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Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky na městské části Praha 8 

za rok 2020 
 

 
 
 

Souhrn:    

 
Obvod Praha 8 je jak svou plochou, tak i charakterem různorodý. Jižní část – Karlín a Libeň se bezprostředně dotýká 
centra města, Dolní Chabry a Březiněves jsou pak městské části na severní hranici města. Charakter obvodu je dán 
i tím, že vznikal jako část Prahy postupně. Území MČ Praha 8 zahrnuje devět katastrálních území: 4 celá (Bohnice, 
Kobylisy, Čimice, Karlín) a části dalších 5 (Libeň, Troja, Střížkov, Nové Město a Žižkov). MČ Praha 8 patří ke čtvrté 
největší a nejlidnatější městské části v rámci hl. města Prahy. Charakteristickým rysem osmé městské části je 
velká různorodost jednotlivých lokalit, které zahrnují rozsáhlá panelová sídliště, vilové části a lokality se starými 
činžovními domy.  
Rozloha MČ ve správním obvodu Praha 8 činí 21, 82 km2. 
V MČ Praha 8 aktuálně žije 105 622 obyvatel, což je 8,5 % obyvatel hl. města Prahy. 

 

Drogová scéna vyskytující se na MČ se jeví jako poměrně roztříštěná, což je do určité míry dáno územní rozlehlostí 
a najdeme tu tudíž větší počet lokalit, které jsou uživatelsky frekventované. Na Praze 8 již mnoho let v obecné 
populace dominuje pervitin a opioidy, v ulicích objevuje více kokainu, ale nejen na Praze 8, ale i po celé Praze. 

 

Městská část Praha 8 je jednou z nejrozsáhlejších městských částí a místem neustálého rozvoje, který rovněž 
reflektuje drogová scéna, která je schopná kompletní proměny během několika měsíců, kdy je potřeba na tuto 
transformaci pružně reagovat. I přes nastalou epidemiologickou situaci základem zůstává intenzivní monitoring 
pohybu uživatelů návykových látek a výskyt potencionálně infekčního materiálu na lokalitě městské části Praha 8, 
který probíhá ve spolupráci s terénním programem, který je realizován organizací Progressive o.p.s. a Drop In 
o.p.s. Vlivem pandemie došlo v rámci terénních programů k jistému omezení provozu. Kdy v první vlně pandemie 
byly organizace nuceny omezit provoz z důvodu nedostatku ochranných pomůcek pro pracovníky. Volný terén byl 
sice redukován, ale zároveň došlo k zavedení osobního automobilu k přepravě terénních pracovníků mezi 
jednotlivými lokalitami, díky čemuž mohli pracovníci TP udržovat pravidelný kontakt s klienty. Klientům byl 
pravidelně distribuován HR materiál, jídlo, posléze ochranné prostředky a dezinfekce. Terénní pracovníci se 
zaměřovali na lokality s nejvyšší pravděpodobností kontaktu, s cílem omezit především pohyb klientů a snížit tak 
riziko nákazy. Rovněž byl dočasně přerušen výkon večerních terénních služeb. Monitoring a sběr případného 
infekčního materiálu v tomto období zajišťoval převážně program Fixpoint a jeho indigenní terénní pracovníci. Od 
května roku 2020 přecházel provoz TP do běžného režimu bez omezení na službě, kdy byly uživatelům primárně 
poskytnuty harm reduction služby, sociální služby, poradenství a odkazy do odborných pracovišť. Na otevřené 
drogové scéně na území MČ Praha 8 proběhlo v rámci roku 2020 celkem 4 156 kontaktů, v případě kontaktu 
s klientem byl zaznamenán proběhlý kontakt a vyměněné množství stříkaček. Bylo vyměněno celkem 109 592 
použitých stříkaček za 114 130 nových stříkaček.  

  

 

Tab. 1: Progressive o.p.s. 

Počet klientů (odhad) 330 

Počet kontaktů celkem 2 062 
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-z toho s uživateli drog 2 038 

Počet výměn – výkonů ve výměnném 
programu 

1 989 

Počet vydaných (out) injekčních jehel 45 983  

Počet přijatých (in) injekčních jehel 43 916 

Nalezený injekční materiál- sběr 2 543 

 

Tab. 2: Drop In o.p.s. 

                  Kontakty                    Počet IN           Počet OUT  Sběr  
Leden  80  5 136  5 382  59  
Únor  59  3 751  3 546  44  
Březen  52  2 840  3 106  48  
Duben  107  6 199  6 745  0  
Květen  79  5 095  4 522  8  
Červen  79  4 073  3 919  8  
Červenec  103  6 482  6 703  12  
Srpen  91  4 048  4 263  19  
Září  125  5 867  6 516  36  
Říjen  73  3 199  3 753  26  
Listopad  77  4 665  4 991  32  
Prosinec  86  7 296  7 676  28  
Celkem  1 011  58 651  61 122  320  
 

V průběhu roku 2020 kontakty s cílovou skupinou probíhaly převážně v těchto lokalitách:  

Florenc- jedná se o lokalitu se zvýšeným výskytem pohozeného injekčního materiálu, nejvíce nálezů bylo 
zaznamenáno pod železničními mosty, zejména pak za pobočkou McDonald´s. Výskyt uživatelů drog je daný 
skutečností, že se jedná o velký dopravní uzel, tedy místo velmi dobře dostupné. 

Rohanský ostrov- jedná se o oblast, kde v dočasných obydlích přebývá poměrně velké množství osob, nelze 
stanovit přesný počet, jelikož ten se vcelku nepravidelně proměňuje a vliv na něj má bezpochyby i aktuální roční 
období. Oproti roku 2019 pohozený infekční materiál zde byl nacházen jen sporadicky, poskytovány zde byly HR 
služby, stejně tak poradenství a drobná zdravotní ošetření.  

Palmovka- lokalita je velmi dobře dostupná, jedná se o velký dopravní uzel na území městské části, což s sebou 
přináší vyšší pravděpodobnost navázání osobního kontaktu s klienty a rovněž i zvýšený výskyt pohozeného 
infekčního materiálu. V oblasti Palmovky se pak jedná zejména o volný prostor U Rustonky, Pod Plynojemem, nám. 
Bohumila Hrabala, prostory pod železničním mostem (křižující ulici Sokolovská a Na Žertvách).  

Kobylisy- monitorováno bylo zejména okolí stanice metra Kobylisy, převážně v rámci nočních služeb, kdy byla větší 
pravděpodobnost navázání kontaktu s klienty. V širším okolí se spíše nepravidelně vyskytovalo menší množství 
infekčního odpadu.  

Pod Plynojemem  
v širším okolí této ulice bylo pravidelně navštěvováno místo, kde v uplynulém roce žilo poměrně velké množství 

osob bez přístřeší společně s uživateli návykových látek. Za zmínku také stojí, že se jedná rovněž o místo s vyšším 
tranzitem osob – krátkodobé nocování, návštěvy atp. V této lokalitě se nenachází zpravidla žádný pohozený 
infekční materiál, poskytovány jsou zde zejména Harm Reduction služby, služby poradenství a zdravotního 
ošetření.  
Písečná  
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V okolí této ulice se v průběhu roku 2020 objevily dva nové squaty, které byly přístupné a obydlené klienty pouze 
krátkou dobu. Dále byl v této lokalitě dlouhodobě navštěvován squat, který má z našeho pozorování stálé složení 
obyvatel. 

K dalším místům, které se v roce 2020 monitorovaly, patřily lokality: okolí stanice metra Invalidovna, Ládví, 
Křižíkova, okolí autobusové zast. Kuchyňka, Balabenka. V okolí nemocnice Bulovka ke kontaktům s cílovou 
skupinou docházelo mezi ulicemi Chlumčanského a v parku Pod Korábem.  

 

Terénní program Drop In o.p.s. působí na MČ Praha 8 také na uzavřené drogové scéně, kdy kontakt s uživateli 
drog, jež žijí tzv. skrytě (tedy legálně v bytě či domě), je velmi specifický a proces vytvoření důvěry mezi klienty a 
pracovníky je dlouhodobý a má mnoho úskalí. Cílem je snižování zdravotních, sociálních nebo kriminálních rizik 
spojených s užíváním nelegálních návykových látek. Na projektu na UDS se podílí jak sociální pracovníci, tak 
indigenní pracovníci z řad bývalých nebo současných uživatelů drog, jež dokáží do této scény snadněji proniknout 
a navázat aktuální problémové uživatele. Na uzavřené drogové scéně proběhlo v roce 2020 celkem 63 kontaktů, 
bylo vyměněno celkem 31 290 použitých stříkaček Za 30 970 nových stříkaček.  Oproti roku 2019 došlo k rozšíření 
časové dotace služby o 3 hodiny, což s sebou přináší prostor k individuální práci s jednotlivými klienty, jakož i 
k odkrytí nových témat a zakázek spolupráce. 

 

V rámci výměny na uzavřené i otevřené drogové scéně pracovníci poskytují mimo sterilní injekční sety další HR 
materiál, kterým jsou aplikační vody, vatové filtry, prezervativy, želatinové kapsle, reagenční nádobky, stericupy, 
sterifiltry, zdravotnické potřeby (obvazový materiál, gáza, náplasti, mast Betadine, mast Ibalgin Duo effect, 
kalciová mast). Díky navázané spolupráci s Potravinovou bankou byly klientům distribuovány základní potraviny. 
V rámci zimních opatření pracovníci distribuovali termofólie, termospacáky a multivitamínové doplňky stravy, kdy 
uživatelé ilegálních návykových látek jsou mnohdy zároveň osobami bez přístřeší, pro které jsou zimní měsíce 
obdobím se zvýšeným rizikem zdravotních komplikací či nevratných somatických změn způsobených dlouhodobě 
nízkými teplotami. Dalšími poskytovanými službami vedle výměnného programu jsou základní sociální a zdravotní 
poradenství či základní zdravotní ošetření. V indikovaných případech poskytují pracovníci klientům asistenci při 
komunikaci a jednání s institucemi. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. 
 

S ohledem na ochranu veřejného zdraví, spolupracovala MČ Praha 8 v rámci vytipovaných lokalit zatížených 
užíváním drog s resocializačním programem FIXPOINT (Progressive o.p.s.)  v roce 2020 beze změny. Kdy program 
nabízí službu instalace bezpečnostních kontejnerů na odhoz injekčního materiálu a jejich následnou obsluhu. 
Program dále probíhá formou sběru injekčního materiálu v terénu a monitoring nových lokalit potenciálně 
ovlivněných výskytem drogové scény. Indigenní TP navštěvovali v roce 2020 rizikové lokality pravidelně 3x do 
týdne s časovou dotací 3 hodiny na jednu službu. Kontrola kontejnerů probíhala po většinu roku 2 x týdně a 
odvíjela se od aktuální situace. ITP v rámci jejich působení v lokalitě prováděli osvětu v uživatelské komunitě 
ohledně bezpečné likvidace injekčního materiálu. Kontejnery Fixpoint jsou na městské části stále 3 (Tišnov, 
Palmovka, Bulovka).  

Indigenní terénní pracovníci programu Fixpoint v roce 2020 monitorovali a sbírali injekční materiál zejména 
v těchto lokalitách: 

Florenc 

 – oproti roku 2019 v této lokalitě evidujeme pokles nálezů, nicméně se stále jedná o lokalitu s větším počtem 
nálezů. Přičemž nejvíce stříkaček bylo nalezeno na schodech vedoucích na magistrálu Wilsonova a za jižní stěnou 
místní provozovny McDonald´s (parkoviště a přilehlá plocha mezi pilíři mostu magistrály), dále pak v okolí stanice 
metra Florenc a budovy Muzea HMP, ulice Za Poříčskou branou je také pravidelně monitorována. (celkem 740 
kusů). Vysoká míra znečištění, potažmo přítomnost infekčního rizika v těchto místech koresponduje plánované 
instalaci kontejneru v této lokalitě. Kdy MČ považuje za vhodné využít všech dostupných prostředků k pokusu o 
dosažení čistého a bezpečného prostoru na tak frekventovaném místě, jakým dopravní uzel Florenc bezesporu je. 
V rámci kontejneru Fixpoint bylo zachyceno dalších 538 kusů.  
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Rohanské nábřeží  

 druhá uživatelsky oblíbená lokalita, a to v celé délce od Hlávkova mostu až po Libeňský most. Nejčastější nálezy 
byly v místech zaniklého sběrného dvora a zaniklých tenisových kurtů (celkem 1 111 kusů), kdy oproti roku 2019 
došlo k určitému nárustu, což bylo dáno tím, že toto specifické místo se v roce 2020 stalo útočištěm mnoha lidí 
bez domova včetně uživatelů návykových látek. Opatření zavedená v souvislosti s Covidem – 19 (zákaz vycházení, 
zákaz kumulace lidí na jednom místě, omezení služeb, častější kontroly ze strany policie apod.) znamenala odliv 
uživatelů z centra města.  

 

Palmovka 

  lokalita je významná zejména proto, že se jedná o velký dopravní uzel, což jsou časté body setkávání uživatelů 
drog, což s sebou přináší vyšší pravděpodobnost navázání kontaktu s klienty a rovněž zvýšený výskyt pohozeného 
infekčního materiálu. Na Palmovce se pak jedná zejména o volný prostor u Rustonky, nám. Bohumila Hrabala, 
prostory pod železničním mostem, Elsnicovo nám. Na Palmovce bylo zejména v okolí výstupů z metra a 
tramvajových zastávek zlikvidováno 193 kusů infekčního materiálu. V rámci kontejneru Fixpoint bylo zachyceno 
dalších 273 kusů. V této lokalitě byly nálezy také v lokalitě U Libeňského plynojemu,na náměstí Bohumila Hrabala, 
v ulicích U Synagogy, Ludmilina, Novákových, U Balabenky, na Kotlasce, na Elsnicově náměstí, na nám. Dr. Václava 
Holého apod. Povětšinou šlo o nálezy v řádu jednotek za službu. 
 

Bulovka 

co se nálezů na Bulovce a jejím přilehlém okolí týče, v porovnání s rokem 2018 i 2019 došlo k určitému poklesu, 
stejně tak tato lokalita je oproti předchozím letům mnohem méně zatížena dopady uživatelských aktivit.  

Celkem bylo v této lokalitě nalezeno 393 kusů infekčního materiálu a v rámci kontejneru Fixpoint zachyceno 533 
kusů injekčních stříkaček. Tento úbytek lze přisuzovat výborné práci strážníků MPP, indigenních pracovníků 
v terénu (Progressive o.p.s.) a zdravotnického zařízení Centrum metadonové substituce (Drop In o.p.s.) v němž 
došlo k poměrně výrazné redukci klientů. 

 
Kobylisy  
monitorováno bylo zejména okolí stanice metra Kobylisy. V širším okolí se spíše nepravidelně vyskytuje malé 
množství infekčního odpadu (v řádu jednotek). Lokalita byla navštěvována také v rámci nočních služeb, kdy je zde 
vyšší pravděpodobnost navázání kontaktu s klienty.  
 
Kontejnery Fixpoint na Praze 8: 

Kontejner na Těšnově v roce 2019 zachytil celkem 538 ks injekčních stříkaček, kontejner na Palmovce zachytil 
273 kusů, v kontejneru na Bulovce bylo nalezeno 533 kusů. Každý rok evidujeme větší množství infekčního 
materiálu nalezeného v kontejnerech Fixpoint, což jen potvrzuje funkčnost a oprávněnost umístění kontejnerů 
ve vybraných lokalitách.  

 

V rámci monitoringu dětí a mládeže probíhala stejně jako v předchozích letech spolupráce s terénním 
programem Salesiánského střediska mládeže- střediska volného času, o.p.s. nicméně i tato oblast v rámci 
epidemiologické situace zaznamenala změny:  

Program je zaměřen na cílovou skupinu dětí, mládeže a mladých dospělých z Prahy 8 ve věku 13-22 let 
(experimentálně i na CS +12let). Terén zaznamenal nárůst klientů oproti minulému roku z 84 na 96. Stejně tak celá 
služba měla zhruba 10% nárůst klientů. 16. března 2020 byla vládou nařízená opatření, která vedla k uzavření 
služby. Služba přešla do online prostředí, kde byl klientům nabízen kontakt online v podobě chatování nebo 
možných hovorů, které mohly probíhat skrz pracovní telefon, nebo přes facebookovou stránku organizace. V 
tomto online provozu organizace fungovala až do ukončení vládního zákazu (18.5.2020.), kdy mohli opět provádět 
kontaktní práci ve standardním režimu. Stejně tak terénní zázemí „Heliport“, které je umístěno v areálu školy ZŠ 
Hovorčovická, nebylo možné v rámci kovidových opatření využívat. V rámci koronavirových opatření byl v rámci 
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klientely kladen důraz na dodržování opatření proti šíření nákazy. Dále byly ve spolupráci s MČ Praha 8 nabízeny 
hygienické pomůcky (roušky, dezinfekce). 
 
Vzhledem k dlouhodobé distanční výuce vyhradila MČ Praha 8 část ze svého rozpočtu na podporu sociálně slabých 
a vícečetných rodin v rámci doučování, on- line výuky a přípravy na přijímací zkoušky. Stejně tak vzhledem 
k nepříznivé ekonomické situaci v rámci epidemiologické situace bylo MČ Praha 8 přispěno na kroužkovné pro děti 
a mládež.     
 
 
Rok 2020 a s ním spojená společenská a epidemiologická krize zásadním způsobem ovlivnila také ambulantní a 
pobytové služby v oblasti adiktologie, kdy vzhledem k opatřením spojeným s Covid-19 bylo potřeba najít 
potenciální nové metody komunikace s klienty a převést je do praxe i mimo období pandemie. Jednalo se zejména 
o změnu formy poskytování služby, kdy v obdobích nouzového stavu byla služba poskytována z primárně 
vzdáleného prostředí (telefonáty, videohovory, e-maily). Více rozvedeno viz str. 17-18. 
 
 
Samostatnou oblastí nicméně prolínající se cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší. Na MČ Praha 8 působí 
v největší míře terénní program Arcidiecézní charity Praha, dále pak TP Armády Spásy. Kdy rok 2020 byl 
v souvislosti s Covid -19 také pro tyto služby specifický. Terénní služba Arcidiecézní Charity Praha se mimo své 
běžné aktivity podílela na realizaci stanového městečka na rozhraní Prahy 8 a Prahy 7, ubytování klientů 
v komerčních ubytovnách, poskytování ochranných pomůcek.   V roce 2020 ADCH Praha terénní služba   pracovala 
s cca 255 klienty a vykonala 1868 kontaktů, z toho 319 kontaktů byly ženy. Nejvíce kontaktů bylo uskutečněno 
v lokalitě Karlín, Kobylisy a Libeň. 
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1. Situace na městské části v oblasti užívání návykových látek  

 

1. Užívání návykových látek v obecné populaci, ve školní populaci 
Nejčastěji zaznamenané návykové látky u této cílové skupiny jsou nikotin, THC, alkohol. Nový trendem jsou žvýkací 
tabáky typu LIFT, které naši klienti v letošním roce užívali místo či v kombinaci klasických cigaret. Uváděným 
důvodem užívání tabákových výrobků LIFT uvádí klienti možnost konzumace na vyučování či online vyučování. 
Další modernizací v užívání tabákových produktů jsou iqos elektonické cigarety, které jsou dle klientů méně 
škodlivé. 

 
2. Užívání návykových látek v prostředí zábavy, nočního života  

Vzhledem k vládním opatřením a uzavírání klubů a hospod, jsme zaznamenali menší výskyt rizikového chování v 
místech podniků. V letních časech se tyto aktivity odehrávaly spíše ve venkovních prostorách, jako jsou parky a 
hřiště. Noční život mládeže se přesunul spíše do bytů jednotlivých klientů, kde se potkávali ve větších skupinách.  

 
3. Problémové formy užívání návykových látek  

V celopražském průměru je ze 43% primární drogou Pervitin, 30% Subutex/Suboxon, 8% Heroin. Zhruba 98% 
klientů terénního programu NO BIOHAZARD a Drop In užívá drogy nitrožilně. Nezaznamenali jsme speciální nové 
formy užívání návykových látek. Také jsme nezaznamenali v rámci kontaktu výskyt nových návykových látek. 

 
4. Užívání návykových látek ve specifických skupinách  
Uzavřená drogová scéna (pracovníci navštěvují byty klientů) - nezaznamenali jsme žádné rozdíly při užívání 
návykových látek v rámci této specifické skupiny. Za rok 2020 jsme na území MČ Praha 8 zaznamenali v rámci 
cílové skupiny kontakt s cizinci. Nejčastěji se jednalo o ruskojazyčné klienty a klienty slovenské národnosti. 
Většina klientů služby není v kontaktu s žádnými zdravotnickými službami. Často je překážkou návštěvy strach 
z chování zdravotníků či předchozí negativní zkušenost (ti). Tyto klienty se snaží NNO v případě potřeby motivovat 
k návštěvě takovýchto zařízení, mapovat jejich obavy, případně jim do zařízení nabídneme asistenci.  

 
5. Sociálně vyloučené lokality 
Na Praze 8 není vyloučená lokalita. Z pohledu PČR jsou v rizikových lokalitách prováděny uniformovanou policií 
ve spolupráci se strážníky MPP průběžné kontroly. Tyto lokality jsou rovněž monitorovány ve spolupráci 
s terénními programy Drop In a Progressive o.p.s., ale i terénními programy pro osoby bez přístřeší od 
Arcidiecézní charity Praha, Armády Spásy, Centra sociálních služeb 
 
6. Uživatelé návykových látek v léčbě a ve službách 
Výraznou skupinou uživatelů NL jsou na MČ Praha 8 klienti Centra metadonové substituce. V roce 2020 byl 
(březen – květen) radikálně omezen provoz metadonového centra, klienti docházeli do zařízení 1x týdně, v měsíci 
září kvůli rekonstrukci budovy byl provoz centra odkloněn do jiných prostor. Navíc v roce 2020 došlo k redukci 
klientů. 
 
7. Infekční onemocnění v souvislosti s užíváním drog  
Klienti mohou pravidelně navštěvovat a nechávat se testovat v Domě Světla, v K centrech nebo na sanitce 
organizace Sananim. TP s klienty rovněž spolupracovali na léčbě HCV neinterferonovou metodou s nemocnicí 
IKEM. Všichni se vyléčili. Aktivně testování a léčbu na HCV je klientům TP nabízeno a klienti jsou do nemocnice 
doprovázeni 
 
8. Předávkování, včetně smrtelných  

v roce 2020 se jedná o 1 případ úmrtí muže, 35 let, po požití pervitinu, Praha 8, Zenklova ul. – věc šetří SKPV 
Krajského ředitelství hl. m. Prahy jako podezření z tr. činu dle § 283, odst. 1, 4a) tr. Zákoníku 
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9. Další zdravotní komplikace v souvislosti s užíváním návykových látek 
O tomto nemáme relevantní informace 

 
10. Hazardní hraní 

Více než hazardní hraní na automatech vnímáme posun k moderním technologiím, kdy podle terénní služby 
Salesiánského střediska mládeže jde zejména o mobilní aplikace a hry s tématikou hazardu. U části mládeže je 
stále populární sázení na sportovní zápasy, které jsou velice dobře dostupné díky on-line aplikacím. 

11. Nové technologie 
Takzvané „nové technologie“ se staly součástí každodenního života mladých lidí, kdy již se nejedná o „nové“. 
Nadužívání je těžko posouditelné, neboť trendem je využívat internet, sociální sítě, a to převážně přes mobilní 
telefony. Využívání internetu, mobilních telefonů a sociálních sítí stále roste, oproti předcházejícím 3 – 5 letům se 
trendy v sociálních sítích zrychlily a přibyly nové sociální sítě. Známý „trend“ facebook už pustil prvenství ve 
využívání mládeží, jeho místo přebral Instagram a Youtube. Počítačové hry jsou součástí života mladých lidí, ale 
míra využívání neroste nijak zásadně, proti PC hrám jsou na vzestupu hry mobilní. Velkou změnou posledních let 
je zvýšená komunikace po sociálních sítích na úkor osobního kontaktu. Dle sociálních pracovníků ze Salesiánského 
střediska mládeže je působením tohoto fenoménu daleko složitější zaujmout mladé lidi při kontaktu face to face.  

 
12. Nové trendy a fenomény  

Mezi nové trendy a fenomény patří také již zmiňované nadužívání nikotinových výrobků, složitější vytváření 
osobních vztahů a brzké sexuální zkušenosti, velice často ovlivněné dostupností pornografie. S tímto je úzce spjato 
nadužívání internetu, sociálních sítí, mobilních telefonů a s těmito technologiemi spojeno vydírání dětí, šíření 
dětské pornografie, zneužívání dětí touto formou nových technologií. 

 

12.1. Nové drogy 

Nemáme relevantní informace. 
 

2. Drogová kriminalita:  

 

Obvodní ředitelství Policie Praha III  

V roce 2019 bylo spácháno celkem 84 trestných činů, spadajících do drogové trestné činnosti. 
V roce 2020 to bylo 112 trestných činů, došlo tedy k nárůstu o 28 trestných činů. 
Pokud jde o přestupky na úseku drog, těch bylo v roce 2019 zjištěno celkem 136. 
V roce 2020 jich bylo celkem 151, což je nárůst o 15 přestupků.  

 
Celkový počet přestupků projednaných v r. 2020: 11 
 
 
Tabulka -1: Počet osob/pachatelů přestupku neoprávněného držení drog v malém množství pro vlastní potřebu 
projednaných v r. 2020 v rozdělení podle věku pachatele a drogy: 

Drogy 
 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy 0 2 

Pervitin 0 5 

Extáze 0 0 

Heroin 0 2 

Kokain 0 1 

Subutex/Suboxone 0 0 
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Houby obsahující OPL 0 0 

Jiná OPL 0 0 

Celkem osob 50 109 

Zdroj údajů: ÚMČ Praha 8, Informační systém ETŘ 

 

Tabulka -2: Počet osob/pachatelů přestupku neoprávněného pěstování rostlin/hub s obsahem OPL v malém množství 
pro vlastní potřebu projednaných v r. 2020 podle věku pachatele a drog 

Rostliny/houby 
Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Rostliny konopí 0 0 

Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL 0 0 

Celkem osob 0 0 

Zdroj údajů: ÚMČ Praha 8 

 
Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-3: Počet osob/pachatelů přestupku umožnění 
neoprávněného požívání návykových látek osobě mladší 18 let projednaných v r. 2020 v rozdělení podle věku pachatele 
a drogy: 

Drogy 
 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy 0 0 

Pervitin 0 0 

Extáze 0 0 

Heroin 0 0 

Kokain 0 0 

Subutex/Suboxone 0 0 

Houby obsahující OPL 0 0 

Jiná OPL 0 0 

Celkem osob 0 0 

Zdroj údajů: ÚMČ Praha 8 

 

Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-4: Množství drog zajištěných v r. 2020 v rámci 
přestupkového řízení v rozdělení podle drog 

Druh drogy Celkové množství 

Marihuana (g) 4,4 

Hašiš (g) 0 

Rostliny konopí (ks rostlin) 0 

Pervitin (g) 17,72 

Extáze (ks tablet) 0 

Heroin (g) 0,85 

Kokain (g) 0,1 

Subutex/Suboxone (ks tablet) 0 

Houby obsahující OPL (ks) 0 

Jiné rostliny obsahující OPL (ks) 0 

Jiné drogy:……….(uveďte název a 
jednotku množství) 

0 
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Jiné drogy:……….(uveďte název a 
jednotku množství) 

0 

Zdroj údajů: ÚMČ Praha 8 

 

Tabulka -5: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2020 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek 
Pachatelé – fyzické osoby 

Přestupek Počet pachatelů 

§ 35, odst. 1, písm. a) 0 

§ 35, odst. 1, písm. b) 0 

§ 35, odst. 1, písm. c) 0 

§ 35, odst. 1, písm. d) 0 

§ 35, odst. 1, písm. e) 0 

§ 35, odst. 1, písm. f) 0 

§ 35, odst. 1, písm. g) 0 

§ 35, odst. 1, písm. h) 0 

§ 35, odst. 1, písm. i) 0 

§ 35, odst. 1, písm. j) 3 

§ 35, odst. 1, písm. k) 0 

§ 35, odst. 1, písm. l) 0 

§ 35, odst. 1, písm. m) 0 

§ 35, odst. 1, písm. n) 3 

§ 35, odst. 1, písm. o) 0 

§ 35, odst. 1, písm. p) 0 

Zdroj údajů: ÚMČ Praha 8 

 

Pachatelé – právnické osoby 

Přestupek Počet pachatelů 

§ 36, odst. 1, písm. a) 0 

§ 36, odst. 1, písm. b) 0 

§ 36, odst. 1, písm. c) 0 

§ 36, odst. 1, písm. d) 0 

§ 36, odst. 1, písm. e) 0 

§ 36, odst. 1, písm. f) 0 

§ 36, odst. 1, písm. g) 0 

§ 36, odst. 1, písm. h) 0 

§ 36, odst. 1, písm. i) 0 

§ 36, odst. 1, písm. j) 0 

§ 36, odst. 1, písm. k) 0 

§ 36, odst. 1, písm. l) 1 

§ 36, odst. 1, písm. m) 0 

§ 36, odst. 1, písm. n) 0 

§ 36, odst. 1, písm. o) 0 

§ 36, odst. 1, písm. p) 0 

§ 36, odst. 1, písm. q) 0 

§ 36, odst. 1, písm. r) 0 

§ 36, odst. 2 0 

§ 36, odst. 3 0 

§ 36, odst. 4 0 
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§ 36, odst. 5 0 

§ 36, odst. 6  0 

§ 36, odst. 7 0 

§ 36, odst. 8 0 

§ 36, odst. 9 0 

Zdroj údajů: ÚMČ Praha 8 

 

Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-6: Počet osob/pachatelů přestupků podle zákona č. 
361/2000 Sb., o silničním provozu 

Přestupek  
Počet osob/pachatelů přestupku 

Alkohol Ostatní drogy 

§ 125c, odst. 1, písm. b) – pod vlivem 0 0 

§ 125c, odst. 1, písm. c) – stav vylučující 
způsobilost 

0 0 

 

3. Koordinace protidrogové politiky 

Institucionální zajištění koordinace - protidrogový koordinátor MČ: 

 
• Jméno: Mgr. Zuzana Holíková 

• Kontaktní údaje: tel. 222 805 646, e-mail:  zuzana.holikova@praha8.cz  

• Vzdělání: magisterské 

• Vykonává funkci PK MČ od data: 1.10.2015 

• Délka praxe v oblasti prevence (protidrogové): 5,5 roku 

• Zařazení ve struktuře úřadu MČ: pověřena vedením odboru zdravotnictví a sociálních služeb 

• Přímý nadřízený (jméno, funkce): Judr. Josef Rambousek, tajemník   

• Velikost pracovního úvazku PK MČ: částečný - kumulovaná funkce 

• Jiné agendy vykonávané PK MČ: agenda dotačních programů v oblasti poskytovatelů sociálních a 
návazných služeb 

• Změny v r. 2020: beze změn 

 
 
Protidrogová komise na MČ: 
  

• Název komise: Komise pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů 

Vznik komise (rok): 2018 

Zařazení komise: poradní orgán Rady MČ Praha 8 

• Složení komise (seznam členů) ve struktuře:  

 

Jméno a příjmení Instituce Funkce v instituci 
Mgr. Libor Paulus Zastupitelstvo MČ Praha 8 zastupitel 

Ing. Ondřej Buršík Zastupitelstvo MČ Praha 8 zastupitel 

Jiří Vítek Zastupitelstvo MČ Praha 8 místostarosta 

Ondřej Gros Zastupitelstvo MČ Praha 8 starosta 

Bc. Josef Slobodník Zastupitelstvo MČ Praha 8 radní 

mailto:zuzana.holikova@praha8.cz
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Pavel Schnirch z řad občanů  

Jaroslav Kudláček z řad občanů  

Zdeněk Pohunek z řad občanů  

Michael D. Jettmar Z řad občanů  

Jiří Hons z řad občanů  

Jan Kolátor z řad občanů  

Jan Kouba z řad občanů  

Mgr. Zuzana Holíková ÚMČ Praha 8 pověřena vedením OZS 

Bc. David Straka ÚMČ Praha 8 pověřen vedením  OBKŘ 
 

- zabývá se komise problematikou alkoholu?               ano   ne 

- zabývá se komise problematikou hazardního hraní?  ano   ne 

- počet jednání komise v r. 2020:  6 

- nejdůležitější projednávaná témata v roce 2020: bezpečnostní situace na Praze 8, oblasti 
protidrogové politiky, oblasti prevence kriminality, oblast primární prevence v rámci školských 
zařízení 

- změny, které proběhly v r. 2020: žádné 

 

Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na místní úrovni: 

  
Rok 2020 byl v souvislosti s rozšířením onemocnění Covid -19 specifický. Kdy spolupráce s aktéry protidrogové 
politiky byla zachována, nicméně komunikace probíhala převážně v rámci online prostředí. 
Spolupráce se školními metodiky prevence + Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8+ 
Křesťanskou PPP: nemohla probíhat standartně, pravidelná pracovní setkání nebylo možné uskutečnit, 
komunikace probíhala vzdálenou komunikační formou, školám byla PPP nabídnuta konzultace osobní nebo e-
mailovou formou. Ke změnám došlo vlivem epidemiologické situace také v rámci programů primární prevence na 
základních a středních školách, kdy pozornost se přesunula spíše na oblasti:  
bezpečný pohyb na internetu s cílem uvědomění si rizik a nástrah užívání internetu a sociálních sítí, stejně tak 
bezpečného pohybu na internetu. Kyberšikana, bezpečné užívání sociálních sítí s cílem porozumění samotnému 
pojmu kyberšikana, jako jedné z forem šikany, ujasnění pravidel bezpečného chování na sociálních sítích.  
Závislostní chování- nelátkové závislosti jež seznamuje žáky s tématy nelátkových závislostí, jakož i učí uvědomění 
si hranic mezi běžným užíváním a závislostí, jakož i motivuje ke zdravému životnímu stylu a komunikaci s osobním 
kontaktem. Vzhledem k distanční formě výuky byly programy nabízeny on-line formou s interaktivním 
preventivním obsahem.   
 
Městská část Praha 8 přispívá od roku 2017 základním školám na programy selektivní primární prevence 
zaměřující se na jednotlivce i třídní kolektivy a nebylo tomu jinak ani v roce 2020. Beze změny byla rovněž 
spolupráce v rámci grantových řízení, kdy protidrogová koordinátora poskytuje školám podporu při podávání a 
zpracování dotačních žádostí. Protidrogová koordinátora rovněž průběžně informuje školní metodiky prevence o 
nabídkách vzdělávání a aktualitách z oblasti rizikového chování dětí a mládeže.  
 
V rámci této oblasti je velice důležitá také vzájemná spolupráce a provázanost s protidrogovou koordinátorkou 
MHMP a koordinátory z ostatních městských částí. 
 
Spolupráce s institucemi - stejně tak v rámci skupiny poskytovatelů služeb pro děti a mládež nemohla pravidelná 
pracovní setkání probíhat standartně, komunikace probíhala převážně vzdálenou komunikační formou.  Další 
novinkou v rámci spolupráce bylo poskytnutí městskou částí Praha 8 dostatečné množství dezinfekce a 
ochranných prostředků jak školským zařízením, tak NNO a jejich následná distribuce směrem k cílové skupině i 
širší veřejnosti. Novou formou spolupráce bylo rovněž zajištění potravin z Potravinové banky a ze škol (vlivem 
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dlouhodobého uzavření škol, by došlo k velkým ztrátám) a skrze NNO a Oddělení sociálně- právní ochrany dětí 
došlo k předání rodinám, osobám v krizi.  
 

4. Strategické dokumenty protidrogové politiky MČ 

Koncepce, strategie, akční plány a jejich zaměření, specifické strategické dokumenty protidrogové politiky MČ 
 

Název dokumentu: Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 8  

Období platnosti:            2019- 2020 

Schváleno dne:   11.10.2018, průběžně aktualizováno 

 

Akční plán protidrogové politiky městské části Praha 8 je strukturován do intervenčních oblastí se zahrnutím čtyř 
pilířů protidrogové politiky a tří přístupu strategie podle protidrogových strategií HMP a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky 

 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou nelegálních drog     ano  ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou alkoholu             ano  ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou tabáku             ano  ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou hazardního hraní     ano  ne 

www stránky dokumentu ke stažení:  MČ Praha 8: Prevence rizikového chování  

 

 
Strategické dokumenty MČ se širším kontextem obsahující také otázky protidrogové politiky  
 
              Název: Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8  

Období platnosti: 2017-2026 

Schváleno dne: 1/2017 

www stránky dokumentu ke stažení:   

https://www.praha8.cz/Strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-MC-Praha-8.html 

 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou nelegálních drog    ano  ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou alkoholu            ano  ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou tabáku            ano  ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou hazardního hraní    ano  ne 

změny v r. 2020: žádné 

 

            Název:   Koncepce prevence kriminality 2019–2024 městské části Praha 8 
              Období platnosti: 2019- 2024 
              Schváleno dne:  10/2019 
              www stránky dokumentu ke stažení: https://www.praha8.cz/file/rSV/Koncepce-prevence-kriminality-
2019-2024-MC-Praha-8.pdf  

  

 Jde především o soubor opatření, která mají předcházet páchání kriminality, snižování její závažnosti a 

zvyšování pocitu bezpečí občanů. 

změny v r. 2020: žádné 

https://www.praha8.cz/Prevence-rizikoveho-chovani
https://www.praha8.cz/Strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-MC-Praha-8.html
https://www.praha8.cz/file/rSV/Koncepce-prevence-kriminality-2019-2024-MC-Praha-8.pdf
https://www.praha8.cz/file/rSV/Koncepce-prevence-kriminality-2019-2024-MC-Praha-8.pdf
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5. Zadané/realizované analýzy/studie v oblasti drogové politiky a drogové situace v roce 2020  

V roce 2020 MČ Praha 8 nerealizovala žádné analýzy ani studie v oblasti legálních, nelegálních drog a 
hazardního hraní. 

 
Další významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v r. 2020 na místní úrovni 
 

 
Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity 

Veletrh sociálních služeb a 
Den zdraví 

OZS Veřejnost Prezentace sociálních a 
návazných služeb NNO 

 

6. Finanční zajištění služeb pro uživatele návykových látek a osoby ohrožené problémovým hráčstvím1 

Způsob zajištění financování drogových služeb ze strany MČ 
Výdaje z rozpočtu obcí v roce 2020:  
Částkou 589 661,- Kč byly finančně podpořeny organizace zajišťující služby pro uživatele návykových látek 
460 500,- Salesiánského střediska pro děti a mládež 
 

 

Organizace 
Výše výdajů (v Kč) na protidrogovou 

politiku 
Výše výdajů (v Kč) na hazardní 

hraní 

Progressive o.p.s. 245 000,-  

Drop In o.p.s. 175 000,-  

Sananim 49 661,-  

Centrum pro rodinu PSS 40 000,-  

Centrum Alma                                                                  30   000,- 

Magdaléna o.p.s 50 000,-  

 

Zpracovala: Mgr. Zuzana Holíková, vedoucí OZS 

Datum: 25. ledna 2021 

 
1Finanční zajištění služeb pro uživatele návykových látek a osoby ohrožené problémovým hráčstvím, uvádějte jen souhrnnou výši 

financování protidrogové politiky z rozpočtu Vaší MČ pro jednotlivé podporované organizace. Podrobné údaje o typu služeb, výši a účelu 
vynaložených prostředků jsou předmětem samostatné části ZZ ve formátu xls – Finanční přehled 2020. 
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7. Služby poskytované uživatelům návykových látek, problémovým hráčům a osobám závislostí ohroženým 
      

 Název dokumentu: Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb  

Období platnosti: od roku 2018 

www stránky ke stažení: https://www.praha8.cz/Katalog-poskytovatelu-socialnich-a-navaznych-sluzeb.html 

 
Tabulka: Programy primární prevence realizované v r. 2020  
 

Název 
projektu/programu 

Realizátor  Typ 
služby* 

Cílová skupina Charakteristika 
aktivit 

Počet 
akcí/osob 

Certifikace 
(ano/ne)  

Na startu mužnosti MPedu 
z.s. 

PP Žáci ZŠ Tematicky 

navazující cykly 

přednášek 

2 akce/24  ne 

Prevence z 

obýváku 

Prevcentru

m 

PP Žáci ZŠ + 

studenti SŠ 

Seriál s PP 

obsahem 

On-line  

 
Síť služeb se v současné obtížné době snaží přibližovat cílové skupině. Přicházející trendy ovšem přichází rychleji, 
než jak na ně reaguje systém. Dostupnost služeb pro cílovou skupinu není dostatečná, a to hlavně ze tří důvodů. 
Síť nedokáže (nebo zákonným omezením nemůže) reagovat na nové trendy dostatečně rychle. Propojení škol a 
preventivních služeb není na optimální úrovni, kdy stále se setkáváme s tím, že školy považují za dostatečné 
zorganizovat jednorázový program primární prevence externí organizací. Třetím důvodem je nízký počet NZDM. 
Ideální propojení preventivní sítě by mělo začínat od školního prostředí současně přes nízkoprahová zařízení a 
volnočasové kluby, až k rodině a rodičům.  
Na území MČ Praha 8 je za koordinaci PP ve školách a školských zařízeních odpovědný protidrogový koordinátor, 
nicméně v rámci této oblasti je nastavena úzká spolupráce se školou a školskými zařízeními jakož i Pedagogicko- 
psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, jakož i Křesťanskou pedagogicko- psychologickou poradnou se sídlem 
na Praze 8.  
 
Tabulka: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v r. 2020 

Název projektu/ 
programu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Počet 
osob, kt. 
služby 
využily 
/z toho UD 

Počet 
kontaktů
2 

Počet 
výměn3 

Počet 
vydanýc
h inj. stř. 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace (ano/ne) 

Terénní 

program - 

Streetwork 

Středisko 

prevence a 

léčby 

drogových 

závislostí – 

Drop In, 

o.p.s. 

TP Osoby 

ohrožené 

závislostí 

nebo 

závislé 

na 

návyk. 

látkách 

 1011 

(ODS) 

63 

(UDS) 

 61 122 

(ODS) 

30 970 

(UDS) 

Praha 8 ano 

Nízkoprahové 

středisko  

Středisko 

prevence a 

léčby 

KC Osoby 

ohrožené 

závislostí 

1700 

celkem/ 85 

z P8 

1700   Praha 8 ano 

 
2 Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité 
služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 
3  Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. 

https://www.praha8.cz/Katalog-poskytovatelu-socialnich-a-navaznych-sluzeb.html
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drogových 

závislostí – 

Drop In, 

o.p.s. 

nebo 

závislé 

na 

návyk. 

látkách 

 

 

No Biohazard Progressiv

e o.p.s. 

TP Uživatelé 

návyk. 

látek 

 2062 1 989 45 983 Praha 8 ano 

Fixpoint Progressive 

o.p.s. 

TP Uživatelé 

návyk. 

látek 

 1083  7039 Praha 8 ne 

Nízkoprahové 

středisko Vrtule 

Salesiánské 

středisko 

mládeže – 

středisko 

volného času 

o.p.s. 

KPS a 

TP 

Děti a 

mládež 

13 -22 

142    Praha 8 ano 

ADCH Praha Arcidiecézní 

charita 

Praha 

TP Osoby 

bez 

přístřeší 

255 1868(319 

ženy) 

   ano 

 
Spolupráce s terénními programy je na MČ poměrně intenzivní, nicméně vzhledem k rozloze MČ a zatížeností 
služeb pro osoby bez domova a uživatele drog je služba kapacitně nedostatečná. Řešení by představovalo rozšíření 
stávajících TP do více lokalit MČ, včetně navýšení počtu terénních pracovníků (případně rozšíření o case manager) 
a navýšení finančních prostředků HMP pro MČ na pokrytí TP. Současně řešení představuje zlepšení spolupráce 
mezi represivními složkami a pracovníky služeb, konkrétně zvýšený dohled policie v rizikových lokalitách, při 
vzájemném respektování postupů obou složek. 
 

 
Tabulka: Služby v oblasti ambulantní léčby v r. 2020 

Název 
projektu/progra
mu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita4 Počet osob, 
kt. služby 
zař. využily 

Počet nově 
evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Centrum 

metadonové 

substituce 

Bulovka 

Drop In 

o.p.s. 

SL UNL -  22 klientů 

z MČ Praha  

- HMP ano 

Psychiatrická 

lékařská 

ordinace 

Mudr. 

Homola 

Zdeněk 

AL Alkoholové 

závislosti 

- - - HMP  

Centrum pro 

závislé na 

tabáku 

Nemocnic

e Na 

Bulovce 

AL Závislosti 

na tabáku 

- - -   

 
4 Kapacita:  Uvádí se u těch služeb, kde je to relevantní. Kapacita znamená, pro kolik klientů současně je program maximálně 

určen; počet míst v zařízení/programu. Nejedná se o denní ani roční kapacitu. Jde o stav, kdy další nový zájemce o službu 
(klient), již musí být zařazen do pořadníku či odkázán do jiné služby. 
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Z pohledu celého hlavního města je důležitou službou podpora osob závislých na návykových látkách tj. Centrum 
metadonové substituce. Stejně jako v předchozích letech absolutním nedostatkem v poskytování substituční léčby 
je nerovnoměrné rozprostření služby, chybí provázanost na následné služby, rovněž chybí koordinovaná podpora 
a rozšíření substituční léčby do dalších MČ v rámci HMP a tím zvýšení dostupnosti péče pro klienty. 
 
 
Tabulka: Služby v oblasti rezidenční léčby v r. 2020 

Název 
projektu/progra
mu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita5 Počet osob, 
kt. služby 
zař. využily 

Počet nově 
evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Ambulantní 

skupiny: 

Doléčovací 

skupina, 

Anonymní 

hráči,Skupina 

pro patologické 

hráče, Skupina 

pro příbuzné  

Psychiatric

ká 

nemocnice 

Bohnice-  

pav.8 

pav.31 

pav.33, 

pav.35 

Jiné: 

Terapeut

ická 

komunita 

Osoby se 

závislostí 

 Informace 

nezjištěny 

   

*DXT – detoxifikace,  LZS – lůžkové zdravotní služby, RPTK – terapeutické komunity, DSZR – domovy se zvláštním režimem,    
- jiné  

 

Stejně jako v předchozím bodě, chybí rovnoměrné rozprostření služeb, s následnou provázaností na návazné 
služby typu sociálního bydlení (chráněné, DZR- rovněž pro závislé klienty v seniorském věku), provázanost 
spolupráce s praktickými a odbornými ambulantními lékaři. Značně pod-kapacitní je zajištění dostupnosti péče 
v rámci sociální problematiky a resocializace (sociální zaměstnávání, právní poradenství- oddlužení, brigády, aj.) 

 
Tabulka: Služby v oblasti následné péče v r. 2020 

Název 
projektu/progra
mu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacit
a4 

amb. / 
pobyt. 

Počet osob, 
kt. služby zař. 
využily 

Počet 
nově 
evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Doléčovací 

centrum 

Magdaléna 

Magdalén

a o.p.s. 

Ambulan

tní 

Pobytová 

 

Abstinující 

osoby od 18 

let se 

závislostí na 

návyk. 

látkách 

Ambulan

tní 15 

klientů/ 

pobytov

á 12 

lůžek 

DC Podolí 78 

klientů (44 M, 

34Ž),trénink.byt

y 62 kl.(38M, 

24Ž), 8 kl. 

využilo pobyt.i 

amb.formu 

 Praha 8 ano 

Poradna Alma Centrum 

Alma, z. ú. 

Ambulan

tní 

Osoby 

ohrožené 

závislostí 

nebo závislé 

na návyk. 

 V r. 2020 

službu celkem 

využilo 

 Praha 8 ano 

 
5 Kapacita – pro kolik klientů současně je program maximálně určen; počet míst v zařízení/programu. V tomto případě jde o 

počet lůžek. 



Strana 17 (celkem 20) 

Látkách, 

včetně 

tabáku, 

patolog.hráčs

tví 

228 klientů. 

Z toho 36 

klientů z Phy 8. 

První kontakty 

120/ 27 z P8 

Adiktologická 

ambulance 

Sananim, 

podprogram 

Case 

management 

Sananim, 

z.ú. 

Ambulant

ní 

Léčba + 

case 

manage

ment 

Osoby 

ohrožené 

závislostí 

nebo závislé 

na návyk. 

látkách 

 45 klientů/ 6 

z Prahy 8 

Počet kontaktů 

753 

 Praha 8  

Celospolečenská situace v roce 2020 primárně ovlivněná Covid- 19 měla za následek rozšiřování závislosti na alkoholu 
a dalších legálních i nelegálních návykových látkách ve společnosti. Kdy vládní opatření, celospolečenský stres, snížení 
sociální kontroly, omezení pohybu a sociálních kontaktů, to vše vedlo v roce 2020 k lavině užívání návykových látek a 
rozvoji duševních poruch. Právě za této situace, více než kdy jindy jsou služby zabývající se závislostí společensky žádoucí 
a velmi přínosné. 

V důsledku epidemiologické situace byla zavedena možnost on-line a telefonických kunzultací pro klienty. Konzultace 
probíhaly analogicky s běžnými intervencemi, jako v běžném provozu. Distanční formou bylo možné realizovat i 
skupinové aktivity. On-line distanční služby byly včleněny do metodiky programu i jako alternativa k tradičním formám 
práce za jasně definovaných podmínek. Ukázalo se, že u klientů, kteří tak dostali možnost být se službou v kontaktu, 
nedošlo k žádnému zvýšení počtu adiktologických recidiv nad běžnou míru. Jako dílčí riziko jsou vnímány občasné 
kapacitní možnosti služby, kdy dochází k naplnění kapacity, což komplikuje včasný příjem nových klientů.  
 

V rámci Doléčovacího centra se během nouzového stavu přecházelo do tzv. e-doléčování, zavedena byl Skype a 
telefonické individuální poradenství a také skupinové poradenství pro Skype.  Klientům v rámci tréninkových bytů 
byly zaváženy roušky a dezinfekce. 

Ponechání face to face konzultací v případech akutní krize, nebo u klientů striktně odmítajících on-line formu 
případové práce- zejména klienti podprogramu Case managemet. 

 

Tabulka: Ostatní specializované programy v r. 2020 (služby ve vězení, sociální podniky, záchytné stanice apod.)  

Název 
projektu/progra
mu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita4 Počet osob, 
kt. služby 
zař. využily 

Počet nově 
evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Centrum pro 

osoby v konfliktu 

se zákonem 

COKUZ 

Sananim, 

z.ú. 

Ambula

ntní, 

terénní 

Osoby 

ohrožené 

důsledky 

užívání NL 

(nelátkové 

závislosti), 

v některé 

fázi 

trestního 

řízení 

Ambulantní 

50 klientů, 

terénní 300 

klientů 

Oblast 

penetenciárn

í 600 klietů/ 

ambulantní 

program 119 

kl. 

 ČR ano 
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Záchytná 

stanice Bulovka 

Městská 

poliklinika 

Praha 

Léčba+

SNP 

Klient pod 

vlivem 

alkoholu 

19 v roce 

2020 bylo 

na PZS 

hospitaliz

ováno  27

62 klientů 
 

- HMP Praha - 

* služby ve vězení, sociální podniky, záchytné stanice apod. 

 
Kontakt se skrytou vězeňskou populací uživatelů drog a jiných návykových látek byl v jarních měsících přerušen, 
nicméně byly zavedeny alternativní prostředky komunikace, kromě zintenzivnění korespondence se podařilo 
prosadit pravidelné Skypové konzultace s odsouzenými a vazebně stíhanými. Podařilo se zajistit telefonické 
konzultování. Ambulantní služby posílily o psychiatra- což vzhledem k častým obtížím klientů (duální diagnózy), 
jsou považovány za správný krok. 

8. Různé   -   další údaje  

 

Název Typ 
služby 

Adresa Kontaktní 
osoba 

Telefon e-mail www Změna 
údajů 
oproti 
Mapě 
pomoci 

       ano / ne  

Pedagogicko-
psychologická 
poradna pro 
Prahu 7 a 8 

Odborn
á 
pedago
gicko-
psychol
ogická 
pomoc 

Libčická 399, 
Praha 8 

PhDr. Martina 
Urbancová 

286 585 191, 
286 882 368 

urbancova
@ppppraha
7a8.cz 

https://www.
ppppraha7a
8.cz/ 

ne 

Křesťanská 
pedagogicko- 
psychologická 
poradna  

Odb. 
pedago
gicko-
psychol
ogická 
pomoc 

Pernerova 
427/8, Praha 
8 

PhDr. Marie 
Mesanyová 

222 322 624, 
739 012 074 

mesanyova
@kppp.cz 

https://www.
kppp.cz/ 

ano 

Salesiánské 
středisko 
mládeže Praha-
Kobylisy  

Nízkopr
ahové 
terénní 
zařízen
í pro 
děti a 
mládež 
Vrtule, 
terénní 
progra
m 

Kobyliské 
nám. 640/11, 
Praha 8 

Mgr. Václav 
Jiráček SDB 

731 604 362 stredisko@s
db.cz 

https://stredi
skokobylisy.
cz/o-nas 

ne 

Proxima Sociale 
o.p.s 

Výchov
né a 
vzděláv
ací 
progra
my- PP, 
SP, 
Preven
ce v MŠ 

Rakovského 
3138/2 

Kačaba Ivo 
Rathouská 
Jana- 
prevence pro 
MŠ 
Černochová 
Alžběta- 
selektivní 
prevence 
 

736 768 830 
775 608 508 
 
 
 
777 471 805 

kacaba@pr
oximasocial
e.cz  
 
 
cernochova
@proximaso
ciale.cz 

https://www.
proximasoci
ale.cz/proxi
ma-sociale/ 

ano 

Centrum Alma 
z.ú 

Ambula
ntní 
služby- 

Přístavní 
1111/40, 
Praha 7 

Bc. Radka 
Plačková, Dis. 

266 317 404, 
774 490 789 

info@centru
m-alma.cz 

https://centr
um-alma.cz/ 

ne 

mailto:urbancova@ppppraha7a8.cz
mailto:urbancova@ppppraha7a8.cz
mailto:urbancova@ppppraha7a8.cz
mailto:mesanyova@kppp.cz
mailto:mesanyova@kppp.cz
mailto:stredisko@sdb.cz
mailto:stredisko@sdb.cz
mailto:kacaba@proximasociale.cz
mailto:kacaba@proximasociale.cz
mailto:kacaba@proximasociale.cz
mailto:cernochova@proximasociale.cz
mailto:cernochova@proximasociale.cz
mailto:cernochova@proximasociale.cz
mailto:info@centrum-alma.cz
mailto:info@centrum-alma.cz
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zdravot
ní, 
sociální
,adiktol
ogické 

Magdaléna 
o.p.s. 

Doléčo
vací 
centru
m 

Pod 
Vyšehradem 
1, Praha 4 

PhDr. Galina 
Pavlíčková 

736 227 787 
 

pavlickova
@magdalen
a-ops.cz 

http://www.
magdalena-
ops.eu/cz/ 

ne 

Středisko 
prevence a léčby 
drogových 
závislostí Drop 
In o.p.s 

Substit
uční 
léčba – 
metado
n 

Budínova 
67/2, Praha 8 

MUDr. 
Zdeněk 
Veselý 

283 851 020, 
776 428 289 

metadon1@
dropin.cz 
 

http://www.d
ropin.cz/inde
x.php/centru
m-
metadonove
-substituce 

ne 

Středisko 
prevence a léčby 
drogových 
závislostí Drop 
In o.p.s. 

Terénní 
práce 

Přípotoční 
830/3, Praha 
10 

Bc. Martin 
Kocián 

733 129 471 kocian@dro
pin.cz 
 

http://www.d
ropin.cz 

ne 

        

Progressive 
o.p.s. 

Terénní 
progra
m 

Žitná 51, 
Praha 1 

Bc. Jan 
Plaček 

722 068 007 nobiohazard
@progressiv
e-os.cz 
 

http://www.p
rogressive-
os.cz/no-
biohazard/ 

ne 

Help linka 
 

Linka 
pomoci 

Praha 8  733 788 788 tcczech@g
mail.cz 

http://www.t
eenchalleng
e.cz 

 

Nemocnice Na 
Bulovce 

AIDS 
centru
m 

Budínova 
67/2, Praha 8 

MUDr. 
Ladislav 
Machala 

266 082 629 ladislav.mac
hala@bulov
ka.cz 
 

http://bulovk
a.cz/ 

ne 

 Léčba 
hepatiti
dy C 

 MUDr. Hana 
Roháčová 

266 082 753, 
266 082 779  

hana.rohaco
va@bulovka
.cz 
 

 ne 

 Odd. 
speciali
zované 
neonat
ální 
péče 
JIP 

 MUDr. Martin 
Čihař 

226 083 247 martin.cihar
@bulovka.c
z 

 

 ne 

        

Česká 
společnost AIDS 
pomoc, z.s. 

Poradn
a 
HIV/AI
DS 

Malého 
282/3, Praha 
8 

MUDr. Ivo 
Procházka 

224 814 284, 
800 800 980 
(nonstop) 

info@aids-
pomoc.cz 

 

https://www.
aids-
pomoc.cz/ 

ne 

 Linka 
pomoci 

Praha 8  800 800 980, 
224 810 702  

info@aids-
pomoc.cz 

 

https://www.
aids-
pomoc.cz/ 

ne 

Ordinace AT  Novákových 
23, Praha 8 

MUDr. Ivana 
Pelikánová 

 IvanaPelika
novaMUDr
@seznam.c
z 

 

 ne 

Linka bezpečí Linka 
pomoci 

Praha 8  116 117 pomoc@link
abezpeci.cz 

 

http://www.li
nkabezpeci.
cz 

ne 

Psychiatrická 
nemocnice 
Bohnice 

Centru
m 
krizové 
interve
nce 
 

Praha 8 
Ústavní 91 

MUDr. Petr 
Příhoda 

284 016 666-
linka důvěry 
284 016 110 

cki@bohnic
e.cz 

 

http://www.b
ohnice.cz/kri
zova-pomoc/ 

ne 
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 Substit
uční 
léčba 
 
 
 
Násled
ná péče 

 MUDr. Otilie 
Bartáková 
MUDr. 
Miroslav 
Novotný 
MUDr. Renata 
Kovandová 

284 016 681 
 
 
284 016 489 
 
 
284 016 399 

otilie.bartako
va@bohnice
.cz 
 
miroslav.nov
otny@bohni
ce.cz 
 
 
renata.kova
ndova@boh
nice.cz 

 

http://www.b
ohnice.cz/ 

ne 
 
 
 

 Detoxik
ace 

 MUDr. Hana 
Karbanová 

284 016 249 hana.karban
ova@bohnic
e.cz 

 

  
ne 

Kolpingova 
rodina 

Krizová 
pomoc 

Bohnická 
3/32, Praha 8 

Tereza 
Hlaváčková 
DiS. 

603 297 833 hlavackova
@kolpingpra
ha.cz 

 

http://www.k
olpingpraha.
cz 

ne 

SANANIM - 
COKUZ 

Násled
ná péče 

Žitná 
1574/51, 
Praha 1 

Mgr. Vojtěch 
Betka 

775 766 706, 
601 575 130  

vezeni@san
anim.cz 

 

 ne 

SANANIM Adiktol
ogie 

Žitná 
1574/51, 
Praha 1 

Bc. Tomáš 
Vejrych 

724 521 913 klinika@san
anim.cz 

 

http://www.s
ananim.cz/ 

 

ne 

Národní linka 
pro odvykání 

Linka 
pomoci 

  800 350 000 poradte@ch
ciodvykat.cz  

http://chciod
vykat.cz/ 

ne 

Centrum pro 
rodinu PSS a 
klinické 
adiktologie 

Porade
nství 

Praha 2  603 291 593  cprustav@g
mail.cz  

https://www.
afterin-
adiktologie.c
z/ 

 

ne 

Presafe preven
ce 
kriminal
ity-
senoři 

Brno, 
Heršpická 
11b 

Mgr. Jitka 
Vítková 

777 485 935 vitkova@pre
safe.cz  

https://www.
presafe.cz/ 
 

ne 
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