnout. Bylo by zajímavé pokusit se v budoucnu zjistit, zda jsou alespoň 

některé z nich správné. 

 Dlouhodobá jízda/vyčerpanost organismu 

 Kvalita drogy 

 Vůle 

 ADHD 

 Zvyk 

 Schopnost ovládat drogu? 

 Setting 
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7. Závěr 

„Braní je, jako když by ses snažil najít blonďatou černošku a když si myslím, že už jí mám, 

tak ti stejně proklouzne mezi prsty.“ Tak znělo motto mojí bakalářské práce, jsou to slova 

klienta terénního programu No Biohazard z odpovědi na otázku jaké návykové látky a 

v jaké frekvencí a kombinaci užívá. 

V průběhu tvorby mé bakalářské práce jsem mu dával za pravdu. Zmapovat uživatelské 

zvyklosti (frekvenci a dávku) uživatelů pervitinu, včetně toho, s jakými návykovými 

látkami kombinují s primární návykovou látku, což bylo cílem mojí práce, se ukázalo, 

podobně obtížné jako takovou ženu najít. 

V rámci kvalitativního výzkumu jsem si stanovil následující výzkumné otázky: 

 Lze užívání pervitinu nějak popsat, stran frekvence, velikosti dávek? 

 Co ovlivňuje obvyklou denní dávku při užívání pervitinu? 

 Jaké jsou typické další látky, které uživatel užívá a jaké jsou důvody pro jejich 

užití, jak často a s jakou frekvencí je užívá? 

Na ně bych nyní rád postupně odpověděl. 

 

7.1. Lze užívání pervitinu nějak popsat, stran frekvence, 

velikosti dávek? 

Autoři, například Provazníková (2013), uvádí tabulky, ve kterých je uvedena frekvence 

braní jednotlivých uživatelů návykových látek. Domnívám se, že pokud bych místo 

rozhovorů prováděl dotazníkové šetření s pevně danou otázkou na frekvenci, zřejmě bych 

obdobné výsledky dosáhl také. 

Z mého výzkumu však vyplývá, že frekvenci ani velikost dávek při užívání pervitinu nelze 

jednoznačně popsat. Tyto skutečnosti provází mnoho faktorů, které jak velikost dávky, tak 

frekvenci ovlivňují, viz kapitolu 4 a 7.2. 

 

7.2. Co ovlivňuje obvyklou denní dávku při užívání pervitinu? 

Četnost všech faktorů, které u jednotlivých respondentů ovlivňují dávku a frekvenci užití 

návykové látky, je vidět v tabulce níže. Dá se říci, že všech respondentů, kromě dvou (R1 – 

bez zmínky o okruhu lidí a kombinací a R6 – bez zmínky o kvalitě a náladě), se dotýkají 

všechny faktory. 
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Tabulka 13 - četnost faktorů u jednotlivých respondentů 

  Finance Okruh lidí Kvalita 
Životní 

období 
Nálada Kombinace 

R1 6 0 1 6 1 0 

R2 5 11 3 5 1 1 

R3 6 6 4 4 2 3 

R4 2 1 1 2 3 3 

R5 4 4 1 4 3 2 

R6 2 6 0 1 0 2 

R7 6 4 2 3 2 2 

R8 9 3 10 3 2 2 

Celkem 40 35 22 28 14 15 

Průměr 5 4,4 2,8 3,5 1,8 1,9 

 

Pokud bych měl faktory, které ovlivňují dávku užívání pervitinu dát do přehledného grafu, 

vypadal by následovně. 

Přitom téměř všechny faktory v grafu se ovlivňují navzájem. Finance ovlivňují dávku a tím 

nepřímo i frekvenci, kombinaci a i kvalitu (dražší dávka může být kvalitnější). Dávka 

samotná je ovlivněna kvalitou, financemi, frekvencí i kombinacemi. Frekvence je 

ovlivněna dávkou, kvalitou, kombinacemi a v neposlední řadě i financemi. Kombinace 

návykových látek opět souvisí s financemi, dávkou, frekvencí i kvalitou. To vše navíc 

ovlivňují i faktory jako je nálada respondenta, životní nebo i roční období a společnost, ve 

které se pohybuje (jeho okolí). Jedno od druhého prakticky nelze oddělit. 

Graf 1 - vzájemné ovlivnění faktorů 
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7.3. Jaké jsou typické další látky, které uživatel užívá a jaké 

jsou důvody pro jejich užití, jak často a s jakou frekvencí 

je užívá? 

Respondenti z mého výzkumu mimo pervitin užívají následující látky: Subotex, 

benzodiazepiny, konopí, alkohol, heroin, opium a acetylovaný kodein. 

Důvody pro užití kombinací látek jsou:  

„Nefunkčnost“ jedné návykové látky bez druhé  

 R3: „No hele, jeden čas jsem je tam měl tak, že jsem je taky musel mít (Riváče). Že, 

jako, bez toho mi to taky nefungovalo. Perník se subáčem bez Riváčů.“  

 R5:  „Pervitin a musím si zahulit. Tam jsem zjistil, že právě jedno bez druhého 

nefunguje svým způsobem.“ 

„Brzda jedné látky proti druhé“ 

 R4: „No, kolem večera. Jako spíš odpoledne se říká, kolem pátý, kolem šestý toho 

večera. A to si zároveň dávám, třeba už, já nevím, třeba už, v půl osmý si dávám, 

zase už, tu čtvrtku toho subáče, aby mě to ztlumilo.“ 

Potlačení již nežádoucího účinku 

 R7: „Já jsem to třeba dělal i tak, že jsem si dal pět stlačených a do toho jsem se 

zhulil a pak jsem si dal zase pět stlačených, pak jsem se zase zhulil a pak a takhle 

jsem to furt dělal. No, vlastně vždycky, když se zhulím a pak si dám pět stlačenejch, 

tak mě to vždycky probere z toho zhulenýho stavu, ne.“ 

Navození obdobného stavu jako u dražší kombinace návykových látek. 

 R8: (kombinace pervitin a vodka) „No, ono tě to nakopne, ale pak tě zase utlumí. 

Jako, že tě to nevykopne úplně, jakože eeeee, když si dáš čistej perník, že jo, 

s vodou. No, tak frčíš, že jo. Tohlecto tě, jako potom, jako jo, prostě, něco jako 

speed takzvanej. Jo, kdybys si dal perník s herákem, tak je to speed. A ten, prostě, 

to jsem teda v životě neměl, jo, ale ten prostě, jo, mě se to, prostě, třeba nejdřív 

esko a pak jsem si dal perník. Jo a je to vlastně ten samej, nedělal jsem to nikdy 

najednou, jako na jedný lžíci nebo prostě na jednom vařátku, ale to je úplně to 

samý. Prostě, prostě, chvíli jedeš, chvíli tě to utlumí, jako že, prostě, nemáš žádnej, 

víš. Prostě, na chvíli tě to hodí do klidu, pak tě to zase vykopne.“ 

Subjektivně lepší účinnost druhé návykové látky. 

 R4: (kombinace pervitin a Subotex) „Když se spojí tyhle dvě látky dohromady, tak 

prostě, jakože, ten perník má lepší kvalitu. To jsou, prostě, já nevím, cejtíte v tom i 

nájezd, jako. Což u subáče není cítit nájezd.“ 

Návyková látka jako „pomocník“ proti druhé návykové látce. 
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 R8: „Alkohol normálně piju. Alkohol mi docela pomohl, vlastně to je takovej můj, 

můj pomocník proti drogám. Protože když už jsem bral moc, tak jsem šáhl na 

alkohol a zase naopak, když jsem moc pil tak perník byl místo toho chlastu.“ 

Roli v tom, v jaké frekvenci a v jaké dávce uživatelé návykovou látku konzumují, hraje 

mnoho faktorů. A nedá se tedy většinou jednoduše určit, jakou má jeden respondent 

obvyklou dávku, ani v jaké frekvenci ji užije. Nevím, zda se to někdy někomu povede určit 

přesnou dávku, frekvenci a kombinaci, kterou uživatelé návykových látek užívají. Po 

tomto výzkumu si myslím, že je to takřka nemožné a to z toho důvodu, že v životě je tolik 

nečekaných momentů/ okamžiků, které nikdo dopředu nemůže určit. A je pouze na 

uživateli jak daný moment svého života využije. 

Bakalářská práce může posloužit jako pilotní studie pro další výzkumy. Zajímavá by byla 

například studie o subjektivních účincích při užívání různých kombinací návykových látek. 

Bakalářská práce může být užitečná pro všechny, kteří pracují s osobami závislými na 

návykových látkách, protože ukazuje problematičnost „tabulkování“ uživatelů. 
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9. Přílohy 

 

9.1. Informovaný souhlas 
 

Informační souhlas pro účastníka kvalitativního výzkumu: „Uživatelské zvyklosti uživatele pervitinu“  

 

Kdo jsem a co mám za úkol:  

Jsem student Univerzity Karlovy v Praze, nelékařského oboru Adiktologie a v současné době zpracovávám 

bakalářskou práci na téma Uživatelské zvyklosti uživatele pervitinu, ke které chci provést rozhovory.  

 

Cíl rozhovoru: 

Zmapovat zvyklosti a důvody užití pervitinu u klientů Progressive.os, kteří pervitin užívají minimálně 2 roky 

s frekvencí užití alespoň 2x týdně. 

 

Průběh práce: 

Pokud souhlasíte s účastí na rozhovoru, prosím Vás o to, abyste mi věnovali jednu až dvě hodiny. Během 

nich se Vás budu dotazovat například na to, proč užíváte pervitinu (co vám dává…), vaše zvyklosti užívání 

(jak berete, s čím kombinujete…).  

 

Výstupy, důvěrnost, dobrovolnost: 

Výstupem z takto získaných dat bude praktická část mé bakalářské práce. 

Rozhovor je anonymní. Data, která takto získám, budou považována za důvěrná a budou sloužit pouze 

účelům mé bakalářské práce případně publikování výsledků. Ve všech výstupech práce budou výsledky 

anonymizovány tak aby nebylo zpětně možno určit Vaší osobu nebo osobu, o které se v rozhovoru zmíníte. 

Spolupráce je dobrovolná a po celou dobu rozhovoru od ní můžete kdykoliv můžete kdykoliv svůj souhlas 

odvolat.  

 

Stížnosti, dotazy, podněty: 

Budete-li mít jakékoliv stížnosti, další podněty či dotazy ohledně rozhovoru, můžete se obrátit buď na mě, 

autora bakalářské práce:  

 

Jan Plaček 

e-mail: janplacek@seznam.cz 

 

Případně na pracoviště, kde bakalářská práce vzniká:  

Univerzita Karlova v Praze  

Klinika adiktologie  

1. LF UK a VFN v Praze  

Apolinářská 4  

128 00 Praha 2  

Česká republika  

 

 

 

Datum:………………………….   Podpis:……………………………… 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas a Vaši spolupráci  

Jan Plaček 
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9.2. Demografický dotazník 

 

 

 



64 
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EVIDENCE VÝPŮJČEK 

Prohlášení: 

Beru na vědomí, že odevzdáním této závěrečné práce poskytuji svoje svolení ke 

zveřejnění a k půjčování této závěrečné práce za předpokladu, že každý, kdo tuto práci 

použije pro svou přednáškovou nebo publikační aktivitu, se zavazuje, že bude tento zdroj 

informací řádně citovat. 

 

V Praze, dne 17.07.2016 

 

 

        Jan Plaček 

 

Jako uživatel potvrzuji svým podpisem, že budu tuto práci řádně citovat v seznamu 

použité literatury. 

 

Jméno Ústav / pracoviště Datum Podpis 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 


