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Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky na městské části Praha 8 

za rok 2018 
 

 
Zpracovala /jméno a funkce: Mgr. Zuzana Holíková, pověřena vedením odboru zdravotnictví a sociálních 
služeb 
 
Projednáno / schváleno: Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8 
 

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). Praha 8 je 
třetí největší MČ dle počtu obyvatel a pátá co do rozlohy. 

 

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 jak bylo uvedeno již v loňském roce i uměle vyrobený heroin z makoviny, 
tzv. „óčko“, ve školní populaci pak marihuana.  

 
Městská část Praha 8 je místem neustálého rozvoje, který reflektuje rovněž drogová scéna, která je schopná 
kompletní proměny během několika měsíců, kdy je potřeba na tuto transformaci pružně reagovat. Základem 
zůstává pravidelný monitoring ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které působí na MČ Praha 8. Rok 2018 
na otevřené drogové scéně pokračoval v trendu let předcházejících, kontakt s klienty probíhal zejména v okolí 
dopravních uzlů, jednalo se zejména o okolí metra Florenc, Palmovka, Kobylisy. V okolí zastávky Kuchyňka se 
jedná o mladší uživatele kolem 25 let, v okolí nemocnice Bulovka se vyskytují uživatelé starší mezi 35- 45 lety.  

 

V rámci monitoringu a snižování rizik- Harm reduction spolupracuje městská část dlouhodobě s TPSA Streetwork 
Drop In o.p.s. a programem NO BIOHAZARD, Progressive o.p.s. Kdy během roku 2018 probíhaly kontakty 
s cílovou skupinou nejčastěji v okolí nemocnice Bulovka a v přilehlém parku Pod Korábem, dále pak v lokalitě 
Rohanského a Libeňského ostrova, kdy v druhé polovině roku 2018 byl registrován nárůst klientů pohybujících se 
na polo-uzavřené drogové scéně (squat Libeň). V druhé polovině roku došlo rovněž k nárůstu uživatelů v okolí 
sídliště Ďáblice. S nárůstem uživatelů ilegálních návykových látek souvisí také patrný nárůst realizovaných 
výměn, viz statistika níže:  

 

Statistické údaje za rok 2018 Progressive o.p.s. 

Počet klientů (odhad) 450 

Počet kontaktů celkem 1 855 

-z toho s uživateli drog 1 839 

Počet výměn – výkonů ve výměnném 
programu 

1 799 

Počet vydaných (out) injekčních jehel 29 429 

Počet přijatých (in) injekčních jehel 26 482 

Nalezený injekční materiál 1 423 
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Statistické údaje rok 2018 Drop In- otevřená a polouzavřená scéna 

                        IN              OUT         Nálezy 

Leden 981 1027 62 

Únor 702 792 25 

Březen 388 420 78 

Duben 827 914 68 

Květen 1068 1203 43 

Červen 1554 1622 116 

Červenec 2786 2983 137 

Srpen 2526 2609 117 

Září 3499 3892 0 

Říjen 3828 4015 1 

Listopad 4861 5042 27 

Prosinec 5897 6243 13 

Celkem 
2018 

28917 30762 687 

rok 2017 8416 8804 309 

    

 
V rámci uzavřené drogové scény se v roce 2018 podařilo pravidelně docházet do většího počtu bytů, z čehož 
vyplývá, že vrostl počet klientů, kteří jsou v dlouhodobém kontaktu s terénním programem, mají vyšší povědomí 
o poskytovaných HR službách a jsou si vědomi rizik spojených s rizikovým užíváním drog. Toto navýšení se rovněž 
projevilo na podstatném navýšení vydaných injekčních setů a dalšího HR materiálu. Celkem za rok 2018: 34650 
IN, 31600 OUT, oproti roku 2017: 29340 IN, 29410 OUT. 

 

V rámci vytipovaných lokalit zatížených užíváním drog spolupracovala také v roce 2018 MČ s resocializačním 
programem FIXPOINT, kdy v dubnu byly nainstalovány dva nové kontejnery do rizikových lokalit Bulovka a 
Palmovka. V kontejneru na Těšnově bylo v roce 2018 zachyceno 193 injekčních stříkaček, což oproti roku 2017 
představuje mírný nárůst. Další dva kontejnery, instalované 12. dubna 2018 také prokázaly svou užitečnost, v 
kontejneru Palmovka bylo nalezeno 162 stříkaček, kontejner na Bulovce byl v průběhu léta z důvodu výkopových 
prací nedostupný zachytil 129 stříkaček. V roce 2018 bylo v kontejnerech zachyceno 484 kusů. 

 

Co se týče sběru injekčního materiálu indigenními pracovníky mezi nejvíce zasaženou lokalitou aplikačními 
aktivitami v oblasti Libeň byly lokality vnitřního areálu Nemocnice Na Bulovce a parku Pod Korábem, včetně 
okolí (Korábské schody, Kandertova, podchod pod železniční tratí), dohromady zde bylo nalezeno 1363 stříkaček. 
Významný vliv na takto vysoký počet nálezů má konstantně vysoká koncentrace uživatelů, tuto skutečnost 
bohužel větší mírou neblaze ovlivňuje přítomnost Centra metadonové substituce, jehož klienti v blízkém okolí 
Bulovky setrvávají a dochází zde ke shlukování dalších závislých osob. Mezi další lokality s vyšším počtem nálezů 
patří okolí viaduktů na Balabence (215ks), Palmovka (190ks), Bílá Skála + Povltavská (100ks). V lokalitě Karlín, 
zejména v okolí Florence (za jižní stranou McDonald, budova Musea HMP, výstupy z metra, autobusové nádraží) 
bylo nalezeno 727 stříkaček. Mezi další vytížené oblasti patří ulice Pernerova (u železniční trati, Dům sv. Terezie) 
210ks, Rohanské nábřeží od Hlávkova mostu po Libeňský most, Negrelliho viadukt (203 stříkaček). V lokalitě 
Kobylis jsou nejčetnější nálezy okolí Kobylisy metro + Kobyliské náměstí (95 ks). Při terénním sběru bylo v rámci 
programu Fixpoint v roce 2018 zlikvidováno celkem 4807 ks stříkaček, což představuje o 687 ks více než v roce 
2017. 
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V roce 2018 dále pokračovala spolupráce s terénními programy Arcidiecézní charity Praha a Armády Spásy ČR, 
které se sice primárně zaměřují na osoby bez domova, nicméně v této oblasti se prolíná více rizikových faktorů, 
kdy jedním z nich je závislost na návykových látkách. Nově byla nastavena spolupráce s organizací Volonté Czech 
o.p.s. v rámci projektu zaměřeného na občany ohrožené předlužeností. Součástí projektu je mentoring osob 
umístěných ve startovacích bytech, návštěvy věznic – práce s osobami ve výkonu trestu, ale i po návratu, 
doplňková činnost (ubytování, zaměstnání, poradenství atd.).  
 

Co se týče specifické primární prevence, MČ Praha 8 v roce 2018 pokračovala v rámci školských zařízení 

podporou dlouhodobých kontinuálních programů.  Kdy ZŠ jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, mají 

určenou přímo v rozpočtu částku na primární prevenci. Projekt Programy selektivní prevence i nadále zahrnoval 

nejen ZŠ, ale i SŠ a odborná učiliště. Ve spolupráci s Proxima Sociale, o.p.s. navázaly certifikované programy 

primární prevence rovněž v rámci mateřských škol MČ Praha 8. V oblasti rizikového chování mládeže nadále 

probíhá spolupráce se Salesiánským střediskem mládeže- středisko volného času, o.p.s., kdy v rámci terénního 

programu proběhl intenzivní monitoring rizikových jevů na MČ Praha 8, podrobnější popis viz.příloha.  

 

Významným prvkem v oblasti snižování rizik je spolupráce s Městskou policií Praha 8 a Policií ČR, jakož i 
průběžná meziresortní spolupráce s Odborem bezpečnosti a krizového řízení, Odborem školství, NNO, 
pedagogicko- psychologickými poradnami, aj. 
 

 

 

. 
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1. Situace na městské části v oblasti užívání návykových látek  

1. Užívání návykových látek v obecné populaci, ve školní populaci 
na Praze 8 již mnoho let v obecné populace dominuje pervitin, jak je uvedeno již v loňském roce i uměle 
vyrobený heroin z makoviny, tzv. „óčko“, ve školní populaci pak marihuana. 
 

2. Užívání návykových látek v prostředí zábavy, nočního života  

MDA nebo-li extáze a marihuana 
 

3. Problémové formy užívání návykových látek  
nitrožilně, kvalifikované dohady k dispozici nemáme 
 

4. Užívání návykových látek ve specifických skupinách  
uživatelé v okolí metadonového centra nemocnice Bulovka 
 

5. Sociálně vyloučené lokality  
na území Prahy 8 nejsou zaznamenány. 
 

6. Uživatelé návykových látek v léčbě a ve službách 
informace uvedeny v rámci jednotlivých služeb 
 

7. Infekční onemocnění v souvislosti s užíváním drog  
         informace se nepodařilo zjistit 
 
8. Předávkování, včetně smrtelných  

v roce 2018 v Praze 8 bylo zaznamenáno jediné úmrtí na intoxikaci (kombinace OPL a alkoholu, pitva + 
toxikologie není dosud k dispozici, k úmrtí došlo po převozu z hudební produkce na Praha 9 v nemocnici na 
Bulovce. 

 
9. Další zdravotní komplikace v souvislosti s užíváním návykových látek 

- 
10. Hazardní hraní 

• v rámci škol byl zaznamenán pouze jeden případ problémového hráče, který musela řešit škola (doprovázeno 
záškoláctvím) ve 2 r. SŠ 

• problémové formy hazardního hraní- hraní internetových her podporujících agresivní formy chování 

• hazardní hraní ve specifických skupinách (profesní skupiny, etnické menšiny, uživatelé NL apod.)- primární 
závislostí "patologické hráčství" 

• hazardní hraní v SVL 

• problémoví/patologičtí hráči ve službách a v léčbě 

• zadluženost hráčů, jejich rodin- investice do různých kreditů kolem 10.000,- měsíčně 

• trendy a fenomény v oblasti hazardního hraní- na  MČ pomohlo k eliminaci výskytu uzavření většího množství 
non-stop heren 

• kriminalita související s hazardním hraním (provozování nelegálních heren)- takto exponovanou hernou je 
např. Nonstop bar u výstupu ze stanice metra Florenc, kde se shlukují problémoví uživatelé a 
distributoři. 

 

11. Nové technologie 
bližší informace v rámci PP 
 

12. Nové trendy a fenomény  
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12.1. Nové drogy 

       není znám výskyt nových drog 

2. Drogová kriminalita:  

Celkový počet přestupků projednaných v r. 2018: 119 
 
Pozn. do 30. 5. 2017 byly drogové přestupky uvedeny v § 30, odst. 1, písm. j) a písm. k) zákona o přestupcích a 
s účinností od 1. 7 2017 byly přesunuty do § 39, odst. 2, písm. a) a písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., o 
návykových látkách. 
 
Tabulka -1: Počet osob/pachatelů přestupku neoprávněného držení drog v malém množství pro vlastní potřebu 
projednaných v r. 2018 v rozdělení podle věku pachatele a drogy: 

Drogy 
 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy 6 86 

Pervitin - 26 

Extáze - 1 

Heroin - 2 

Kokain - - 

Subutex/Suboxone - 1 

Houby obsahující OPL - - 

Jiná OPL - 3 

Celkem osob 6 119 

Poznámka: „Celkem osob“ nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více drog zároveň. 
Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána v každém řádku podle typu 
drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 

Zdroj údajů: Policie ČR, ÚMČ Praha 8 

 

Tabulka -2: Počet osob/pachatelů přestupku neoprávněného pěstování rostlin/hub s obsahem OPL v malém množství 
pro vlastní potřebu projednaných v r. 2018 podle věku pachatele a drog 

Rostliny/houby 
Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Rostliny konopí - 3 

Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL - - 

Celkem osob - 3 

Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více drog zároveň. 
Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána v každém řádku podle typu 
drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 

Zdroj údajů: Policie ČR, ÚMČ Praha 8 
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Tabulka -3: Počet osob/pachatelů přestupku umožnění neoprávněného požívání návykových látek osobě mladší 18 let 
projednaných v r. 2018 v rozdělení podle věku pachatele a drogy: 

Drogy 
 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy - - 

Pervitin - - 

Extáze - - 

Heroin - - 

Kokain - - 

Subutex/Suboxone - - 

Houby obsahující OPL - - 

Jiná OPL - - 

Celkem osob - - 

Zdroj údajů: Policie ČR, ÚMČ Praha 8 

 

Tabulka -4: Množství drog zajištěných v r. 2018 v rámci přestupkového řízení v rozdělení podle drog 

Druh drogy Celkové množství 

Marihuana (g) 208,245 

Hašiš (g) 0,9 

Rostliny konopí (ks rostlin) 9 

Pervitin (g) 13,6 

Extáze (ks tablet) 1 

Heroin (g) 0,8 

Kokain (g) - 

Subutex/Suboxone (ks tablet) 1 

Houby obsahující OPL (ks) - 

Jiné rostliny obsahující OPL (ks) - 

Jiné drogy:  0,6 

Jiné drogy: 2,8 

Zdroj údajů: Policie ČR, ÚMČ Praha 8 

 
Tabulka -5: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2018 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek 

Pachatelé – fyzické osoby 

Přestupek Počet pachatelů 

§ 35, odst. 1, písm. a) - 

§ 35, odst. 1, písm. b) - 

§ 35, odst. 1, písm. c) - 

§ 35, odst. 1, písm. d) - 

§ 35, odst. 1, písm. e) - 

§ 35, odst. 1, písm. f) - 

§ 35, odst. 1, písm. g) - 

§ 35, odst. 1, písm. h) - 

§ 35, odst. 1, písm. i) - 

§ 35, odst. 1, písm. j) 7 
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§ 35, odst. 1, písm. k) 1 

§ 35, odst. 1, písm. l) - 

§ 35, odst. 1, písm. m) - 

§ 35, odst. 1, písm. n) 1 

§ 35, odst. 1, písm. o) - 

§ 35, odst. 1, písm. p) 1 

Zdroj údajů: Policie ČR, ÚMČ Praha 8 

 

Pachatelé – právnické osoby 

Přestupek Počet pachatelů 

§ 36, odst. 1, písm. a) - 

§ 36, odst. 1, písm. b) - 

§ 36, odst. 1, písm. c) - 

§ 36, odst. 1, písm. d) - 

§ 36, odst. 1, písm. e) - 

§ 36, odst. 1, písm. f) - 

§ 36, odst. 1, písm. g) - 

§ 36, odst. 1, písm. h) - 

§ 36, odst. 1, písm. i) - 

§ 36, odst. 1, písm. j) - 

§ 36, odst. 1, písm. k) - 

§ 36, odst. 1, písm. l) - 

§ 36, odst. 1, písm. m) - 

§ 36, odst. 1, písm. n) - 

§ 36, odst. 1, písm. o) - 

§ 36, odst. 1, písm. p) - 

§ 36, odst. 1, písm. q) - 

§ 36, odst. 1, písm. r) - 

§ 36, odst. 2 - 

§ 36, odst. 3 - 

§ 36, odst. 4 - 

§ 36, odst. 5 - 

§ 36, odst. 6  - 

§ 36, odst. 7 - 

§ 36, odst. 8 - 

§ 36, odst. 9 - 

Zdroj údajů: Policie ČR, 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 24 81 

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

1 
- 

Zdroj údajů: Policie ČR, ÚMČ Praha 8 
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3. Koordinace protidrogové politiky 

Institucionální zajištění koordinace - protidrogový koordinátor MČ: 

 
• Jméno:    Mgr. Zuzana Holíková  

• Kontaktní údaje:  zuzana.holikova@praha8.cz 

• Vzdělání:   vysokoškolské 

• Vykonává funkci PK MČ od data: 1.10.2015 

• Délka praxe v oblasti prevence: 1.10.2015 

• Zařazení ve struktuře úřadu MČ: protidrogový koordinátor 

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

• Velikost pracovního úvazku PK MČ:   1 

• Jiné agendy vykonávané PK MČ: koordinátor sociálních služeb 

• Změny (změna postavení, zařazení PK MČ, změna úvazku apod.) pověřena vedením OZS 

 
Protidrogová komise na MČ: 
Protidrogová komise MČ Praha 8 byla usnesením rady č. Usn RMC 1029/2014 zrušena 

 

Komise pro prevenci sociálně patologických jevů  

Vznik komise (rok):  2015 

Zařazení komise (např. jako poradní orgán hejtmana, Rady…): poradní orgán Rady MČ Praha 8 

 

Jméno a příjmení Instituce Funkce v instituci 

Mgr. Kateřina Halfarová Zastupitelstvo MČ Praha 8 člen zastupitelstva 

Ing. Petra Kuchtová Ph.D.  Zastupitelstvo MČ Praha 8 člen zastupitelstva 

Mgr. Dagmar Kubičíková Zaměstnanec ÚMČ vedoucí oddělení OSPOD 

Hana Zvolská Veřejnost  

Lenka Majerová Veřejnost  

Miroslav Pešek Veřejnost  

Roman Faltýn Veřejnost  

Michal Dunovský Veřejnost  

Mgr. Václav Jiráček Veřejnost  

- zabývá se komise problematikou alkoholu?                ano   ne 

- zabývá se komise problematikou hazardního hraní?  ano   ne 

- počet jednání komise v r. 2018:  4 

- nejdůležitější projednávaná témata v roce 2018: zejména primární prevence rizikového chování 
ve školách, problémy s užíváním alkoholu 

- změny, které proběhly v r. 2018: zánik listopad 2018, nahrazeno Komisí pro bezpečnost a 
prevenci sociálně patologických jevů 

 

Komise zabývajícími se vybranými oblastmi protidrogové politiky: 

Komise pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů 

Účel a zaměření komise – nahrazuje komisy pro prevenci patologických jevů s rozšířením zaměření i na 
související bezpečnost 

Počet jednání komise v roce 2018 – nově zřízena 
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Nejdůležitější projednávaná témata ve vztahu k protidrogové politice v roce 2018 (včetně primární 
prevence ve školách a školských zařízeních) 

 

Jméno a příjmení Instituce Funkce v instituci 

Mgr. Libor Paulus Zastupitelstvo MČ Praha 8 člen 

Bc. Ondřej Buršík Zastupitelstvo MČ Praha 8 člen 

Jiří Vítek Zastupitelstvo MČ Praha 8 Radní 

Ondřej Gros Zastupitelstvo MČ Praha 8 Starosta  

Bc. Josef Slobodník Zastupitelstvo MČ Praha 8 Radní 

Bc. David Straka ÚMČ Praha 8 Pověřen vedením odboru 

Pavel Schnirch Veřejnost  

Jaroslav Kudláček Veřejnost  

Štěpán Klimeš Veřejnost  

Zdeněk Pohunek Veřejnost  

Jiří Hons Veřejnost  

Jan Kolátor Veřejnost  

 

Komise místní Agendy 21 - zabývá se veřejným pořádkem a z části zahrnuje oblast protidrogové 
politiky 

Komise vznikla v roce 2016, zánik listopad 2018 

 

Jméno a příjmení Instituce Funkce v instituci 

MgA. Petr Vilgus, Ph.D. MČ Praha 8 zástupce starosty 

Vladislav Kopal Zastupitelstvo MČ Praha 8 zastupitel 

Mgr. et Mgr. Jana Solomonová, BcA Zastupitelstvo MČ Praha 8 zastupitelka 

Mgr. Jaroslava Benetková ÚMČ Praha 8- OŠ vedoucí oddělení 

Bc. Iva Hájková ÚMČ Praha 8- MA 21 vedoucí oddělení 

Bc. Jitka Štajncová ÚMČ Praha 8- OSV vedoucí oddělení 

Mgr. Eva Šimková ÚMČ Praha 8- OŽP vedoucí oddělení 

Jana Martínková ÚMČ Praha 8- MA 21 referent 

Mjr. Mgr. Zdeněk Fejfar PČR vrchní komisař 

Mgr. Petr Zmek ZŠ a MŠ Ústavní ředitel 

Ing. Jan Herget, Ph.D. Veřejnost  

Mgr. Jan Korda ZŠ Lyčkovo náměstí ředitel 

Ing. Otakar Hampl Ph.D. Veřejnost  

Mgr. Matrin Cibulka, Dis. Veřejnost  

Mgr. et MgA. Pavlína Kalandrová Veřejnost  

Luboš Chlad,Dis. PN Bohnice terapeut 

Bc. Alena Rýgrová Veřejnost  

Leoš Mačák Tichý svět, o.p.s. ředitel 

Ing. arch Lucie Roubalová Veřejnost  

Ing. Miroslav Jungwirth Veřejnost  

Bc. Anna Štoncnerová Veřejnost  

Jan Ludvík Veřejnost  

Alena Obešlo Veřejnost  

Ing. Marek Bindr Veřejnost  

Bc. Jaroslav Kudláček Městská Policie  

Mgr. David Berenreiter Veřejnost  

Milan Vybíral Veřejnost  

Bc. Lukáš Macíček Veřejnost  

Alena Borhyová Veřejnost  

Pavel Schnirch Veřejnost  

Zuzana Vondrová Veřejnost  
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Přehled pracovních skupin v oblasti protidrogové politiky  
 

• uveďte, zda jsou na MČ zřízené pracovní skupiny pro různé oblasti protidrogové politiky- NE 

• uveďte, zda jde o stálé nebo ad-hoc skupiny 

• uveďte stručně, čím se zabývají, jaké je jejich složení, kolikrát se v r. 2018 pracovní skupina sešla. Možná 
struktura uváděných informací pro konkrétní pracovní skupinu je uvedena níže: 

 

Vzájemná spolupráce subjektů1 protidrogové politiky na místní úrovni 

 
Aktivní spolupráce v rámci drogové scény - Policie ČR, MP, Drop In, Progressive o.p.s., Odbor bezpečnosti a 
krizového řízení, účast protidrogového koordinátora na komisích umožňuje lepší informovanost o měnící se 
drogové scéně na MČ Praha 8, včetně výskytu nových rizikových lokalit.  
V rámci primární prevence pokračuje průběžná spolupráce s metodiky prevence PPP, školními metodiky 
prevence, řediteli ZŠ, SŠ, pracovníky OSPOD, NNO, odborem školství. Probíhají pravidelná setkávání 
poskytovatelů služeb pro děti a mládež na MČ Praha 8, včetně závěrečné reflexe meziinstitucionální spolupráce. 
 

4. Strategické dokumenty protidrogové politiky MČ 

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

• Struktura uváděných informací: 

Název dokumentu: Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 8 

Období platnosti:  2019-2020 

Schváleno dne:   11.10.2018 

www stránky dokumentu ke stažení:   

 

Akční plán protidrogové politiky městské části Praha 8 na období 2019 až 2020 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 

 

změny v r. 2018 (uveďte): aktualizace 

Strategické dokumenty MČ se širším kontextem obsahující také otázky protidrogové politiky  

• Struktura uváděných informací: 

                                                 
1 koordinátor prevence kriminality, školský metodik prevence, koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb, příp. další 
instituce – orgány sociálně právní ochrany dětí, sociální kurátoři, ve kterých odborech jsou koordinátoři zařazeni, forma vzájemné 
spolupráce, zhodnocení kvality spolupráce, spolupráce s dalšími institucemi (Probační a mediační služba…) 

 



Strana 11 (celkem 15) 

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 

 

Stručná charakteristika dokumentu: (zaměření/obsah celkového dokumentu, čeho se prioritně týká zaměření 
protidrogové oblasti obsažené v tomto dokumentu, hlavní cíle protidrogové politiky zde definované apod.) 

 

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. 2018: beze změn 

 

5. Zadané/realizované analýzy/studie v oblasti drogové politiky a drogové situace v roce 2018  

Název: Intenzivní monitoring rizikových jevů na MČ Praha   

Realizátor: Salesiánským střediskem mládeže- středisko volného času, o.p.s. 

 
Další významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v r. 2018 na místní úrovni 

 
Aktivity v oblasti protidrogové politiky (např. konference, semináře, včetně vzdělávání pořádané v rámci MČ 
např. pro protidrogové koordinátory, poskytovatele služeb, úředníky atp.) 

 
Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity 

Veletrh poskytovatelů 
sociálních služeb  

OSV Veřejnost Prezentace sociálních a návazných 
služeb NNO 

The Action New Generation Periculum z.s. Žáci 8. a 9. tříd Prevence rizikového chování 
v silniční dopravě, prevence 
užívání alkoholu a jiných 
omamných látek  

Antifetfest OSV Školy Podpora-informace 

Časopis Prevence + Třídní 
učitel 

OSV ZŠ,SŠ školní 
preventisti, 
pedagogové 

Zajištění distribuce na rok 2018 

Programy primární prevence 
pro MŠ 

Proxima Sociale o.p.s. Předškoláci v MŠ Interaktivní besedy 
 

 

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

Způsob zajištění financování drogových služeb ze strany MČ 
Výdaje z rozpočtu obcí v roce 2018 - zde uveďte za MČ souhrnnou výši spolufinancování protidrogové politiky 

 

 

https://www.praha8.cz/Strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-MC-Praha-8.html
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Organizace 
Výše výdajů (v Kč) na protidrogovou 

politiku 
Výše výdajů (v Kč) na hazardní 

hraní 

Doléčovací centrum Magdaléna 
Drop-In 
Progressive 
Salesiánské středisko mládeže 
Sananim 
Centrum ALMA 

30.000,- 
155.000,- 
180.000,- 
530.000,-  
30.000,-  
                                                                35.   

 
 
 
 
 
000,-  

 

7. Služby poskytované uživatelům návykových látek, problémovým hráčům a osobám závislostí ohroženým 

   Definována síť služeb pro uživatele NL na městské části: 
Název dokumentu: Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb na MČ Praha 8 

Období platnosti: od roku 2018 

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

        

Popis situace podle jednotlivých typů (standardů) služeb 
 

Název 
projektu/ 
programu 

 
Realizátor  

Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Charakteristika 
aktivit 

Počet 
akcí/osob 

Certifikace 
(ano/ne)  

Program prim. 
prevence 
rizikového 
chování na ZŠ 
MČ Praha 8 

 
NNO, MP, 
ped.-psych. 
poradny 

 

VP 

 
 
ZŠ - PO MČ 
P8 

 

Primárně 

preventivní 

programy 

Celoroční 

programy 

dle PP 

školy 

 

Programy 
primární 
prevence pro 
MŠ 

 
Proxima 
Sociale 

 

VP 

 
Předškolní 
děti 

 
Podpora zdravého 
životního stylu 

 
5 bloků/ 12 
MŠ na MČ 
Praha 8 

 
ano 

Programy 
selektivní 
prevence na ZŠ 

 
KPPP 

 
SP 

 
Třída 8.B 

Zlepšení vztahu 
v rámci kolektivu 

 
3/23 

 
ano 

  
KPPP 

 
SP 

 
Třída 8.A 

Bezpečné 
prostředí pro žáky 

 
5/23 

 
ano 

 Proxima 
Sociale o.p.s. 

 
SP 

 
Třída 2. 

Bezpečné 
prostředí pro žáky 

 
5/28 

 
ano 

  
KPPP 

 
SP 

Třída  
1.S a 2.S 

Bezpečné 
prostředí pro žáky 

 
5/12 

 
ano 

 Život bez 
závislosti 

 
SP 

 
Třída 5.A 

 
Ošetření třídního 
kolektivu - šikaně 

 
4/15 

        
ano 

 

• VP – všeobecná prevence, SP – selektivní prevence, IP – indikovaná prevence 

Programy primární prevence jsou na MČ Praha 8 dlouhodobě zaměřeny na školní a předškolní mládež, kdy školy si 
programy objednávají sami v souladu se stanoveným PPP školy (oblast PP je financována v rámci rozpočtu z MČ Praha 
8), nejčastěji využívané organizace: 
MP hl.m. Praha (programy PP), SAFER Internet (vztahy, zdravý živ.styl, sexualita, nebezpečí na síti), agentura JL 
Brno (šikana, kyberšikana, nebezpečí na síti), Sananim (drogy, alkohol), Projekt Odyssea (klima třídy, vztahy, 
šikana), Život bez závislosti (adaptační kurzy, klima třídy, nebezpečí na síti, kyberšikana, životní postoje), 
Společně k bezpečí z.s. (posilování identity třídy, emoce, empatie), PPP pro Prahu 7 a 8 + KPPP (Růstové 
skupiny).  

 

 

https://www.praha8.cz/Katalog-poskytovatelu-socialnich-a-navaznych-sluzeb.html
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Doplňující informace k primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních: 

Preventivní programy na základních školách se nejčastěji soustředí na prevenci agresivního chování, vztahy 

v kolektivu, šikanu a kyberšikanu. V rámci středních škol patří mezi řešené oblasti extrémní projevy agrese, 

záškoláctví a spektrum poruch příjmu potravy. Oblast preventivních programů shodně koresponduje s programy 

selektivní prevence ve školách, kdy nejčastěji byla řešena šikana, nebo kyberšikana a špatné vztahy ve třídě. 

Rovněž v roce 2018 byly školám působícím na MČ Praha 8 poskytovány finanční prostředky na indikovanou, 

selektivní prevenci.  

Koordinace PP ve školách a školských zařízeních je ve větší míře zajišťována metodiky prevence pedagogicko- 

psychologických poraden (PPP pro Prahu 7 a 8, KPPP), nicméně je zde poměrně úzce nastavená spolupráce se 

školou a školskými zařízeními, s protidrogovou koordinátorkou MČ, NNO.  

 

Tabulka: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v r. 2018 (včetně programů snižování rizik na tanečních akcích, 
v klubech a prostředí noční zábavy) 

. 

Název projektu/ 
programu 

Realizátor Typ 
služb
y* 

Cílová 
skupina 

Počet 
osob, kt. 
služby 
využily 
/z toho UD 

Počet 
kontaktů
2 

Počet 
výměn3 

Počet 
vydanýc
h inj. stř. 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifika
ce 
(ano/ne) 

Terénní 
program 
sociálních 
asistentů  
Drop In 

 
Drop In 
o.p.s. 

 
TP 

 
uživatelé 
návykových 
látek 

 
240/240 

 
240 

 
28 917 

 
30 762 

 
Praha 8 

 
ano 

 
No Biohazard 

Progressiv
e o.p.s. 

TP Uživatelé 
návykových 
látek 

 
450 

 
1855 

 
1799 

 
29 429 

 
Praha 8 

ano 

 
Fixpoint 
 

Progressiv
e o.p.s. 

TP Uživatelé 
návykových 
látek 

5 291 ks  
484 
kontejnery, 
4807  sběr, 
zlikvidován
o 

- s 

    
Praha 8 

- 

Nízkoprahové 
středisko  
 

 
Drop In 
o.p.s. 

 
KS 

Uživatelé 
návykových 
látek 

 
12 

 
12 

 
 

  
Praha 8 

ano 

 
Nízkoprahové 
středisko 

 
Vrtule 

 
KPS 
a TP 

 
Děti a 
mládež  
13-22 

 
142 

142 – 
snížení 
dopadu 
rizikovéh
o chování 

   
Praha 8 

ano 

• TP – terénní programy, KPS – kontaktní centra, KPS a TP – sloučené programy 

 
Spolupráce s terénními programy je na MČ poměrně intenzivní, čemuž odpovídá, jak počet kontaktů (klientů), 
kteří jsou s TP v kontaktu, tak počet nálezů injekčních jehel. 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. 
 

                                                 
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. 
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Tabulka: Služby v oblasti ambulantní léčby v r. 2018 

 

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 

 

SL 

Uživatelé 

návykovýc

h látek 

 

 

 

149/28 903 

výkonů 

  

HMP 

- 

MuDr. Homola 

Zdeněk 

 AL závislosti nezjištěno    - 

* AL – ambulantní léčba, SL – substituční léčba, SP – stacionární program 

 
Hlavním nedostatkem v poskytování substituční léčby je nerovnoměrné rozprostření služeb, kdy služba je 
kapacitně zcela přetížená, chybí provázanost na následné služby. Řešení představuje koordinovaná podpora a 
rozšíření substituční léčby v rámci HMP a tím zvýšení dostupnosti péče pro klienty.  
 
Tabulka: Služby v oblasti rezidenční léčby v r. 2018 

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) 

*Psychiatrická 
nemocnice 
Bohnice 

 Viz níže      - 

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

  
*Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8: Muži: pav. 33: tel: 284 016 333, pav. 35: tel: 284 016 
235, Prim. Nešpor: tel: 284 016 249 Doléčovací klub ELPA (pro muže) : V úterý 16:45-15:45, účastnit se mohou 
bývalí i současní pacienti i příbuzní. Doléčovací skupina pro pacienty i příbuzné: úterý 18:00-19:00 na stanici 31. 
Anonymní hráči: pondělí 18:30, pav. 31. Skupina pro patologické hráče: středa od 16:30 na pav. 31. Skupina pro 
příbuzné: Středy od 16:00, stanice 31 Klub pav. 35: 2. středa v měsíci od 17:00. Ženy: pav. 8: tel: 284 016 655 
(Prim. Dvořák), tel: 284 016 208 (odd.). 

 
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 podkapacitní 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. 2018 

Název 
projektu/progra
mu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita4 

amb. / 
pobyt. 

Počet osob, 
kt. služby 
zař. využily 

Počet nově 
evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

 
Doléčovací 
centrum 

Magdalén
a o.p.s. 

Služby 
následné 
péče 

Osoby 
závislé na 
návykovýc
h látkách 

  
5 

 
- 

 
Praha 8 

ano 

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

počet lůžek. 
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Poradna ALMA 

Centrum 
ALMA z.ú. 

SNP Osoby 
závislé, 
procesuáln
ě závislé 

 
 

 
29/135 
kontaktů 

 
- 

 
Praha 8 

ano 

 
Adiktologická 
ambulance 
SANANIM 

 
SANANIM 
z.ú. 

 
SNP 

Mladiství 
uživatelé 
návykovýc
h látek 

 
 

 
6/153 
intervencí 

 
- 

 
Praha 8 

ano 

 
Integrace rodiny 
 

 
Drop In 

 
SNP 

Rodiny 
ohrožené 
návykovým
i látkami 

  
10 

 
- 

 
Praha 8 

ano 

 
Tvoje šance 

 
Drop In 

 
SNP 

Klienti 
Metadonov
ého centra 

  
6 

 
- 

 
Praha 8 

ne 

*ambulantní – následná péče ambulantní, pobytová – následná péče pobytová, - jiné 

 

 
Tabulka: Ostatní specializované programy v r. 2018 (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) 

Záchytná 
stanice Bulovka 

Městská 
poliklinika 
Praha 

Léčba+
SNP 

Klient pod 

vlivem 

alkoholu 

19 3609, 

průměrně 

74% 

obložnost 

- HMP Praha - 
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