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VÝCHODISKA: Kvantitativní prùzkumy zabývající se uží-

srpna 2012. VÝSLEDKY: Alkohol, tabák a marihuanu uži-

váním návykových látek na taneèních akcích (napø. studie

lo v posledním roce minimálnì 70 % respondentù. Dále ná-

Tanec a drogy) nepodávají konkrétní informace o užívání

sledují halucinogeny (63 %), stimulancia, extáze, GHB

drog na freeparties. CÍLE: Cílem práce je vytvoøit ucelený

a syntetické piperaziny (59 %), poppers (~ 12 %) a opioidy

pøehled o užívání návykových látek na freeparties doplnì-

(~ 9 %). ZÁVÌR: Prevalenèní hodnoty našeho prùzkumu

ný o výsledky dotazníkového šetøení. METODY: Data

jsou v mnoha pøípadech vyšší než hodnoty výzkumu Tanec

byla získána pomocí dotazníku administrovaného pøímo

a drogy 2007. Jedná se napø. o roèní prevalenci užití LSD

v prostøedí freeparties a podrobena matematicko-statis-

(53 % vs. 21 %) a halucinogenních hub (48 % vs. 20 %).

tické analýze. SOUBOR: Výzkumný soubor tvoøí 127 respondentù vybraných nenáhodným zpùsobem (na základì
dostupnosti) na ètyøech freeparties v období od dubna do
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1 ÚVOD

Freeparty je hudební párty s elektronickou taneèní hudbou
typická pøedevším svou volností a neomezeností. Charakteristickými rysy freeparty jsou zejména nekomerènost/neziskovost, volný vstup a DIY princip. Nekomerènost spoèívá
pøedevším v motivaci k organizování akcí. Dùvodem jejich
poøádání není dosažení zisku a komerèního úspìchu, ale
osobní pøesvìdèení, odmítání principù zavedeného hudebního prùmyslu a záliba v této hudbì (Hrouda, 2004). Volnost freeparties se dále projevuje ve vstupném zdarma pro
každého. Volné vstupné se však v praxi omezuje zpravidla
na párty poøádané v létì – tzv. open-air (Freetekno &
CzechTek 2005, 2006). Freeparties se poøádají na základì
tzv. Do-It-Yourself principu (udìlej si sám), neboli DIY. Proto pro poøádání tìchto akcí není potøeba organizátorù, jelikož pøípravy a vùbec celá akce probíhá spontánnì a každý
úèastník nìjakým zpùsobem pøispívá k fungování párty
(Bednaøíková, 2010).
Freeparties vycházejí z ideálù freetekno komunity,
mùžeme se tedy setkat i s pojmem freetekno párty. V Èeské
republice je pojem freetekno známý hlavnì díky Czechtekùm, což byly nejvìtší hudební festivaly freetekno scény.
Freetekno je hudební styl vzešlý z techna, ale také je to alternativní zpùsob života. Velká èást stoupencù tohoto hudebního/životního stylu se øídí následujícím: „…alespoò pro
sebe si vytvoøit život takový, jaký jej chci mít. To vše založené
na principech bezplatné DIY kultury“ (Kellyová, 2004).
Tvùrci freetekno hudby se shlukují okolo tzv. sound systémù, což je oznaèení pro „relativnì pevné seskupení osob,
vlastnících zvukovou aparaturu, gramofony, mix, zesilovaè
a jinou elektroniku, agregáty na výrobu elektrické energie,
dodávky“ (Macek, Zámek, 2007, p. 45). Sound systémy jsou
jádrem freeparty a mají nejvìtší podíl na její organizaci.
V souvislosti s taneèní hudbou se èasto hovoøí o užívání
návykových látek (Smolík, 2010; Mravèík et al., 2008;
Mravèík et al., 2011; EMCDDA, 2011). Jiné tomu není ani
u návštìvníkù freeparties, kteøí se netají tím, že drogy konzumují (pøedevším konopí a halucinogeny). U syntetických
drog již shodu nenacházejí, pøesto ti, kteøí tyto látky nemají
pøíliš v oblibì, èi je dokonce odmítají, je zkoušeli více jak jednou. Podle Švece (2010) se mnoho návštìvníkù freeparties
pøi vrùstání do freetekno subkultury spustilo k divokému,
èi experimentálnímu konzumu rùzných psychoaktivních látek. Po nìkolika letech svùj konzum omezili a vìtšinou zùstávají u užívání konopí, alkoholu a pøíležitostné konzumace lysohlávek, LSD èi extáze. Švec vysvìtluje kladný vztah
návštìvníkù freeparties k drogám jejich liberálním pohledem na drogy koøenícím v osobní zkušenosti s tìmito látkami, který je také ovlivnìn liberální optikou subkultury freetekno k psychoaktivním látkám.
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2 / 1 Užívání návykových látek v obecné
populaci
Drogy konzumují více mladí lidé, kteøí také tvoøí pøevážnou
èást návštìvníkù taneèních akcí.
U mladých dospìlých z bìžné populace (15–34 let) dosahovaly hodnoty celoživotní, roèní a mìsíèní prevalence
užití jednotlivých nelegálních drog pøibližnì dvakrát vyšších hodnot než u lidí z bìžné populace ve vìku 15–64 let.
Celoživotní prevalence nelegálních drog v populaci mladých
dospìlých (15–34 let) dosáhla následujících hodnot: konopné drogy 53 %, extáze 19 %, halucinogenní houby 14 %, LSD
10 %, pervitin nebo amfetaminy 8 %, kokain 4 % a heroin
2 %. Užití nelegálních drog v posledním roce a v posledním
mìsíci bylo poøadovì stejné. Roèní prevalence byla u všech
drog pøibližnì polovièní (konopné drogy 28 %, extáze 8 %,
halucinogenní houby 6 %, LSD 4 %, pervitin nebo amfetaminy 3 %, kokain 2 % a heroin 1 %). Tøicetidenní prevalence
užití konopných drog byla oproti roèní prevalenci opìt pøibližnì polovièní (17 %), pøes 2 % se dostala prevalence užití
extáze a halucinogenních hub (Bìláèková et al., 2012).
l

2 / 2 Užívání návykových látek na taneèních
akcích
Protože se vìk návštìvníkù taneèních akcí pohybuje pøibližnì okolo 24 let, hovoøíme o nich také jako o mladých dospìlých. Nicménì u tìchto osob jsou prevalenèní hodnoty užívání návykových látek i nìkolikanásobnì vyšší, než je tomu
u mladých dospìlých z bìžné populace. Zároveò mají i mnohem vìtší zkušenosti s konzumací alkoholu a nelegálních
drog èi s jejich kombinováním. Pøedbìžné výsledky prùzkumu Tanec a drogy 2010 (Mravèík et al., 2011) ukázaly, že
konopné drogy nìkdy v životì vyzkoušela naprostá vìtšina
úèastníkù výzkumu (94,9 %). Extázi nìkdy v životì konzumovaly více jak dvì tøetiny respondentù (70,2 %) a pøibližnì
polovina respondentù mìla zkušenost s konzumací halucinogenních hub (51,2 %), pervitinu (47,4 %), LSD (47,6 %)
a kokainu (47,2 %). Informace o roèní a mìsíèní prevalenci
užití drog máme zatím k dispozici pouze z prùzkumu Tanec
a drogy 2007 (NMS, 2008). Ten ukázal, že v posledním roce
a v posledních tøiceti dnech užili návštìvníci taneèních akcí
nejvíce alkohol (94,4 %; 89,6 %), konopné drogy (75,8 %;
60 %), extázi (49,7 %; 30 %), pervitin (28 %; 15,8 %), LSD
(20,7 %; 6,8 %), u ostatních drog nepøekroèila roèní a tøicetidenní prevalence užití 20 %.
l

2 / 3 Užívání návykových látek na
freeparties
Pro porovnání prevalenèních hodnot užití drog mezi návštìvníky freeparties a mladými dospìlými v obecné populaci èi v populaci návštìvníkù taneèních akcí obecnì nemáme
potøebné informace, jelikož tato oblast nebyla dostateènì
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prozkoumána. Nicménì pøedpokládáme, že stejnì jako návštìvníci taneèních akcí obecnì užívají i návštìvníci freeparties
drogy mnohonásobnì více než mladí dospìlí z obecné populace.
Náhled na užívání drog mezi úèastníky freeparties
v Èeské republice umožòují napø. výsledky kvalitativních
prùzkumù Bednaøíkové z roku 2010 (11 respondentù) a Haaseho z roku 2008 (13 respondentù), kteøí ve svých studentských prùzkumech sledovali prevalenci užívání stejných
drog mezi návštìvníky freeparties. Mezi respondenty
z obou prùzkumù pøevládalo užívání alkoholu, marihuany
a tabáku, které konzumovala alespoò jednou bìhem celého
života, bìhem posledních dvanácti mìsícù i bìhem posledních tøiceti dnù naprostá vìtšina všech dotazovaných. Dalšími, zejména v posledním roce, èasto konzumovanými drogami byly LSD, extáze a lysohlávky. Tyto drogy užila alespoò jednou v životì vìtšina respondentù a bìhem
posledního roku pøibližnì polovina dotazovaných. U dalších
drog sledovaných v tìchto prùzkumech se již výsledky liší
více, nicménì platí, že zbylé drogy byly respondenty užívány v menší míøe. Napøíklad stimulancia jako kokain, pervitin èi amfetamin užila alespoò jednou v životì pøibližnì polovina respondentù (graf 1 a graf 2).
V souvislosti s taneèní hudbou se také mùžeme setkat
s pojmem rave. V Èeské republice se tento pojem mnohdy
spojuje s èeskými freeparties, nicménì výklad pojmu rave
se mùže v Èeské republice a v zahranièí znaènì lišit v pojetí
hudby, v pojetí rùzných druhù parties, ale také napøíklad

v konzumaci alkoholu a ostatních drog èi v typologii návštìvníkù (viz Chakraborty at al., 2011; Rome 2001; Rychetský, 2005; Smolík, 2010; Weir, 2000). Vyhledávání
zahranièních prùzkumù zabývajících se užíváním návykových látek na freeparties je velmi problematické jednak
z dùvodu odlišné terminologie (freeparty versus rave), ale
také z dùvodu nedostatku dostupných odborných textù.
Pøesto zde pro srovnání uvádíme výsledky nìkolika prùzkumù z prostøedí rave parties.
Kanadská studie z roku 2002 (Gross et al., 2002) se zabývala užíváním drog mezi návštìvníky rave parties
v Montrealu a Quebecu. Prostøednictvím vyplnìných dotazníkù výzkumníci zjistili, že mezi návštìvníky rave parties
v Kanadì jsou nejèastìji užívanými drogami alkohol a konopí. Hodnoty celoživotní prevalence užití konopí dosahovaly
91,4 % a tøicetidenní prevalence 67,7 %. Alkohol pak nìkdy
v životì užilo 89,5 % respondentù a v posledních tøiceti
dnech 69,7 %. Dalšími, èasto konzumovanými drogami, které i v posledních tøiceti dnech užila více jak polovina respondentù, byly amfetamin a MDMA. Amfetamin v posledních
tøiceti dnech užilo 64,9 % respondentù a MDMA 53,2 %
úèastníkù výzkumu. Nejménì úèastníci výzkumu užívali
heroin, jehož celoživotní prevalence se pøibližovala ke 4 %,
tøicetidenní prevalence dosahovala nulových hodnot.
Další kvalitativní prùzkum z roku 2004 z Kanady
(Fluet-Howrish et al., 2004) byl zamìøený na návštìvníky
rave parties v provincii Alberta. Prùzkum ukázal, že nejvíce
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Graf 1 / Graph 1
Prevalence užití drog mezi 11 úèastníky kvalitativního prùzkumu „Specifika užívání drog na freeparties“ z roku 2010 (v poètech uživatelù)
Prevalence of drug use among 11 participants in “Specifics of Drug Use at Free Parties”, a qualitative survey from 2010 (number of users)
Zdroj: Bednaøíková, 2010
Source: Bednaøíková, 2010
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Graf 2 / Graph 2
Prevalence užití drog mezi 13 úèastníky kvalitativního prùzkumu „Freetechno subkultura“ z roku 2008 (v poètech uživatelù)
Prevalence of drug use among 13 participants in the “Freetekno Subculture”, a qualitative survey from 2008 (number of users)
Zdroj: Haase, 2008
Source: Haase, 2008

respondentù bìhem celého života vyzkoušelo alkohol (98 %)
a marihuanu (94 %). Následoval tabák (88 %) a extáze
(88 %), lysohlávky (66 %), speed/crystal (50 %) a LSD (49 %).
Zároveò 85 % respondentù drogy kombinovalo.
Španìlská studie z roku 2008 (Fernández-Calderón et
al., 2012) se zamìøila na návštìvníky underground rave
parties v Andalusii. Výsledky ukázaly, že respondenti
na poslední rave party nejèastìji konzumovali: alkohol
(94,4 %), konopí (76,6 %), amfetamin (74,7 %), extázi
(64,1 %), kokain (28,2 %), ketamin (23,8 %) a LSD (22,9 %).
l

3 POUŽITÉ METODY

l

3 / 1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit údaje o tom, jaká je prevalence užívání návykových látek na freeparties.
S ohledem na výše zmínìný cíl jsme stanovili hlavní
výzkumnou otázku: Jaké návykové látky a v jakém rozsahu
jsou na freeparties užívány?
Na hlavní otázku navazovaly následující specifické
otázky: V èem se liší uživatelé jednotlivých návykových látek na freeparties z hlediska sociodemografických charakteristik, zkušeností s návykovými látkami, chování ve vztahu k freeparties, problémù spojených s užíváním návykových látek, potøebnosti adiktologických služeb?
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3 / 2 Výzkumný soubor

Výzkumu se zúèastnilo 127 respondentù (60 % mužù,
40 % žen) s prùmìrným vìkem 24 let, pøièemž ženy byly
v prùmìru mladší než muži 22,9 vs. 25,3 roku (N=105). Respondenty jsme dále rozdìlili do vìkových kategorií 17–20,
21–25, 26–30, 31–39 let (tabulka 1), podobnì jako tomu bylo
ve studii Tanec a drogy (NMS, 2008).
Nejvíce respondentù mìlo jako nejvyšší ukonèené
vzdìlání støední školu s maturitou (44 %). Pøibližnì polovina úèastníkù v dobì sbìru dat pracovala (54 %) a žila v Praze (49 %).
Úèastníci výzkumu navštìvovali freeparties v prùmìru 7 let. Nejvíce respondentù navštìvovalo tyto akce alespoò jednou mìsíènì (40 %). Dominujícími dùvody jejich návštìv byla hudba a tanec (78 %), setkání s kamarády (62 %)
a odreagování a naèerpání sil do života (60 %). Dát si alkohol uvedlo 37 % a dát si nelegální drogu 26 % respondentù.
Tyto dva dùvody uvádìli nejvíce nezamìstnaní a respondenti s frekvencí návštìv alespoò jednou za ètvrt roku.
l

3 / 3 Metody tvorby dat

Se získáváním dat od návštìvníkù freeparties je spojena øada omezení. Nejen, že pøedstavují èást široké populace rekreaèních uživatelù drog a do styku s léèebnými centry pøicházejí jen velmi zøídka, ale také se velmi tìžko odhaduje
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Tabulka 1 / Table 1
Vìkové kategorie (v poètech respondentù a v %)
Age categories (numbers and rates of respondents)
Vìkové

Pohlaví

kategorie

Celkem

Ženy

Muži

n

%

n

%

n

%

17–20 let

12

31,6

9

13,4

21

20,0

21–25 let

18

47,4

29

43,3

47

44,8

26–30 let

6

15,8

21

31,3

27

25,7

31–35 let

2

5,3

6

9,0

8

7,6

35–39 let

0

0,0

2

3,0

2

1,9

Celkem

38

100,0

67

100,0

105

100,0

N=105

struktura a složení této populace (Kubù et al., 2006). Z tìchto dùvodù jsme respondenty na jednotlivých akcích vybírali
nenáhodným zpùsobem, tedy na základì dostupnosti pøímo
na dané párty.
Jako metodu sbìru dat jsme zvolili standardizovaný
dotazník. Podmínkami k vyplnìní dotazníku byly pouze pøítomnost respondenta na párty, ochota dotazník vyplnit
a schopnost hovoøit èeským jazykem. Dotazník èítal 21 otázek, z toho tøináct otázek bylo doslovnì èi s drobnými úpravami pøevzato z prùzkumu Tanec a drogy 2010 realizovaného NMS. Dotazník obsahoval okruhy pojednávající: o sociodemografických charakteristikách (pohlaví, vìk, nejvyšší
ukonèené vzdìlání, pozice na trhu práce, bydlištì), o užívání návykových látek (prevalence užití, užití pouze na freeparty, první zkušenost, injekèní užívání, odhad užívání návykových látek ostatními návštìvníky, užití èi plánování
užití drogy na dané párty), o freeparties (èetnost návštìv,

délka a dùvod navštìvování), o problémech a rizicích spojených s užíváním návykových látek (injekèní užití bìhem posledních dvanácti mìsícù, užívání o samotì, užívání pro
pøekonání nepøíjemných situací a stavù, nesplnìní povinností kvùli konzumaci drog, obavy blízkých osob o míru konzumace drog) a o potøebách respondentù ve vztahu k adiktologickým službám.
Do prùzkumu byly zaøazeny drogy, jejichž užitím se
zabývala studie Tanec a drogy 2010. Mezi sledovanými drogami figurovaly i tzv. nové syntetické drogy, jmenovitì se
jedná o mefedron, syntetické piperaziny (BZP, mCPP,
TFMPP a další), sirup (DXM/dextromethorphan) a syntetické halucinogeny (jako napø. 2C-B, DOB, 2C-B-Fly,
Bromo-Dragonfly, TMA-2).

Tabulka 2 / Table 2
Místa sbìru dat
Data collection sites
Èíslo akce

Vyplnilo (osob)

Odmítlo vyplnit (osob)

1

18

11

2

20

4

Název akce, Místo konání

Datum konání, Sbìr dat

Tribal Tekno Witches 2012

Pá 27. 4. – Ne 29. 4. 2012

Letištì Krásno, Karlovy Vary

So 28. 3. (11:00 – 14:00)

Metro, Tourista Debandade,

So 28. 7. – Ne 29. 7. 2012

Bass Beast + guess free party

3

25

40 (z toho 21 cizincù)

4

64

14

Celkem

127

69

Raketová základna Bratronice

Pá 28. 7. (17:00 – 18:00)

Space Piknik 2012

Pá 3. 8. – Út 7. 8. 2012

U Rumburku, Ústecký kraj

Ne 5. 8. (16:00 – 20:00) Po 6. 8. (12:00 – 13:00)

Open Your Mind

Pá 17. 8. – Ne 19. 8. 2012

Ostrov-Pøíchovice, Plzeòský kraj

Pá 17. 8. (20:00 – 21:30) So 18. 8. (13:00 – 16:00)

196
Zdroj: Novotná, 2013
Source: Novotná, 2013
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l

3 / 4 Distribuce a sbìr dat

Informace o poøádání freeparties jsme získávali z webových
stránek sociální sítì www.nyx.cz, v sekci události, a od samotných návštìvníkù freeparties. Údaje o plánovaných akcích jsme zaznamenávali do tabulky a na základì tohoto seznamu se dále rozhodovali, kterou z nich navštívíme. Pøi
rozhodování byla dùležitá lokace a návštìvnost (100 lidí
a více), která byla odhadována podle poètu hudebních „stejdží“ a podle poètu sound systémù a jiných úèinkujících.
Sbìr dat probíhal od konce dubna do poloviny srpna
2012 na území Èeské republiky. Celkem jsme navštívili
4 open-air akce v Karlovarském, Støedoèeském, Ústeckém
a Plzeòském kraji (tabulka 2). Jednalo se o rùznì velké free-

parties, které navštívilo pøibližnì sto (akce è. 2) až nìkolik
tisíc (akce è. 3) osob.
l

3 / 5 Zpracování a analýza dat

Pøed samotnou analýzou jsme data zorganizovali, zkontrolovali a okódovali. Odpovìdi jsme následnì zpracovali za
pomoci programu Microsoft Excel a dále analyzovali ve zkušební verzi statistického software IBM SPSS Statistics. Pro
ovìøení statistické významnosti byl u nominálních a poøadových promìnných použit test dobré shody (Chí-kvadrát),
u pomìrových promìnných test o shodnosti dvou prùmìrù
(T-test).

Alkohol
Tabák
Marihuana
XTC
LSD
Halucinogenní houby
Amfetamin
Pervitin
Kokain
Ketamin
Poppers
Syntetické halucinogeny
GHB
Heroin
Rozpouštìdla
Mefedron
Crack
Subutex/suboxone
Syntetické piperaziny
DXM
0
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Na párty
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50

Tøicetidenní

55

Roèní

60

65

Celoživotní

Graf 3 / Graph 3
Prevalence užití sledovaných drog a užití èi plánované užití sledovaných drog na dané párty (v %)
Prevalence of the use of specific drugs and the use or planned use of specific drugs at a given party (%)
Zdroj: Novotná, 2013
Source: Novotná, 2013
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Graf 4 / Graph 4
Prevalence vybraných drog a užití èi plánované užití vybraných drog na dané párty podle pohlaví (v %)
Prevalence of specific drugs and the use or planned use of specific drugs at a given party, by gender (%)
Zdroj: Novotná, 2013
Source: Novotná, 2013

l

4 VÝSLEDKY

Pro ovìøení statistické významnosti jsme rozdíly v datech
mezi sledovanými skupinami podrobili pøíslušným testùm,
a to v závislosti na povaze dat. Vzhledem k omezenému
prostoru pro prezentaci výsledkù se omezíme pøedevším na
odpovìï na hlavní výzkumnou otázku. Podrobnìjší informace naleznete v pøíslušné diplomové práci (Novotná,
2013).
Z hlediska celoživotní, roèní i tøicetidenní prevalence
stály na prvních tøech místech alkohol, tabák a marihuana.
Alkohol a tabák vyzkoušeli alespoò jednou za život všichni
dotazovaní. Alespoò jednou v posledních dvanácti mìsících
užilo alkohol 99,2 % a tabák 91,8 % všech zúèastnìných.
V posledních tøiceti dnech konzumovalo alkohol 91,9 % a tabák 80,3 % respondentù. Hodnoty celoživotní prevalence
užití marihuany dosahovaly 98,4 %, roèní prevalence 89,3 %
a tøicetidenní prevalence 69,7 %. Mezi v posledním roce bìžnì konzumované drogy (roèní prevalence vyšší než 50 %)
dále patøily extáze a LSD, jejichž prevalenèní hodnoty byly
ve velmi tìsné blízkosti (extáze 55,6 %, LSD 53,4 %). Následovaly látky, které v posledním roce konzumovala více
jak jedna tøetina respondentù, tedy halucinogenní houby
(47,9 %), amfetamin (35,6 %), kokain (38,8 %) a pervitin
(34,2 %). Bìhem posledních tøiceti dnù dotazovaní konzumovali opìt nejvíce alkohol, tabák, marihuanu, dále extázi
(28,2 %), LSD (24,6 %), pervitin (20,8 %) a amfetamin
(20,3 %). Podrobnìjší informace o prevalenci sledovaných
drog znázoròuje graf 3.
Na otázku, zda respondenti na dané párty užili nebo se
chystají užít nìkterou z uvedených drog, odpovìdìlo 85,5 %,
že drogu již užilo nebo se chystá užít. Výèet drog, které dotazovaní na dané párty užili, nebo se chystají užít, se ve vìtšinì pøípadù shodoval s tøicetidenní prevalencí. Na prvním
místì byl alkohol (79,3 %), tabák (65,5 %) a marihuana

(61,2 %). Následovala extáze (27,6 %) a LSD (26,7 %), dále
ostatní drogy v èele s pervitinem (15,5 %). Užití èi plánované užití sledovaných drog na dané párty znázoròuje graf 3.
Údaje o celoživotní, roèní a tøicetidenní prevalenci užití nìkterých sledovaných drog vykazovaly statisticky signifikantní rozdíly s ohledem na pohlaví. Byli to vždy muži,
kteøí u nìkterých drog mìli vyšší prevalenèní hodnoty. Jednalo se o celoživotní prevalenci užití extáze (muži 89,9 %,
ženy 72,9 %), kokainu (muži 76,5 %, ženy 54,2 %) a halucinogenních hub (muži 87 %, ženy 66,7 %). Bìhem posledních
dvanácti mìsícù užilo podstatnì více mužù halucinogenní
houby (muži 59,4 %, ženy 31,2 %) a oproti ženám vykazovali
muži také významnì vyšší tøicetidenní prevalenci užití alkoholu (muži 95,9 %, ženy 86 %), marihuany (muži 78,4 %,
ženy 56,3 %), kokainu (muži 19,1 %, ženy 6,3 %), halucinogenních hub (muži 23,2 %, ženy 8,3 %) a ketaminu (muži
13 %, ženy 2,1 %). Celoživotní, roèní a tøicetidenní prevalenci užití vybraných drog (alespoò jedna z prevalenèních hodnot vyšší než 10 %) podle pohlaví shrnuje graf 4.
Statisticky signifikantní rozdíly s ohledem na rùzné
vìkové kategorie vykazovala celoživotní, roèní i tøicetidenní
prevalence užití sledovaných drog. Významné rozdíly se objevily u celoživotní prevalence užití extáze, pervitinu, amfetaminu, LSD, halucinogenních hub, heroinu a poppers.
U respondentù ve vìku 17–20 let byla v porovnání s ostatními vìkovými kategoriemi nejnižší celoživotní prevalence
užití extáze (66,7 %), amfetaminu (52,4 %), LSD (66,7 %)
a halucinogenních hub (57,1 %). Pøestože se jedná o nejnižší
prevalenèní hodnoty, více jak polovina všech respondentù
v tomto vìku mìla alespoò jednu zkušenost se jmenovanými drogami. U vìkové skupiny 17–20 let byla také nejnižší
tøicetidenní prevalence užití pervitinu (57,1 %) v porovnání
s ostatními vìkovými kategoriemi. Naopak vìková skupina
ve vìku 26–30 let vykazovala nejvyšší celoživotní, roèní
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i tøicetidenní prevalenèní hodnoty užití pervitinu (celoživotní p. 84,6 %, roèní p. 57,7 %, tøicetidenní p. 46,2 %).
Stejnì tak tomu bylo i u hodnot celoživotní a roèní prevalence užití amfetaminu (celoživotní p. 88 %, roèní p. 52 %)
(Tabulka 3.)
Hodnoty roèní prevalence užití nìkterých drog naznaèily preference v užívání drog mezi vìkovými kategoriemi.
Napøíklad tabák a kokain užili bìhem posledních dvanácti
mìsícù nejvíce respondenti v kategorii 17–20 let, u katego-

rií s vyšším vìkem se prevalenèní hodnoty snižovaly. Stejnì
tak tomu bylo i u marihuany, pøestože u respondentù starších tøiceti let byla roèní prevalence užití marihuany 100 %.
Naproti tomu halucinogeny (konkrétnì LSD a halucinogenní houby), pervitin a amfetamin užili v posledních dvanácti mìsících nejménì respondenti ve vìkové kategorii
17–20 let, u kategorií s vyšším vìkem se prevalenèní hodnoty zvyšovaly, ovšem u pervitinu a amfetaminu tomu bylo
opìt pouze do vìku 30 let (tabulka 4). Rozdílné výše hodnot

Tabulka 3 / Table 3
Prevalence užití vybraných drog a užití èi plánované užití vybraných drog na dané párty podle vìkových kategorií (v poètech respondentù a v %)
Prevalence of the use of specific drugs and the use or planned use of specific drugs at a given party, by age categories (numbers and rates of respondents)
Droga

Prevalence

Vìkové kategorie
17–20 let

Extáze
(MDMA)

Pervitin

Amfetamin
(speed)

LSD

Halucinogenní
houby

Heroin

Poppers

21–25 let

26–30 let

n

%

n

%

n

%

n

%

Celoživotní*

14

66,7

41

91,1

22

91,7

8

88,9

Roèní

10

47,6

28

62,2

13

54,2

5

55,6

Tøicetidenní

4

19,0

18

40,0

7

29,2

2

22,2

Na párty

4

22,2

16

36,4

6

22,2

4

40,0

Celoživotní*

12

57,1

31

67,4

22

84,6

5

55,6

Roèní*

4

19,0

13

28,3

15

57,7

0

0,0

Tøicetidenní*

1

4,8

8

17,4

12

46,2

0

0,0

Na párty*

1

5,6

5

11,4

11

40,7

0

0,0

Celoživotní*

11

52,4

34

75,6

22

88,0

5

55,6

Roèní*

4

19,0

17

37,8

13

52,0

1

11,1

Tøicetidenní

3

14,3

9

20,0

8

32,0

1

11,1

Na párty

0

0,0

7

15,9

7

25,9

1

10,0

Celoživotní*

14

66,7

38

82,6

22

91,7

9

90,0

Roèní

9

42,9

24

52,2

12

50,0

6

60,0

Tøicetidenní

4

19,0

12

26,1

7

29,2

3

30,0

Na párty

2

11,1

13

29,5

9

33,3

4

40,0

Celoživotní*

12

57,1

36

80,0

22

91,7

10

100,0

Roèní

8

38,1

20

44,4

11

45,8

7

70,0

Tøicetidenní

4

19,0

10

22,2

3

12,5

2

20,0

Na párty

3

16,7

6

13,6

3

11,1

0

0,0

Celoživotní*

0

0,0

2

4,4

5

20,8

1

11,1

Roèní

0

0,0

0

0,0

1

4,2

0

0,0

Tøicetidenní

0

0,0

0

0,0

1

4,2

0

0,0

Na párty

0

0,0

0

0,0

1

3,7

0

0,0

Celoživotní*

3

14,3

9

20,0

16

66,7

5

55,6%

Roèní

3

14,3

1

2,2

2

8,3

2

22,2

Tøicetidenní

2

9,5

0

0,0

0

0,0

2

22,2

Na párty

0

0,0

0

0,0

2

7,4

0

0,0

Zdroj: Novotná, 2013
Pozn.: * Rozdíly jsou na daném vzorku statisticky signifikantní (p < 0,05).
Source: Novotná, 2013
Note: * The differences within the study sample show statistical significance (p < 0.05).
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Tabulka 4 / Table 4
Hodnoty roèní prevalence vybraných drog podle vìkových kategorií (v poètech respondentù a v %)
Annual prevalence rates of specific drugs, by age categories (numbers and rates of respondents)
Droga

Vìkové kategorie
17–20 let

21–25 let

26–30 let

31–39 let

n

%

n

%

n

%

n

%

Tabák

20

95,2

41

89,1

25

92,6

7

77,8

Marihuana

20

95,2

41

87,2

22

84,6

10

100,0

Kokain

9

42,9

18

40,0

9

37,5

2

22,2

LSD

9

42,9

24

52,2

12

50,0

6

60,0

Halucinogenní houby

8

38,1

20

44,4

11

45,8

7

70,0

Amfetamin

4

19,0

17

37,8

13

52,0

1

11,1

Pervitin

4

19,0

13

28,3

15

57,7

0

0,0

Zdroj: Novotná, 2013
Source: Novotná, 2013

u úèastníkù starších 30 let oproti mladším úèastníkùm pøipisujeme malému poèetnímu zastoupení respondentù ve
vìkové kategorii 31–39 let.
Na otázku, jak èasto navštìvují freeparties, mìli respondenti na výbìr z následujících odpovìdí: alespoò 1× týdnì, alespoò 1× mìsíènì, alespoò 1× ètvrtletnì, alespoò
1× pùlroènì, alespoò 1x roènì a ménì èasto. Pro snazší
orientaci jsme následnì tyto kategorie slouèili do dvou skupin – ti, co navštìvují freeparties alespoò jednou za mìsíc
a èastìji, a ti, co tyto akce navštìvují ménì èasto než jednou
za mìsíc. Statisticky významné rozdíly s ohledem na frek-

venci návštìv freeparties vykazovalo užití pervitinu, LSD,
halucinogenních hub a ketaminu. Respondenti navštìvující
tyto akce alespoò jednou mìsíènì èi èastìji užili bìhem celého života významnì více ketamin (43,1 %) než ti s ménì èastou návštìvností (19,6 %). Hodnoty roèní prevalence užití
pervitinu, LSD a halucinogenních hub byly pøibližnì o polovinu vyšší opìt u respondentù s frekvencí návštìv alespoò
jednou za mìsíc a èastìjší (pervitin 42,4 %, LSD 69 % a halucinogenní houby 62,1 %). Stejnì tak u tìchto èastìjších
návštìvníkù byla významnì vyšší tøicetidenní prevalence
užití pervitinu (25,4 %) a halucinogenních hub (24,1 %) než

Tabulka 5 / Table 5
Prevalence užití vybraných drog podle frekvence návštìv freeparties (v %)
Prevalence of the use of specific drugs, by the frequency of visits to free parties (%)
Droga

Prevalence

Frekvence návštìv freeparties
Alespoò 1× za mìsíc a èastìji

Pervitin

LSD

Halucinogenní houby

Ketamin

Ménì èasto než 1× za mìsíc

Celoživotní

78,0

61,4

Roèní*

42,4

21,1

Tøicetidenní*

25,4

10,5

Celoživotní

86,2

75,4

Roèní*

69,0

36,8

Tøicetidenní

25,9

21,1

Celoživotní

81,0

75,0

Roèní*

62,1

32,1

Tøicetidenní*

24,1

8,9

Celoživotní*

43,1

19,6

Roèní

20,7

10,7

Tøicetidenní

13,8

3,6

Zdroj: Novotná, 2013
Pozn.: * Rozdíly jsou na daném vzorku statisticky signifikantní (p < 0,05).
Source: Novotná, 2013
Note: * The differences within the study sample show statistical significance (p < 0.05)
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u respondentù s ménì èastou frekvencí návštìv (pervitin
10,5 %, halucinogenní houby 8,9 %). Prevalenci užití drog
vykazujících statisticky signifikantní rozdíly s ohledem na
frekvenci návštìv freeparties shrnuje tabulka 5.
Úèastníci výzkumu v dotazníku také uvádìli, jak dlouho (kolik let) již navštìvují freeparties. S ohledem na délku
navštìvování freeparties vykazovaly hodnoty celoživotní
prevalence užití extáze, kokainu, amfetaminu, LSD, halucinogenních hub a poppers statisticky významné rozdíly. Ve
všech tìchto pøípadech hodnoty celoživotní prevalence stoupaly spolu s délkou navštìvování freeparties. Nejmenší
zkušenost se jmenovanými drogami mìli úèastníci výzkumu navštìvující tyto akce tøi roky èi kratší dobu.
l

5 DISKUSE

Sbìry dat v podobnì orientovaných prùzkumech (napø. Tanec a drogy) probíhaly prostøednictvím elektronických dotazníkù umístìných na webových stránkách (v roce 2003
probíhal sbìr i na festivalech taneèní hudby). Pøevážnì se tedy jednalo o formu sebenominaèního dotazníkového šetøení,
což je fakt, který mohl zkreslovat informace o celkové prevalenci užívání drog mezi návštìvníky taneèních akcí. Proto
jsme dotazníky distribuovali pøímo na jednotlivých freeparties (nikoli pøes internet apod.), což zaruèilo reprezentativnìjší metodu výbìru souboru a zvýšilo validitu dotazníkového šetøení. Tento zpùsob sbìru dat byl velmi nároèný na èas,
nicménì nám zaruèil stoprocentní návratnost dotazníkù.
K ovìøení validity dotazníkového šetøení jsme mezi
sledované drogy zaøadili smyšlenou drogu netalin. Na tuto
validizaèní otázku odpovìdìlo kladnì 0 % respondentù, z tohoto dùvodu nebyl žádný respondent z výzkumu vyøazen.
Z pùvodnì plánovaných 150 až 200 dotazníkù jsme získali 127 dotazníkù. Vyplnìní jednoho dotazníku trvalo pøibližnì 10 minut, v nìkterých pøípadech i 20–30 minut. 69
respondentù odmítlo dotazník vyplnit, z toho bylo 21 cizincù. Vìtšina oslovených osob se k vyplòování dotazníkù stavìla spíše skepticky. Mnoha lidem se nelíbilo, že takto zasahujeme do soukromí této subkultury a vytrháváme ji tak
z undergroundu. Nìkteøí respondenti vyplnili dotazník rádi, jiní to dokonce považovali za malou zpovìï. Nejvíce se
osvìdèilo oslovovat lidi u aut a stanù a také ty, kteøí netancovali a jen tak posedávali. Dále se osvìdèilo u víkendových
akcí (pátek až nedìle) rozdávat dotazníky v pátek v podveèer a v sobotu dopoledne a odpoledne.
Srovnání prevalenèních hodnot užití jednotlivých drog
naznaèuje trendy v užívání drog na freeparties. Mùžeme si povšimnout ètyø hlavních skupin drog (dle výše prevalenèních
hodnot), které návštìvníci freeparties užívají. První skupinu
nejèastìji užívaných drog tvoøí legální tabák, alkohol a nelegální marihuana, která se tak dostává naroveò drogám legálním co do intenzity užívání. Vysoká prevalence užití konopných drog na freeparties jen potvrzuje trendy v užívání konopných drog v obecné populaci – snadná dostupnost, vysoká
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prevalence užívání konopných drog mladými dospìlými. Ve
srovnání s evropskými vrstevníky považují mladí lidé (15–34
let) z obecné populace v ÈR konopné látky za relativnì snadno
dostupné. Ze zemí EU uvedli nejvíce zkušeností v životì s konopnými látkami právì respondenti (15–24 let) z Èeské republiky a Francie (Mravèík et al., 2014).
Druhou skupinu èasto užívaných drog tvoøí extáze,
LSD a halucinogenní houby, tedy drogy typicky oznaèované
jako taneèní drogy (Páleníèek, 2010). Mezi dùvody, proè
návštìvníci freeparties volí tyto drogy, mohou patøit vysoká
prevalence užití tìchto drog na taneèních akcích obecnì
v Èeské republice – napø. nejvyšší prevalence užívání extáze na taneèních akcích je právì v Èeské republice, Francii
a Velké Británii (Mravèík et al., 2008) a relativnì nižší míra
rizika vzniku závislosti a vzestupu tolerance u tìchto návykových látek (Drogová poradna, 2012). Tento trend v užívání drog na freeparties mùže potvrzovat domnìnku, že návštìvníci tìchto akcí mají bohaté zkušenosti s užíváním široké škály drog a po mnohdy divokých experimentech
s užíváním drog se ve finále uchylují k užívání látek, které
jsou relativnì bezpeènìjší co do rizika vzniku závislosti.
Tøetí skupinu tvoøí amfetamin, pervitin a kokain.
U tìchto drog je již patrnìjší rozdíl mezi celoživotní a roèní
prevalencí (celoživotní p. ~ 70 %, roèní p. ~ 35 %) než u drog
v pøedchozích skupinách. Tento rozdíl mùže naznaèovat, že
návštìvníci našeho prùzkumu hojnì experimentovali s užíváním stimulancií, ale k jejich opakovanému užívání se následnì uchylovali ménì èasto, nebo že nìkteøí respondenti
v minulosti užívali tyto látky pravidelnì, pøípadnì byli závislí na užívání tìchto látek a dnes je již neužívají.
Ètvrtou skupinu drog pak tvoøí ketamin a poppers,
u nichž jsou velké rozdíly mezi celoživotní a roèní prevalencí. Tento rozdíl mùže být napø. u ketaminu zpùsoben tím, že
jeho užívání je teprve na vzestupu (Saberžanovová et al.,
2011) a lidé zaèínají s touto drogou experimentovat.
l 5 / 1 Srovnání výsledkù s pøedchozími
výzkumy

Srovnání výsledkù našeho prùzkumu s výsledky studií zamìøených na taneèní akce obecnì (Tanec a drogy 2007
a 2010) ukazuje, že prevalenèní hodnoty užití drog, k nimž
máme údaje pro srovnání, jsou v mnoha pøípadech vyšší
u respondentù našeho prùzkumu. Velmi vyrovnané jsou
hodnoty celoživotní, roèní i tøicetidenní prevalence užití alkoholu, marihuany, extáze a heroinu. U ostatních drog jsou
u úèastníkù našeho šetøení prevalenèní hodnoty i nìkolikanásobnì vyšší, zejména se jedná o užití LSD (roèní p. 53 %
vs. 21 %; tøicetidenní p. 25 % vs. 7 %) a halucinogenních hub
(roèní p. 48 % vs. 20 %; tøicetidenní p. 17 vs. 4 %). Naopak
respondenti výzkumù Tanec a drogy 2007 a 2010 mají vìtší
zkušenosti s konzumací poppers (celoživotní p. 42 % vs.
31 %; roèní p. 17 % vs. 7 %) (NMS, 2008; Mravèík et al.,
2011).
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Informace o užívání drog mezi návštìvníky freeparties
kvalitativních prùzkumù Bednaøíkové (2010) a Hasseho
(2008) se velmi podobají výsledkùm našeho prùzkumu. Naprostá vìtšina úèastníkù užívala alkohol. Z nelegálních
drog pak nejèastìji konzumovali marihuanu, kterou i v posledních tøiceti dnech užila vìtšina participantù. Extáze
a LSD byly dalšími v posledním roce bìžnì užívanými drogami, jež užila více jak polovina respondentù. O nìco ménì
pak úèastníci výzkumù zmiòovali konzumaci lysohlávek
a stimulancií, zejména amfetaminu a pervitinu.
Z porovnání výsledkù výše uvedených prùzkumù mùžeme usuzovat, že stejnì jako návštìvníci taneèních akcí obecnì, užívají i návštìvníci freeparties drogy mnohonásobnì více než mladí dospìlí z obecné populace. S ohledem na užívání
drog se pak návštìvníci freeparties pravdìpodobnì liší od
návštìvníkù taneèních akcí obecnì v preferenci jednotlivých
drog. Výsledky našeho prùzkumu naznaèují, že návštìvníci
freeparties užívají více halucinogenní drogy, jako je LSD
a halucinogenní houby. Tento fakt mùže být zpùsoben odlišnou strukturou a atmosférou tìchto dvou typù taneèních akcí. Hudba a výzdoba na freeparties pùsobí sama o sobì halucinogenním dojmem a konzumace halucinogenních drog mùže tento pocit ještì umocnit, neboť tyto látky zvýrazòují
sklon k ornamentalizaci, zvyšují citlivost k prostorovému
vnímání a vnímání barev (Miovský, 2003). V porovnání s freeparties jsou komerèní taneèní párty (taneèní akce obecnì)
s placeným vstupem z dùvodu vyššího výdìlku peèlivì monitorovány a støeženy (zpravidla mají jen jeden vstup) – lidmi
pøeplnìné prostory na tìchto akcích pak mohou pùsobit nesvobodnì a klaustrofobicky a mohou se jevit jako nevhodné
pro experimenty s halucinogeny. Tento fakt nemìní ani pøípad komerèních akcí poøádaných pod otevøeným nebem, jelikož prostor jejich konání bývá obehnán plotem nebo møížemi
a opìt vìtšinou existuje pouze jediný východ.
Na zahranièních rave parties je užívání návykových
látek také velmi èasté. Z dùvodu malého množství informací výsledky pouze naznaèují zvyklosti v užívání drog návštìvníky rave parties. Ti, stejnì jako èeští návštìvníci taneèních akcí obecnì a freeparties, konzumují nejvíce alkohol a marihuanu. Dále návštìvníci rave parties více
konzumují amfetamin a extázi, ménì pak LSD, což vybízí
k tomu, abychom návštìvníky rave parties z hlediska užívání návykových látek pøirovnávali spíše k návštìvníkùm taneèních akcí obecnì než k návštìvníkùm freeparties.
l
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Výsledky potvrdily, že konzumace drog je skuteènì souèástí
tìchto taneèních akcí. Respondenti výzkumu, jakožto návštìvníci freeparties, hojnì experimentovali s užitím rùzných
typù drog. Každý úèastník výzkumu užil alespoò jednou bìhem života prùmìrnì 9 typù drog (vèetnì alkoholu a tabáku).
U halucinogenù, stimulancií èi extáze rostly hodnoty celoživotní prevalence spolu s délkou navštìvování freeparties.

Celoživotní prevalence užití extáze, LSD a halucinogenních hub dosahovala pøibližnì 80 %, amfetamin, pervitin a kokain užilo pøibližnì 70 %, necelá jedna tøetina nìkdy
v životì vyzkoušela ketamin a poppers.
V posledním roce konzumovala pøibližnì polovina respondentù extázi, LSD a halucinogenní houby, více než jedna tøetina užila amfetamin, pervitin, èi kokain. Roèní prevalence užití ketaminu byla o polovinu nižší (15 %) než celoživotní prevalence, u poppers dosahovala 7 %.
V posledních tøiceti dnech užila necelá jedna tøetina
respondentù extázi èi LSD, pøibližnì 20 % užilo amfetamin,
pervitin a halucinogenní houby. Užití ketaminu dosahovalo opìt pøibližnì polovièních hodnot (9 %) oproti roèní
prevalenci.
Z hlediska pohlaví užívali drogy významnì více muži
než ženy. 86 % respondentù uvedlo, že na dané párty drogu
již užilo nebo se chystá užít. Výèet a množství užití jednotlivých drog na dané párty korespondoval s tøicetidenní prevalencí. S novými syntetickými drogami mìli dotazovaní
jen velmi malou zkušenost. Nejvíce respondentù (12 %) nìkdy v životì vyzkoušelo syntetické halucinogeny.
Víme, že nelze výsledky našeho prùzkumu zobecnit na
celou populaci, nicménì vìøíme, že získaná data poskytnou
v této oblasti cenné informace. Informace, které budou moci
pøispìt k vytvoøení komplexnìjší teorie o užívání návykových látek v prostøedí taneèních akcí/freeparties a k rozšíøení znalostí o rekreaèním užívání návykových látek na taneèních akcích/freeparties (vèetnì nìkterých nových syntetických drog).
Pro další prùzkumy v této oblasti doporuèujeme prodloužit dobu sbìru dat napø. na konec dubna až konce záøí,
popø. øíjna.
Pøi zabývání se prevalencí užívání návykových látek
na freeparties omezit otázky v dotazníku jen na tuto oblast.
Neboť již pouhá otázka zjišťující celoživotní, roèní a tøicetidenní prevalenci užití napø. 21 druhù drog je sama o sobì
nároèná.
Mít k dispozici anglickou verzi dotazníku, jelikož souèástí èeských freeparties je i nezanedbatelné množství cizincù, kteøí vìtšinou dobøe ovládají anglický jazyk.
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