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Souhrn 

Z naší studie vyplývá, že na Zlínsku jsou uživateli návykových látek osoby ve věku od 16 
do 36 let, z nich více než dvě třetiny tvoří muži. V 80,4 % pocházejí z obce s více než 10 000 
obyvateli, jejich vzdělání je většinou střední (58,7 %l, nebo j eště studují střední školu či uči

liště (17,4 %l; pocházejí z rodin se středním nebo vyšším vzděláním . Sami respondenti hodnotí 
vztahy s lidmi, se kterými se stýkají, jako většinou dobré (65,2 %l, ale s rodiči se třetina osob 
nestýká. Většinou jsou uživatelé návykových látek nezaměstnaní (71,7 %l; téměř polovina 
(45,7 %l se řadí mezi pravidelné kuřáky, alkohol požívají až několikrát týdně (41,3 %l. Více 
než polovina (56,5 %l je pro legalizaci měkkých drog, nebo alespoň pro jejich svobodné užívání 
(34,8 %l, přičemž mezi měkké drogy řadí kannabinoidy, MDMA, LSD, léky a houby. Nejčastěji 

(89,1 %l jsou uživateli pervitinu, jako náhradní drogy užívají marihuanu (71,9 %l nebo extázi 
(31,3 %l. Dvě třetiny respondentů si myslí, že drogy jejich život ovlivnily negativně; stejný 
počet dotázaných udává , že by s užíváním chtěli skončit. 70 % zlínských uživatelů návykových 
látek už mělo v souvislosti s drogami problémy s policií; třetina se již ze své závislosti léčila 
a třetina byla hospitalizována kvůli jiným zdravotním potížím plynoucím z abúzu drog. 

K I í č o v á s lov a: uživatelé návykových látek - společenské podmínky - měkké a tvrdé 
drogy 
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L. Spáčilová, H. Klusoňová: SOCIOLOGICAL STUDY OF DRUG 
USERS FROM REGION OF ZLÍN 

Summary 

The results of our study say, that drug users from the region of Zlín are people in the age 
from 16 to 36 years, more than two thirds of them are men, they came mainly ( in 80,4 %) 
from a town with more than 10 thousands of inhabitants their education is mainly (58,7 %) se
condary, or they stili study (17,4 %) they came usually from families with secondary or higher 
education. Their relationships with people in touch with are mainly (65,2 %) good, but one 
third of respondents broke the touch with their parents. Drug users are usually unemployed 
(71,7 %), almost one half of them (45,7 %l are regular smokers, they drink alcohol as much as 
severa! times a week (41,7 %). More than a half of respondents (56,5 %l agree with legaliza
tion of 50ft drugs or they prefer at least their free using (34,8 %l, when they consider soft drug 
like cannabis, MDMA, LSD, medicaments and halllucinogenic mushrooms. They are frequent
ly abusers of pervitin (89,1 %), they use marihuana (71,9 %) or extasy (31,3 %) as a secondary 
drug. Two thirds of them think that drugs inf1uenced their life negatively and two thirds 
would like to give up using drugs. 70 % of respondents have a lready had problems with police 
in conjunction with using drugs, one third of them used to undergo medical treatment of their 
adiction and one third used to be in hospital because of any other health problems resulting of 
using drugs. 

K e y w o r d s: drug users - social conditions - 50ft and hard drugs 

Úvod 

Užívání návykových látek se stává především v populaci dospívajících a mladých 
lidí stále běžnějším jevem. Podle Radimeckého je v ČR nyní kolem 37 500 prob
lémových uživatelů drog (Radimecký, 2002), přičemž počet rizikových uživatelů 
neustále roste; např . jen za tři čtvrtiny roku 2002 bylo registrováno 918 nových 
problémových uživatelů návykových látek (Hygienícká staníce (dále HS) hl. m. Pra
hy, 2002). Otázka závislostí je aktuální pro celou naši společnost. Uživatelé návy
kových látek pocházejí ze všech sociálních vrstev, jejich nárůst negativně ovlivňuje 
zdraví naší populace i kriminalitu (Šejvl, 2002, Šejvl, 2002, Šejvl, 2002). 

Materiál a metodika 

Studie probíhala v období od dubna 2002 do září 2002 a zúčastnílo se jí 46 osob -
klientů K - centra HAUS ve Zlíně. K - centrum je nízkoprahové zařízení, které je 
pravidelně vyhledávané uživateli návykových látek (KHS Zlín, 2002). V rámci prog
ramu nHarm reduction" poskytuje klientům výměnu použitých stříkaček a jehel, hy
gienícké a sociální služby a poradenství. Klienti tohoto centra vyplňovali za asisten
ce pracovníků centra anonymní dotazníky zaměřené na jejich životní podmínky a ro
dinné zázemí. Věk skupiny dotazovaných klientů se pohyboval v rozmezí od 16 do 
36 let s průměrem 22,8 let; většina dotazovaných byla ve věku 18 - 23 let. Mezi do-
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tazovanými uživateli návykových látek převažovali muži - 33 osob (72 %), ženy tvo
řily jen 28 % (13 osob). J e třeba podotknout, že odpovědi kli e ntů mohly být ovliv
něny jejich momentálním psychickým stavem či intoxikací , což se mohlo někdy pro
jevit nevědomostí o základních údajích. 

Výsledky 

Ze souboru 46 osob mělo 45 (97,8 %) českou ná rodnost, jeden klient byl romské 
národnosti. Stejně tak státní příslušností bylo 45 osob z České republiky, jeden 
klient ze Slovenské republiky. 

Průzkum byl prováděn ve Zlíně, který čítá přes 80 000 obyvatel; toto se promítlo 
i v celkové statistice - 80 % respondentů vyrůstalo v obci s počtem obyvatel vyšším 
než 10 000 a v současné době žije v takovéto obci přes 91 % respondentů . Dvě osoby 
se nezdržují nikde trvale a jeden dotazovaný nebyl schopen otázku zodpovědět. 

Na otázku, s kým v současné době dotazovaní bydlí , byly získány následující od
povědi: u nezletilých převažuje soužití s rodiči (41 %), ostatní žijí především s part
nerem nebo sami (obojí 19,6 %). Dále se mezi respondenty vyskytují bezdomovci 
(8,7 %), 11 % žije s přáteli. 

Ze 46 respondentů žije 16 (34,8 %) s osobou užívající drogy (většinou s partnerem 
nebo přáteli), 30 osob (65,2 %) nikoliv - jedná se většinou o mladší uživatele žijící 
s rodiči . 

Většina klientů centra (67,4 %) s rodiči nevychází dobře; uvádí , že vztahy s nimi 
mají špatné či spíše špatné (32,6 %), nebo se s nimi nestýkají vůbec (34,8 %). Pouze 
třetina dotazovaných považuje vztahy se svými rodiči za dobré či spíše dobré. 

Co se týče vztahů s osobami, se kterými se respondenti stýkají, 65,2 % dotazo
vaných je hodnotí jako dobré či spíše dobré, špatné vztahy uvádí 26,1 %, čtyři klienti 
vztahy nehodnotili . 

Zlínští uživatelé návykových látek (UNL) mají většinou základní vzděláni 

(32,6 %), nebo jsou vyučeni (41 ,3 %). Základni vzděláni ale uváděly i osoby stále 
studující (středni školu nebo učiliště) (17,4 %). Vysokoškolského vzděláni nedosáhl 
žádný uživatel, jeden uvedl rok studia na VŠ. Dva uživatelé mají vyšší odborné 
vzděláni a dva nedokázali odpovědět. 

Vzdělání rodičů je různorodé, dotazovani pocházejí z různých sociálních vrstev. 
Většina rodičů má středni vzdělání (41,3 % otců a 60,9 % matek) bez nebo s maturi
tou, ale část dotazovaných pochází i z rodin vysokoškoláků (17,4 % otců a 8,7 % ma
tek). V odpovědích se promítl fakt, že klienti pocházejí z neúplných rodin: 4 osoby 
(8,7 %) vůbec neznají svého otce, vzděláni svého otce nezná 12 osob (26,1 %), vzdě

lání matky 7 osob (15,2 %). 
Respondenti jsou ve většině případů nezaměstnaní a pobírají sociální dávky 

(54 %), jen 11 % má stálý pracovní poměr ; ostatní jsou buď ještě studenty (17 %), 
nebo mají příležitostná zaměstnání a jsou bez sociálních dávek (17 %). 

Jak se projevilo rodinné zázemí a sociální prostředí, ve kterém respondenti vy
růstali , na jejich vztahu k drogám legálním i nelegálním? Za pravidelné kuřáky se 
považuje 21 respondentů (tj. 46 %), ostatní buď nekouří vůbec (21 %), nebo již pře 

stali kouřit (6,5 %), výjimečně nebo nepravidelně kouří 6,5 %, respektive 19,6 %. 

67 



L. SPÁČILOVÁ, H. KLUSOŇOVÁ I SOCIOLOGICKÁ STUDIE UŽIVATELŮ 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE 

V průměru vykouří každý dotazovaný cca 90 cigaret za týden; průměrný věk , ve 
kterém dotazovaní poprvé zkusili cigaretu, je 12,9 let. Údaje shrnuje tab. 1. 

Tabulka 1. Kouřeni 

počet 

nekouřím vůbec 10 

kouřil(a) jsem, ale už jsem přestal(a) 3 

kouřím, ale jen výjimečně 3 

kouřím občas, nepravidelně 9 

kouřím pravidelně 21 

"počet" - počet kladných odpovědí respondentů z celkových 46 
"%" - procento kladných odpovědí 

% 

21,7 

6,5 

6,5 

19,6 

45,7 

Mezi abstinenty patří 2 respondenti (4,3 %), 4 pijí alkohol každý den (8,7 %), 
ostatnich 87 % lze považovat za konzumenty. Průměrný věk, ve kterém se uživatelé 
drog poprvé napili alkoholu, je 13,4 let. Podrobněji v následující tab. 2. 

Tabulka 2. Konzumace alkoholu 

počet 

ne, jsem abstinent 2 

jen zcela výjimečně 12 

několikrát za měsíc 13 

několikrát týdně 15 

pravidelně každý den 4 

"počet" - počet kladných odpovědí respondentů z celkových 46 
"%" - procento kladných odpovědí 

% 

4,3 

26,1 

28,2 

32,6 

8,7 

Klienti hodnotili, zda považují heroin, pervitin, toluen, kokain, marihuanu a ha
šiš, LSD, léky, speed a fenmetrazin, extázi, houby a metadon za měkké nebo tvrdé 
drogy. Převážná většina považuje injekčně užívaný heroin a pervitin za tvrdé drogy 
(98 % respektive 93,5 %). Jeden uživatel heroinu nevěděl, do jaké skupiny tuto lát-
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ku zařadit. U kokainu už si část není jista nebo jej považuje za měkkou drogu, přes
to 70 % zařadilo tuto látku správně. Toluen považuje za tvrdou drogu pouze 56 % 
narkomanů. U kannabisových drog se všichni uživatel é shodli, že se jedná o měkké 

drogy. O LSD si 63 % myslí, že se jed ná o měkkou drogu , 30 % ho považuje za tvr
dou. Podobný poměr jsme zjistili i u l é ků . Speed a fenmetrazin není příliš známý, 
43 % neví, o jaký typ se jedná nebo tento pojem ani nezná , 40 % ho považuje za tvr
dou drogu, 17 % za měkkou. U extáze se 76 % respondentů shodlo na měkké droze , 
u hub 67 %. Metadon, látku užívanou k substituční l éčbě závislosti na opiátech, po
važuje za tvrdou drogu 40 % dotazovaných , 30 % vůbec tento pojem nezná, 26 % ne
ví, o jaký typ se jedná a jeden respondent si myslí , že jde o měkkou drogu , jeden ne
považuje metadon za drogu. Obecně lze říci , že za tvrdé drogy považuje převážná 
většina narkomanů jen injekčně užívané drogy. Shrnutí viz. tab . 3. 

Tabulka 3. Měkké a tvrdé drogy 

měkká tvrdá neznám typ 

počet % počet % počet 

heroin O O 45 97,8 1 

pervitin 3 6,5 43 93,5 O 

toluen, ředidla 15 32,6 26 56,5 5 

kokain 6 13 32 69,6 8 

marihuana, hašiš 46 100 O O O 

LSD 29 63,1 14 30,4 3 

léky 26 56,5 13 28,3 6 

speed, fenmetrazin 8 17,4 18 39,1 14 

extáze 35 76,1 4 8,7 6 

houby 31 67,4 3 6,5 10 

metadon 31 67,4 3 6,5 10 

"počet" - počet kladných odpovědí respondentů z celkových 46 
"%" - procento kladných odpovědí 

% 

2,2 

O 

10,9 

17,4 

O 

6,5 

13 

30,4 

13,1 

21,8 

21,8 

neznám pojem 

počet % 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

1 2,2 

6 13 

1 2,2 

2 4,3 

2 4,3 

Jak hodnotí respondenti škodlivost černé kávy, alkoholu, tabáku, ředidel a roz
pouštědel, léků užívaných bez předpisu a drog, které se kouří a které se píchají, je 
shrnuto v následují tab . 4. Jeden z dotazovaných považuje všechny látky za velmi 
nebezpečné. 
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Tabulka 4. Škodlivost látek 

neškodí škodí málo 

počet % počet % 

černá káva 33 71,7 12 26,1 

alkohol 3 6,5 17 37 

tabák II 23,9 19 41 ,3 

ředidla, rozpouštědla 3 6,5 8 17,4 

léky bez předpisu 12 26,1 18 39,1 

drogy, které se kouří 4 8,7 17 37 

drogy k injekčnímu užití ° ° 3 6,5 

"počet" - počet kladných odpovědí respondentů z celkových 46 
"%" - procento kladných odpovědí 

škodí nebezpečné 

dlouhodobě 

počet % počet % 

° ° 1 2,2 

22 47,8 3 6,5 

14 30,4 2 4,3 

17 37 18 39,1 

12 26,1 4 8,7 

20 43,5 5 10,9 

22 47,8 21 45,7 

Jsou respondenti pro legalizaci měkkých drog a za jakých podmínek? Mělo by 
být podle nich povoleno jejich používání, nebo i distribuce? 26 respondentů (56,5 %) 

je pro svobodné používání i distribuci, 12 osob (26,1 %) by upřednostnílo kontrolova
nou distribuci, pro trestnou distribuci jsou 4 osoby (8,7 %) a používání i distribuci by 
trestali dva dotazovaní (4,3 %). 

Na otázky zaměřené na dostupnost a oblíbenost vybraných návykových látek od
povídali klienti následovně: potvrdila se převaha zneužívání pervitinu a kannabi
sových drog, dále pak LSD, léků a extáze. Heroin se na Zlínsku příliš nevyskytuje; 
67 % respondentů ho níkdy nezkusilo, pravidelně jej užívá "jen" 6,5 %. Pervitin je 
hojně rozšířen , všichní dotazovaní s ním mají zkušenost; 95 ,7 % ho užívá nebo uží
valo pravidelně. Toluen není příli š rozšířen, s výjimkou jedné osoby se s ním spíš 
experimentuje. Kokain rovněž není příliš oblíben, "jen" 6,5 % ho užilo vice než dva
cetkrát. Kannabisové drogy jsou hojně zneužívány, především jako náhradní drogy; 
jen 6,5 % dotazovaných je nikdy nezkusilo. LSD je středně užíváno, vice než šest
krát jej zkusilo 42 %, podobně léky (51 %), extáze (46 %) a houby (24 %). Speed 
a fenmetrazin není příliš oblíben; 89 % respondentů jej níkdy nezkusilo. S metado
nem nemá zkušenost žádný uživatel, u žádného tedy neproběhla tato substituční 
léčba. S výjimkou heroinu a pervitinu není v tabulkách zahrnut jeden uživatel he
roinu, který nedokázal odhadnout, jestli danou drogu zkusil, popř . kolikrát. Výsled
ky shrnuje následující tab. 5. Drogy si obstarává 30 (65,2 %) osob lehce, 15 (32,5 %) 
středně těžce a jen 2 osoby (4,2 %) těžce. 
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Tabulka 5. Zkušenost s drogami 

nikdy jen lx 2x - 5x 

počet % poče t % počet % 

heroin 31 67,4 3 6,5 9 19,6 

pervitin O O 1 2,2 1 1 

toluen, ředidla 39 84,8 1 2,2 4 8,7 

kokain 34 73,9 5 10,9 3 6,5 

kannabinoidy 3 6,5 O O 5 10,9 

LSD 15 32,6 4 8,7 7 15,2 

léky 14 30,4 2 4,3 5 10,9 

speed, fenmetrazin 41 89,1 O O 4 8,7 

extáze 14 30,4 4 8,7 6 13 

houby 23 50 8 17,4 4 8,7 

metadon 45 97 ,8 O O O O 

.počet" - počet kladných odpovědí respondentů z celkových 46 
So" - procento kladných odpovědí 

6x - 20x více než 20x 

počet '7c poče t % 

O O 3 6,5 

O O 44 95,7 

O O 1 2,2 

O O 3 6,5 

5 10,9 32 69,6 

12 26,1 7 15,2 

10 21,7 14 30,4 

O O O O 

9 19,6 12 26,1 

5 10,9 6 13 

O O O O 

Průměrný věk, ve kterém respondenti poprvé užili drogu, byl 16,2 let . Nejnižší 
věk byl 12 let, nejvyšší 22 let. Ve většině případů byla jako první návyková látka 
užívaná marihuana nebo hašiš (59 %), dále pervitin (20 %), extáze (8 ,7 %), LSD 
(6,5 %) , toluen, heroin a léky po 2,2 %. Průměrný věk, ve kterém dotazovaní užili 
drogu poprvé injekčně, byl 17,9 let. Nejnižší věk byl 13 let, nejvyšší 27 let. 

Při dotazu na příležitost prvního setkání s drogou jsme získali následující od
povědi : ze 46 respondentů si 8 osob tento fakt nepamatuje, ostatní většinou udávají 
oslavy či párty (17,4 %) nebo s partou kamarádů (37 %). Nejčastější základní drogou 
zlínských UNL je pervitin (89,1 %); 6,5 % uvedlo kannabisové drogy jako základní, 
jeden dotazovaný je alkoholik a jeden je závislý na heroinu. Jako náhradní drogu 
uváděli respondenti většinou i více drog; nejčastější je marihuana a hašiš (72 %), 
dále extáze (31 %). Údaje podrobněji viz tab . 6 a 7. 
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Tabulka 6. 

Tabulka 7. 

Základní droga 

počet % 

alkohol 1 2,17 

heroin 1 2,17 

pervitin 41 89,13 

toluen a jiná ředidla O O 

marihuana a hašiš 3 6,52 

"počet" - počet kladných odpovědí respondentů z celkových 46 
"%" - procento kladných odpovědí 

Náhradní droga 

počet % 

heroin 1 3,13 

pervitin 3 9,38 

toluen a jiná ředidla 1 3,13 

marihuana a hašiš 23 71,88 

LSD 1 3,13 

léky (Rohypnol) 3 9,38 

extáze 10 31,25 

kokain 3 9,38 

durman 1 3,13 

alkohol 1 3,13 

"počet" - počet kladných odpovědí respondentů z celkových 46 
" %" - procento kladných odpovědí 

Jak hodnotí sami u živatelé návykových látek svůj život s drogou? Většina 
(65,2 %) si myslí, že je kon zumace ovlivnila negativně; pozitivni vliv měly drogy 
podle 10,9 % uživatelů a ostatní žádnou změnu nepozorují. Přesto by nyni s užívá
ním drog chtělo skončit pou ze 30,4 % uživatelů (14 osob); 32,6 % (15 osob) chce 
v konzumaci pokračovat a 6,5 % (3 osoby) se nedokázalo rozhodnout. Ze své závis
losti na drogách se dříve léči lo (ambulantně nebo v terapeutické komunitě ) 13 
(28,3 %) respondentů, jeden klient je v ambulantní léčbě nyní. 9 osob (19,6 %) 
zkoušelo skončit s užíváním drog samo - bez odborné pomoci, někteří respondenti 
udávali více pokusů a typů léčby ze své závislosti . V nemocnici se kvůli drogám ocit
lo 15 (32,6 %) dotazovaných. Konkrétně uváděli dotazovaní léčbu na JIP kvůli bez-
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vědomí (2 osoby), l éčbu v psychiatrické l éčebně kvůli sebevražedným pokusům 
(3 osoby), l éčbu abscesů (2 osoby), resuscitaci (2 osoby), úraz (1 osoba). 

Potíže s policií spojené s užívá ním návykových látek uvádí 32 (69,6 %) respon
dentů; menší potíže mělo 10 osob (2 1,7 %), středni 17 osob (37 %) a ve vězení se již 
kvůli drogám ocitlo 5 osob (10,7 %). 

Všichni dotazovaní klienti jsou pravidelnými injekčními uživateli nebo již mají 
zkušenost s injekčním užitím. Pouze II respondentů (23,9 %) nikdy nesdíle lo jehly 
s jinou osobou , 12 osob (26,1 %) přiznalo spol ečné sdíle ní v minulosti , 17 responden
tů (37 %) použije spo lečnou jehlu v případě, že není jiná možnost a 6 osob (13 %) je 
sdílí pravidelně. 

Diskuse 

Odhad uživatelů návykových látek v celé republice je podle Národního koor
dinátora drogové epidemiologie Vladimíra Polaneckého kolem 100 tisíc osob. Do to
hoto výčtu však patří i příležitostní konzumenti a experimentátoři. Za problémové 
uživatele je považováno na 37,5 tisíc osob. (Právo, 2002). 

Zastoupení uživatelů heroinu je v republice 23 %, uživate lů pervitinu 53 % (HS 
hl. m. Prahy, 2002). Na Moravě převažuje užívání pervitinu (75 %) nad heroinem 
(15 %) (HS hl. m. Prahy, 2002), což se projevuje na Zlínsku ještě výrazněji: 89 % re
spondentů uvádí jako svou základní drogu pervitin, heroin užívají jen 3 % jako 
náhradni drogu. Kannabinoidy uvádí jako základní drogu v ČR 15,4 % UNL, na 
Zlínsku 6,5 %. Nejčastěji patří mezi sekundární drogu v ČR marihuana, pervitin 
a heroin (HS hl. m . Prahy, 2002), ve Zlínském kraji je nejčastější marihuana (72 %) 
a extáze (31 %). 

Konzumenti návykových látek bývají svobodní, žijící často s rodiči , ale jsou i bez
domovci. V ČR žije polovina UNL s rodiči , ve Zlínském kraji 41 %, bezdomovectví 
uvádí na Zlínsku 8,7 %, v ČR 8 % (Trlík , Bém, Zuda, Power, 1996). 

Dobré vztahy k rodičům jsou výraznou okolností, která brzdí děti v experimen
továni s návykovými látkami (Polanecký, Šmídová, Studničková, Šafr, Šejda, Husto
pecký, 2001 ). Z našich respondentů uváděla dobré vztahy s rodiči jen třetina dotazo
vaných, zbývající respondenti uvádějí vztahy buď špatné nebo se s rodiči vůbec ne
stýkají . 

Vzděláni uživatelů bývá rozličné, mezi UNL na Zlínsku převažuje 41,3 % střední 
vzděláni , základ ni vzděláni má 36,2 %, celorepublikově převažuje základní vzděláni 

u vice než poloviny uživatelů drog (Trlík, Bém, Zuda, Power, 1996). 
Pravidelné zaměstnáni není častým jevem vyskytujícím se v populaci UNL. Polo

vina uživatelů v ČR patří mezi nezaměstnané nebo příležitostně pracující (Trlík, 
Bém , Zuda, Power, 1996), což koreluje s výsledky zjištěnými ve Zlínském kraji 
(54 %). Stálé zaměstnání má v ČR jen 12 % narkomanů (Trlík, Bém, Zuda, Power, 
1996), ve zlínském regionu jej uvedlo II % respondentů. 

Používáni společného injekčního materiálu je rizikovým faktorem vedoucím 
k přenosu infekčnich nemocí, především virových hepatitid a HIV (Mravčík , 

Zábranský, 2001). Ze všech uživatelů návykových látek v naší republice uvedlo 35 % 
osob, že nikdy nepoužilo cizí injekčni materiál (Trlík, Bém , Zuda, Power , 1996), ve 
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zlínském regionu tento fakt potvrdilo jen 23,9 % osob . Běžně používá cizí stříkačky 
v ČR 11 % narkomanů (Trlík, Bém, Zuda, Power, 1996), na Zlínsku 13 %. Výji 
mečně použije cizí stříkačku 30 % ze všech českých (Trlík , Bém, Zuda, Power, 1996) 
a 37 % zlínských injekčních uživatelů drog. Sdílení použitých injekčních stříkaček je 
v porovnání s ČR na Zlínsku častější, což může být ovlivněno mimo jiné i krátkou 
dobou fungování K - centra (4 roky). Proto je třeba dále rozvíjet osvětovou činnost, 

na které se ve Zlíně podílí především primární zařízení Centrum prevence, a pro
gram Harm reduction, realizovaný K - centrem HAUS. Ten se zdá být v současné 
době nejefektivněj ším a jediným fungujícím způsobem intervence pro uživatele 
návykových látek , kteří aktuálně nemohou abstinovat nebo nechtěj í. Při jeho 
správné realizaci by mělo být značně eliminováno riziko možného přenosu nákaz jak 
mezi IUD, tak především do majoritní populace. Tyto skutečnosti potvrzuje i výroční 
zpráva Kontaktního centra v Hradci Králové (Laxus, 2002) 

Závěr 

Naše studie potvrdila, že užívání návykových látek v ČR je stálým problémem. 
Z výsledků plyne, že ve Zlínském kraji se situace v některých skutečnostech 
částečně odlišuje od celorepublikových zjištěnÍ. Pravidelné mapování drogové scény 
v regionu je tedy žádoucí, protože umožní optimalizovat práci v regionu. Z našich 
zjištění vyplývá i opodstatněnost dalšího rozvoje aktivit vedoucích k minímalizaci 
počtu nových uživatelů a k tomu, aby následky pro osoby již užívající byly pro ně 
osobně i pro jejich okolí co nejmenšÍ. 
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