
NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ 
ZÁVISLOSTI 
 
Úřad vlády České republiky 
Nábřeží Edvarda Beneše 4 
118 01 Praha 1 – Malá Strana 
tel.: +420 296 153 222 
fax: +420 296 153 264 

 
 

Zápis z pracovní skupiny 
„Prevence rizikového chování v prostředí noční zábavy“ 

4. 12. 2007 14,00 – 16,30 hod. 
 
Přítomni: MUDr. Viktor Mravčík, Mgr. Barbora Orlíková (NMS) 
 
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph. D. (Centrum adiktologie), doc. PhDr. Michal Miovský, Ph. D. 

(Centrum adiktologie), MUDr. Tomáš Páleníček (Psychiatrické centrum Praha), MUDr. 

Pavel Kubů (Ústav lékařské informatiky), Bc. Michal Kandler (o. s. CPPT), Jiří Valnoha, MA 

(o. s. Podané ruce), Mgr. Kateřina Škařupová (Fakulta sociálních studií MU),  Mgr. Miroslav 

Charvát (o. s. Podané ruce /Filosofická fakulta UP), Petra Chavva Saberžanovová (o. s. 

Chilli.org), Vojtěch Netík (o. s. Chilli.org), Igor Teichman (o. s. Chilli.org), Veronika Jandová 

(o. s. Prevent), Ing. Daniel Kafka (projekt techno.cz), Dušan Gajdoštík (xPublishing),  

Tomáš Zilvar (xPublishing).  

  

0) Představení účastníků setkání, především jednotlivých projektů 
zabývajících se harm reduction na taneční scéně, trendy v poskytování 
služeb a jejich možnosti a rozvoj 

Terénní programy (o. s. Podané ruce, o. s. CPPT, o. s. Prevent) – zmiňují útlum harm 
reduction aktivit na taneční scéně, změny v trendech na taneční scéně, obtížné 
kontaktování návštěvníků scény bez nabídky testování tablet extáze (volba alternativních, 
ale pro klienty méně atraktivních způsobů kontaktu). TP o. s. CPPT (Plzeň) a o. s. Prevent 
(České Budějovice) v současnosti testují tablety extáze (hrazeno z jiných zdrojů než 
z grantu RVKPP, v případě Plzně sponzorováno pořadateli tanečních akcí). Potřeba větší 
spolupráce terénních programů navzájem, propojení s výzkumem, podpora ze strany 
sRVKPP (především pro dříve „kontroverzní“ testování tablet extáze). TP Plzeň (M. 
Kandler) se podílí na projektu Safer Nightlife v rámci Democracy, Cities and Drugs.  TP o. 
s. Podané ruce netestují extázi, TP Olomouc má snahu provádět harm reduction na taneční 
scéně, taneční scéna je v současnosti nesourodá, rozpadá se do menších akcí, obtížnější 
oslovit klienty, potřeba opětovného nasazení testování tablet extáze mj. jako důležitého 
prostředku pro kontakt s klienty. TP Brno v současnosti nevyvíjí aktivity na taneční scéně, 
ale J. Valnoha se podílí na projektu Recreational culture as a tool to prevent Risk 
Behaviours a na zpracování materiálů Kit for assessment of recreational nightlife KAReN  a 
na projektu www.extc.cz (internetové poradenství).  
Chilli.org (Ch. P. Saberžanovová, V. Netík, I. Teichman) – nový projekt určený pro 
návštěvníky tanečních akcí (HR aktivity provozované přímo na akcích v „chill outu“), zájem 
o spolupráci s ostatními zařízeními, které provádí HR na taneční scéně. V budoucnosti 
rozvoj internetového projektu www.chilli.org.  
 
 

http://www.extc.cz/
http://www.chilli.org/


Centrum adiktologie (T. Zábranský, M. Miovský) – v minulosti participace v pracovní 
skupině Prevence užívání syntetických drog (PS NMS) a na vytváření materiálu Bezpečný 
tanec. Potřeba aktualizace dokumentů, standardy postupů harm reduction na tanečních 
akcích včetně postupů týkajících se legálních (nikoli pouze nelegálních) drog. CA provedlo 
evaluaci programu BESIP na tanečních akcích.  
Pavel Kubů – v minulosti participace v PS NMS, vytváření materiálů k harm reduction na 
taneční scéně, participace na www.extc.cz a na www.drogovaporadna.cz. V současnosti 
kampaň „Domluvený“ zaměřená na (ne)užívání alkoholu a drog při řízení a na bezpečný 
odjezd z parties. Návrh využití spolupráce se soukromým sektorem – alkoholovým 
průmyslem (reklama, finance).  
Tomáš Páleníček – participace na PS NMS, provozování informačního webu 
Farmakologického ústavu – informace o extázi a dalších syntetických drogách,  databáze 
zachycených tablet extáze. Problém s testováním tablet v laboratoři a doplňováním nových 
informací o tabletách do databáze. Informace o konferenci (Vídeň, říjen 2007) zaměřenou 
na harm reduction na taneční scéně a užívání syntetických drog, informace o práci 
rakouského sdružení Check It (provoz mobilní laboratoře na testování extáze).    
 
Dan Kafka – provoz webu www.techno.cz, spolupráce na průzkumech Tanec a drogy 
(2000, 2003, 2007), pořádání tanečních akcí. xPublishing (D. Gajdoštík, T. Zilvar) – 
vydavatelství mj. vydávající časopis xMag (dříve TripMag) zaměřený na taneční scénu, 
spolupráce na výzkumu Tanec a drogy. Možnost podpořit kampaně určené pro návštěvníky 
tanečních akcí (prostor v časopise, reklama).  Informace o měnících se trendech na taneční 
scéně (ústup extáze, šíření kokainu), potřeba zaměřit harm reduction intervence na legální 
drogy (alkohol, řízení pod vlivem alkoholu).  
 

0) Výsledky výzkumu Tanec a drogy 2007 
První výsledky průzkumu, který proběhl v tomto roce (závěrečná zpráva z výzkumu v lednu 
2008). Z výsledků vyplývá větší rozšíření pervitinu a kokainu, odklon od užívání extáze. 
Kokain je v současnosti (cenově) dostupnější než dříve, na rozdíl od užívání pervitinu je 
jeho užívání považováno za záležitost „bohatých a úspěšných“ návštěvníků parties a jeho 
rizika jsou podceňována.  
Jde o kopírování trendů v Evropě, kde se v současnosti užívání kokainu rozšiřuje, často 
v nebezpečných kombinacích s jinými drogami. Běžné užívání v kombinaci s alkoholem, a 
to nejen na tanečních akcích, ale i v hospodách a v domácích podmínkách.    
Přestože je patrný pokles zájmu o extázi, účastníci výzkumu považují testování extáze za 
přínosné a mají o něj zájem – poptávka z jejich strany na případné větší rozšíření této 
služby je.  
 

0) Diskuse a závěry - současná situace a možný rozvoj 
Nutné znovu zdůraznit tuto problematiku na úrovni RVKPP, podpořit zařízení, která se 
harm reduction na taneční scéně zabývají, podpořit vzájemnou spolupráci těchto zařízení, 
využít informací z terénu pro monitoring a výzkum (zjištění nových trendů a případně 
navrhnout nové postupy v harm reduction), využít zahraničních zkušeností a využít 
spolupráce se soukromým sektorem (zejm. pořadatelé tanečních akcí).  
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Závěry a úkoly:  

I. Účastníci doporučují zpracovat materiál pro zasedání RVKPP v lednu 2008 
– NMS (Orlíková, Mravčík), doporučují ustanovení pracovní skupiny 
„Prevence rizikového chování v prostředí noční zábavy“, která by se 
v budoucnu podílela na monitorování taneční scény v ČR, dalším rozvoji 
služeb HR na taneční scéně a aktualizaci metodiky pro intervence v místě 
konání taneční akce a materiálu „Bezpečný tanec“.  

II. Zpracovat závěrečnou zprávu z průzkumu Tanec a drogy 2007 (NMS) 
III. Zaslat účastníkům skupiny materiály týkající se práce pracovní skupiny 

Prevence zneužívání syntetických drog a další materiály (spolupráce na 
zahraničních projektech, prezentace jednotlivých zařízení, prezentace 
prvních dat Tanec a drogy 2007) v elektronické podobě (Orlíková).  

  


