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Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky na městské části Praha 8  

za rok 2021 
 
 

 
 
Městská část: Praha 8 
 
Zpracovala: Mgr. Zuzana Holíková, vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních služeb 
 
 

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 k 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 106 188 obyvatel. 

 

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. Co do skladby primárně užívaných 

skupin nelegálních návykových látek jsou mezi klienty přibližně stejnou měrou užívána stimulancia a opiáty. 

Konkrétně se pak jedná o pervitin a Suboxone či Subutex, v menší míře heroin. Výrazně jsou zastoupeny rovněž 

kanabinoidy (marihuana), které v různé míře užívá většina klientů. Pouze sporadicky se setkáváme s uživatelem, 

který by zneužíval a jakou svou primární užívanou látku uváděl některé z psychofarmak. Za rok 2021 došlo 

k poklesu užívání rekreačních drog např. MDMA, LSD, atd, což lze přisuzovat omezení některých společenských 

akcí. Určitá změna se dá pozorovat také v rámci distribuce omamných a psychotropních látek, která se postupně 

každým rokem čím dál víc přesouvá do digitálního prostoru. Na omezení fyzického kontaktu při obchodování 

s drogami má vliv zcela jistě i pandemie, jež vedla k většímu využívání nových technologií usnadňujících distribuci 

drog.  

 

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 pokračující 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. Terénní program dochází do míst s potenciálním výskytem uživatelů drog. Klientům byl pravidelně 

distribuován HR materiál, jídlo, posléze ochranné prostředky a dezinfekce. Terénní pracovníci se zaměřovali na 
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lokality s nejvyšší pravděpodobností kontaktu, s cílem omezit především pohyb klientů a snížit tak riziko nákazy. 

Rovněž byl opět obnoven výkon nočních terénních služeb. Monitoring a sběr případného infekčního materiálu 

v tomto období zajišťoval převážně program Fixpoint a jeho indigenní terénní pracovníci.  

 

Rozsah služeb poskytovaný TP Drop In byl rozšířen od června 2021 o Mobilní ošetřovnu, která je k dispozici 

uživatelům OPL. Tento speciálně upravený vůz plní základní funkce kontaktního centra. 

 

2.12.2021 proběhla instalace Fixpoint kontejneru v lokalitě Florenc. Na MČ Praha 8 se jedná o čtvrtý kontejner. 

 

Na otevřené drogové scéně na území MČ Praha 8 proběhlo v rámci roku 2021 celkem 5 667 kontaktů, v případě 

kontaktu s klientem byl zaznamenán proběhlý kontakt a vyměněné množství stříkaček. Bylo vyměněno celkem 87 

865 použitých stříkaček za 93 364 nových stříkaček.  

 

Tab. č. 1: Progressive o.p.s. 
 

Počet klientů (odhad) 600 

Počet kontaktů celkem 2 282 

-z toho s uživateli drog 2 261 

Počet výměn – výkonů ve výměnném 
programu 

2 180 

Počet vydaných (out) injekčních jehel 34 762 

Počet přijatých (in) injekčních jehel 30 970 

Nalezený injekční materiál- sběr 1 872 

 
Tab. č. 2: Drop In o.p.s. 
 
                  Kontakty                    Počet IN           Počet OUT  Sběr  
Leden  71 5 171  5 213   2  
Únor  54  3 140  3 367  120  
Březen  101  3 864 3 982 10  
Duben  107  3 335  3 729  301  
Květen  143  4 545  4 746  420  
Červen  181  5 387  5 631  64  
Červenec  196  1 845  2 270  154  
Srpen  170 2 361  2 568  110  
Září  296  3 095  3 525  479  
Říjen  215  2 174  2 628  124 
Listopad  236  2 598 2 871  137  
Prosinec  272  2 771  3 171  101  
Celkem  2 042 40 286  43 701  2 022  
 
 
Nejvíce navštěvované lokality: 

 

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 
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o velký dopravní uzel, tedy místo velmi dobře dostupné. Nejčastěji docházelo ke kontaktům v okolí McDonald ‘s, 

Muzea HMP, slepá ulice Za Poříčskou bránou, ulice Malého, okolí vstupů do metra a tramvajových zastávek. 

Rohanský ostrov 

tuto oblast za sledované období opustila většina osob bez přístřeší a uživatelů nelegálních návykových látek, 

v důsledku zahájení stavebních prací. I nadále zde probíhaly pravidelné kontakty s menším množstvím klientů 

(aktuálně zde žije zhruba 6 osob). V květnu 2021 proběhla úklidová akce „Čistý Rohan“, které se pracovníci 

programu Fixpoint účastnili. Lokalita je i nadále TP monitorována.  

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 okolí stanice Palmovka došlo k výraznému poklesu kontaktů s klienty, nicméně počet nálezů v okolí 

zejména zaniklého židovského hřbitova zůstal i nadále vysoký. V oblasti Palmovky se pak jedná zejména o volný 

prostor U Rustonky, prostory pod železničním mostem (křižující ulici Sokolovská a Na Žertvách), v ulicích Ke Kouli, 

U pošty, V Mezihoří, Na Hájku, nám. Bohumila Hrabala.  

Bulovka 

v této lokalitě ke kontaktům s cílovou skupinou docházelo nejčastěji na prostranství u ulice Chlumčanského, 

k občasným kontaktům také v parku Pod Korábem. Nejčastější nálezy infekčního materiálu byly v ul. Na Srázu, také 

u jižní strany trafostanice, blízko Libeňského hřbitova. V řádu jednotek byly nálezy také v v podchodu pod 

železniční tratí (park Pod Korábem) a lesopark Bílá skála. 

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. V lokalitě Kobylis byl infekční odpad soustředěný na zeleném prostranství mezi ulicemi Pod 

Sídlištěm, Nad Šutkou, Vršní, v okolí haly stanice metra a na přilehlé tramvajové stanici v ulici Klapkova. 

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.  

Kuchyňka 

v této lokalitě došlo k odklonu klientů. V předešlých letech zde docházelo k pravidelným kontaktům s klienty, 

letos zde proběhl pouze sběr staršího injekčního materiálu.  

 

K dalším místům, které se v roce 2021 monitorovaly, patřily lokality (místo s občasným kontaktem, s nálezy v řádu 

jednotek): Nad Trojou, sídliště Invalidovna, Zenklova ulice (v okolí zastávek MHD), Pekařka, Karlínské náměstí, 

okolí u MHD Ládví, Odra, Krakov, Písečná, Balabenka, ulice U Draháně, Pod Plynojemem, ulice Novákových, 

Pivovarnická, Povltavská, Vosmíkových, Pernerova, Ke Štvanici, Pobřežní, Ústavní, Turnovská, Ludmilina, Srbova, 

Horňátecká, Ke Stírce, Na Pěšinách, Na Pecích, Taussigova, Burešova, Hrubého, Střelničná, Trojská,  Na Kotlasce, 

Prvního pluku,  park Těšnov, park Dlážděnka, Karlínské nám., Kaizlovy sady, oblast pod Libeňským mostem a jeho 

okolí (okolí Kauflandu), nám. Dr. Holého, Elsnicovo nám., Horovo nám., Kašparovo nám., U Meteoru. 

 

 

 

Mobilní ošetřovna Drop In, o.p.s.  
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Rozsah služeb poskytovaný TP Drop In byl rozšířen od června 2021 o MO, která je k dispozici uživatelům OPL na 

území MČ Praha 8 vždy ve čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin. Tento speciálně upravený vůz plní základní funkce 

kontaktního centra. Vně vozu je možná výměna injekčního materiálu, nabídka HR materiálu. Uvnitř vozu probíhá 

asistence při zdravotní sebepéči a testování na infekční choroby. Dále je nabízeno sociální, zdravotní a 

adiktologické poradenství. K běžnému HR materiálu jsou vydávány navíc základní potraviny a ochranné pomůcky 

(v návaznosti na protiepidemiologická opatření). 

 

Tab. č. 3: souhrn výkonů Mobilní ošetřovny  

 

       Kontakty          Počet IN      Počet OUT              Sběr   Ošetření  
Červen  95  204  339  40  10  
Červenec  119  272  479  121  7  
Srpen  103  497  633  90  5  
Září  189  1 277  1 564  122  13  
Říjen  109  583  743  47  5  
Listopad  107  1 112  1 273  39  10  
Prosinec  150  630  834  35  23  
Celkem  872  4 575  5 865  494  73  
 
 
Na uzavřené scéně působí Terénní program Drop In, kdy probíhá kontakt s uživateli drog, jež žijí tzv. skrytě (tedy 

legálně v bytě či domě) a otevřené drogové scéně se vyhýbají. Proces vytvoření důvěry mezi klienty a pracovníky 

je dlouhodobý a velmi specifický, na projektu práce na UDS se podílí jak sociální pracovníci, tak indigenní 

pracovníci. Na UDS proběhlo tento rok 32 kontaktů, bylo vyměněno celkem 11 650 použitých stříkaček za 11 680 

nových stříkaček. 

 
Tab. č. 4.: souhrn výkonů na UDS  
 

                               Kontakty                       Počet IN           Počet OUT  
Leden  1  500  500  
Únor  5  2 480  2 480  
Březen  7  720  750  
Duben  3  3 400  3 400  
Květen  1  150  150  
Červen  2  750  750  
Červenec  1  200  200  
Srpen  3  900  900  
Září  3  2 150  2 150  
Říjen  3  150  150  
Listopad  1  50  50  
Prosinec  2  200  200  
Celkem  32  11 650  11 680  
 
Z výše uvedených souhrnných dat kontaktů, sběrů, přijatých a vydaných injekčních stříkaček na uzavřené i 

otevřené drogové scéně je patrné navýšení počtu kontaktů, které souvisí s rozšířením působení TP na MČ Praha 

8. Celkově je počet osob užívajících nelegální návykové látky velmi nestabilní a jejich počet postupně klesá, 

opouštějí městskou část nebo se přemísťují do jiných lokalit.  
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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 termofolie, termospacáky a multivitaminové 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, pokračovala spolupráce MČ Praha 8 v rámci vytipovaných lokalit 

zatížených užíváním drog s resocializačním programem FIXPOINT (Progressive o.p.s.). 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 2021 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. 2. prosince 2021 proběhla instalace Fixpoint kontejneru v lokalitě Florenc. Na MČ Praha 8 

se jedná o čtvrtý kontejner na injekční odpad.  

V roce 2021 bylo v kontejnerech Fixpoint nalezeno celkem 1 207 kusů injekčních stříkaček: 

Kontejner 
Fixpoint  

Počet 
stříkaček  

Těšnov  218  
Bulovka  599  
Palmovka  375  
Florenc  15  
 

Každý rok se eviduje vetší množství odhozených stříkaček v kontejnerech, (o 189 ks více než v roce 2020 a o 422 

ks více než v roce 2019), současně jsou kontejnery občasně využívány i veřejností (stříkačky určené k aplikaci léků), 

což jen potvrzuje funkčnost a oprávněnost umístění kontejnerů ve vybraných lokalitách.  

 

Městská policie Praha 8: za rok 2021 bylo evidováno celkem 900 kusů nálezů pohozených injekčních stříkaček. 

Zpravidla se jedná o nálezy od jednoho do pěti kusů na jednom místě po celém území Prahy 8. Nejčastější výskyt 

byl zaznamenán v Karlíně a v Libni, o něco méně v Kobylisích a minimálně v Bohnicích.  

Karlín – nejčastější výskyt: 

Florenc a okolí – Sokolovská, park Těšnov, kolem Muzea hl. m. Prahy, Na Florenci, Ke Štvanici, Za Poříčskou branou, 

Pobřežní, Rohanské nábřeží, Sokolovská, Karolínská, Křižíkova, Na Špitálsku. 

Libeň – nejčastější výskyt: 

Nekvasilova, U Českých loděnic, V Mezihoří, Ke Kouli, Kotlaska, Nad Kotlaskou I, Povltavská, Kandertova, 

Kundratka, Na Košince, Budínova, Na Korábě, nám. Na Stráži, Zenklova.  

Kobylisy: 

Na Dlážděnce, Mirovická, Střelničná, Kyselova, Opálkova, Slancova, Burešova, Taussigova. 

Bohnice: 

K Pazderkám, Pod Čimickým hájem, Podhajská pole, Zhořelecká 



Strana 6 (celkem 23) 

Policie ČR: území Praha 8 

V roce 2021 bylo spácháno celkem 101 trestných činů, spadajících do drogové trestné činnosti. 

V roce 2020 to bylo 112 trestných činů, došlo tedy k poklesu o 11 trestných činů. 

Pokud jde o přestupky na úseku drog, těch bylo v roce 2021 zjištěno celkem 142. 

V roce 2020 jich bylo celkem 151, což je pokles o 9 přestupků.  

 

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. Tento rok se na chodu služby 

v terénu opět významně podepsat covid a opatření, které se k pandemické situaci vztahovala. Služba tak byla 

omezována a podmínky pro kontakt s klienty obtížnější. Další změnou tohoto roku bylo zkvalitňování služby, kdy 

s přizvaným metodikem byl řešen a poté aplikován nový přístup k individuálnímu plánování s klienty. Nový 

koncept individuálního plánování přinesl lepší přehled o vývoji nepříznivé sociální situace u jednotlivých klientů a 

možnost efektivnějšího vyhodnocování služby. V období letních měsíců, kdy došlo rozvolnění opatření v terénním 

programu přibylo více klientů. U všech klientů služba zaregistrovala rizikové jevy chování, jakým je konzumace 

alkoholu. V období prázdnin probíhal monitoring lokality a míst, kde se sdružovali větší skupiny potenciálních 

klientů. V terénu se TP setkávali s klienty, kteří často řešili témata, jako jsou návrat do školních lavic po online 

výuce a obtíže s obnoveným režimem. V podzimním období, kdy opět přišla nová opatření byl kladen větší důraz 

na otevření ambulantní služby, kterou navštěvoval větší počet klientů. Maringotka v Bohnicích byla s ohledem na 

opatření využívána převážně v průběhu letních prázdnin. Celkem terénní program využilo v průběhu roku 99 

uživatelů. Program je zaměřen na cílovou skupinu dětí, mládeže a mladých dospělých (dále jen CS) z Prahy 8 ve 

věku 13- 22let (experimentálně i na CS +12let). Průměrný věk klientů + 15 let, klienti se vyskytují většinou ve 

skupinách nebo dvojicích. Trávení volného času naplňují posedáváním na lavičkách, posloucháním hudby a 

kouřením cigaret. Volný čas naplňují také hraním fotbalu a dalšími skupinovými aktivitami.  

 

Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci (karantény, distanční výuka) pokračuje MČ Praha 8 v podpoře 

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 přispěla městská část také na 

„kroužkovné“ pro děti a mládež.     

 
Rok 2021 přinesl pokračování specifické situace v podobě epidemiologických opatření. V poskytovaných službách 

se tento fakt projevil stabilním výdejem ochranných prostředků, zprostředkováním testů a očkování a v oblasti 

požadavků klientů větší důraz na sociální služby. V roce 2021 opět stoupl počet kontaktů v rámci individuálního 

poradenství. Došlo k nárůstu rizikové konzumace alkoholu, či jiného závislostního chování i v rodinách, které se 

v předchozím období jevily jako intaktní, v řadě případů docházelo k eskalaci domácího násilí. Důsledky covidové 

situace se promítají do narůstajících psychických potíží dětí, rodinných i dalších mezilidských vztahů. Během 

roku 2021 byl zaznamenán zvýšený zájem o online komunikace. Fenoménem letošního roku se staly skypové 

konzultace, chat a e- mailové poradenství. V roce 2021 pokračovala covidová opatření v centrech metadonové 

substituce, byl omezený provoz o víkendech, k víkendovým výdejům se vracelo v září 2021.   

 
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 2021 byl 

v souvislosti s Covid -19 také pro tyto služby specifický. V roce 2021 v rámci terénního programu ADCH Praha 

proběhlo 1 763 kontaktů, z toho 215 žen. Nejvíce kontaktů bylo uskutečněno v lokalitě Rohanský ostrov, Florenc, 

Kobylisy, Křižíkova, Krakov, Na vyhlídce, Nad Trojou, Ládví, U Kříže.  
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1. Situace na městské části v oblasti užívání návykových látek  

1. Užívání návykových látek v obecné populaci, ve školní populaci 
Co do skladby primárně užívaných skupin nelegálních návykových látek jsou mezi klienty přibližně stejnou měrou 

užívána stimulancia a opiáty. Konkrétně se pak jedná o pervitin a Suboxone či Subutex, v menší míře heroin. 

Výrazně jsou zastoupeny rovněž kanabinoidy, které v různé míře užívá většina klientů. Pouze sporadicky dochází 

k setkání s uživatelem, který by zneužíval a jakou svou primární užívanou látku uváděl některé z psychofarmak.  

 

Co se týče školní populace: během roku 2021 jsme zaznamenali dvě problémová místa, kde docházelo ke 

konzumaci návykových látek. Jednalo se o místo v ulici Trousilova, kde docházelo ke zneužívání cigaret, alkoholu 

případně marihuany některými dětmi ve věku žáků druhého stupně základní školy. K tomuto chování zde 

docházelo především na jaře a v létě.  

Druhým problémovým místem bylo hřiště poblíž zastávky autobusu Katovická mezi ulicemi Katovická a Ústavní. 

Jednalo se o skupinu cca 10 lidí, která se na místě v různou dobu vyskytovala. Jednalo se o osoby ve věku cca 17–

21 let. Docházelo zde především k užívání marihuany. Podobně jako v prvním případě toto setkávání se zhoršujícím 

počasím ustalo. 

 

2. Užívání návykových látek v prostředí zábavy, nočního života  
Užívání návykových látek mezi mladými dospělými je spojeno převážně s užíváním většího množství alkoholu 

v kombinaci s marihuanou. U středoškolské mládeže se jedná o užívání stimulantů a halucinogenů, zejm. MDMA 

– extáze, marihuana, pervitin, kokain aj. v časté kombinaci s alkoholem. Obecně lze říct, že ve školní populaci 

převládají konopné návykové látky a taktéž často dochází ke zneužívání farmaceutik ze skupiny opiátů a hypnotik.  

 

Ve školní populaci, zřejmě vlivem pokračující epidemie Covid -19 a omezení noční zábavy jsme nezaznamenali 

žádné významné informace o zneužívání návykových látek např. v klubech, za rok 2021 rovněž došlo k poklesu 

užívání rekreačních drog (MDMA, LSD). Obecně jsme se více setkávali s tím, že se konzumace návykových látek 

přesunula spíše do bytů případně na chaty.  

 

3. Problémové formy užívání návykových látek  
Přibližně 98 % klientů TP užívá drogy nitrožilně. Za problémové rovněž považujeme zejména užívání návykových 

látek na nevhodných místech. Je to často v okolí dětských hřišť, kde zároveň vzniká odpad, který uživatelé za sebou 

nechávají. Velmi nebezpečné je také perorální užívání zejména u mládeže, a to v kombinaci s léky, alkoholem, či 

jinými návykovými látkami.     

 

4. Užívání návykových látek ve specifických skupinách 
Zaznamenali jsme pokračující trend, kdy školní mládež ze ZŠ, SŠ a SOU často z kouření klasických cigaret přechází 

k užívání nikotinu formou tabákových sáčků (nejčastěji zn. Siberia), případně nikotinových sáčků Velo, Dope, aj.  

Časté je užívání těchto nikotinových výrobků jako doplněk k cigaretám. Důvodem je často to, že nikotinové sáčky 

mohou nepozorovaně užívat ve škole, a to i při výuce, zvláště při používání respirátoru. 

U části této cílové skupiny byl zaznamenán zvýšený zájem o CBD konopí případně konopné výrobky s CDB. 

Uzavřená drogová scéna (pracovníci navštěvují byty klientů) - nezaznamenali jsme žádné rozdíly při užívání 

návykových látek v rámci této specifické skupiny. Za rok 2021 jsme na území MČ Praha 8 zaznamenali v rámci 

cílové skupiny kontakt s cizinci. Nejčastěji se jednalo o ruskojazyčné klienty a klienty slovenské národnost, dále 

pak Olašští Romové. Většina klientů služby není v kontaktu s žádnými zdravotnickými službami. Byl rovněž zjištěn 
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nárust užívání návykových látek v domácnostech, při tzv.“ houseparty“, zde se dostává do popředí omamná látka 

kokain, a to díky lepší dostupnosti a poklesu ceny.  

 
5. Sociálně vyloučené lokality  
Na MČ Praha 8 se přímo sociálně vyloučené lokality nenacházejí. 

 
6. Uživatelé návykových látek v léčbě a ve službách 
Program adiktologické ambulance SANANIM – Case management poskytoval službu 9 klientům z MČ Praha 8. 

Z toho 5 klientů bylo mladistvých. Individuální poradenství využilo 9 klientů a bylo jim poskytnuto celkem 188 

poradenských intervencí. Skupinového poradenství se zúčastnilo 5 klientů, účastnili se 22 skupin. Rodinné 

konzultace využilo 5 klientů, bylo jim poskytnuto 46 rodinných konzultací. Služby psychiatra byly poskytnuty 

celkem 3 klientům (proběhlo celkem 6 psychiatrických vyšetření). V roce 2021 byla poskytnuta služba v celkovém 

počtu 213 UNL (z toho 63 mladistvým). Hodnocena úspěšnost byla pouze u 206 (z toho 60mladistvých) klientů 

v pravidelném kontaktu.  

Služby Doléčovacího centra Magdaléna (ambulantní i pobytová forma) využilo celkem 110 klientů, z toho 106 

klientů uživatelů (67 mužů, 39 žen). Ve sledovaném období program úspěšně ukončilo 30 klientů, předčasně 

program ukončilo 34, v čerpání služeb pokračuje 40 osob. V roce 2021 využilo službu 6 klientů z Prahy 8. Oproti 

loňskému roku došlo k nárůstu klientů o 42 %, příčinou může být současná celospolečenská situace v rámci 

pandemie Covid- 19.  

Centrum metadonové substituce – CMS Bulovka 148 klientů. V případě pozitivního klienta na Covid-19 se řešil 

transport substitučního přípravku buď v rámci zdravotnického týmu, případně ho mohla vyzvednout osoba s plnou 

mocí udělenou klientem.  

 

7. Infekční onemocnění v souvislosti s užíváním drog  
 

TP Drop In byl rozšířen od června 2021 o Mobilní ošetřovnu, která je k dispozici uživatelům OPL. Uvnitř vozu 

probíhá asistence při zdravotní sebepéči a testování na infekční choroby. Klienti mohou pravidelně navštěvovat a 

nechávat se testovat v Domě Světla. 

 
8. Předávkování, včetně smrtelných  
Co se týče mládeže, během roku 2021 jsme zaznamenali jeden případ otravy alkoholem v kombinaci 

s marihuanou u klienta (17 let). Po dvoudenní hospitalizaci, bez zdravotních následků propuštěn.  

 

Dle zdrojů PČR se jedná o 1 případ úmrtí muže (35 let), po požití pervitinu – věc šetří SKPV Krajského ředitelství hl. 

m. Prahy jako podezření z tr. činu dle § 283, odst. 1, 4a) tr. Zákoníku.  

 

9. Další zdravotní komplikace v souvislosti s užíváním návykových látek 
Velké obavy vzbuzují stimulancia, jako kokain a amfetaminy a v poslední době také syntetické kanabinoidy.  

 
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. Tento trend 

potvrzují také školská zařízení a pedagogicko – psychologické poradny, podle nichž se hazardní hraní se přesouvá 

na internet, tudíž škola o této oblasti rizikového chování nemá příliš informací. 
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11. Nové technologie 
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.  

Rizikové chování – netolismus představuje dle Pedagogicko – psychologických poraden na Praze 8 opravdu vážný 

problém, u čím dál mladších dětí. Kdy školy k řešení přistupují různě, některé volí cestu represe (zákaz užívání 

mobilních telefonů, což naráží na stanovisko MŠMT i ČŠI, jež tento postup hodnotí jako omezování práv dítěte). 

Jiné školy problém neřeší, event. si i s tím neví rady, naráží na požadavky rodičů aj.  

 
12. Nové trendy a fenomény  
Novým trendem posledních let jsou spíše rvačky mezi mládeží. Jak vyvolané náhodou, tak domluvené dopředu 

s obecenstvem a nárůst dětských skupin (ne úplně gangů) páchajících výtržnictví, či přestupkové jednání.  

12.1. Nové drogy 

U mládeže jsme zaznamenali užívání tzv. kratomu, který byl konzumován jako nápoj. Jako zvláště rizikové jsme 

vnímali, že kratom kombinovali s alkoholem, marihuanou a jinými návykovými látkami.  

 

2. Drogová kriminalita:  

Celkový počet přestupků projednaných v r. 2021: 152 
 
 
1: Počet osob/pachatelů přestupku neoprávněného držení drog v malém množství pro vlastní potřebu projednaných v r. 
2021 v rozdělení podle věku pachatele a drogy: 

Drogy 
 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy  5 

Pervitin  5 

Extáze   

Heroin  1 

Kokain   

Subutex/Suboxone   

Houby obsahující OPL   

Jiná OPL   

Celkem osob 38 113 

Zdroj údajů: ÚMČ Praha 8, Informační systém ETŘ (systém však nemá možnost evidovat druh drog, tak aby byl možný výstup 
pro statistické údaje. 

 

2: Počet osob/pachatelů přestupku neoprávněného pěstování rostlin/hub s obsahem OPL v malém množství pro vlastní 
potřebu projednaných v r. 2021 podle věku pachatele a drog 

Rostliny/houby 
Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Rostliny konopí   

Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL   

Celkem osob - - 
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Zdroj údajů: ÚMČ Praha 8, Informační systém ETŘ: NEEVIDUJE – jednání spočívající v neoprávněném pěstování rostlin/hub 
s obsahem OPL v malém množství pro vlastní potřebu jsme jako přestupek neevidovali ani v jednom případě, pokud bylo toto 
jednání zaznamenáno, tak se vždy jednalo o tr. čin dle § 285 tr. Zákoníku. 

 
3: Počet osob/pachatelů přestupku umožnění neoprávněného požívání návykových látek osobě mladší 18 let 
projednaných v r. 2021 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: Informační systém ETŘ: NEEVIDUJE – popsané jednání umožnění neoprávněného požívání návykových látek 
osobě mladší 18 let nebylo jako přestupek evidováno ani v jednom případě; pokud bylo toto jednání naším útvarem řešeno, 
tak vždy jako trestný čin, kvalifikovaný dle § 283, event. dle § 287, tr. Zákoníku. 

 

 

4: Množství drog zajištěných v r. 2021 v rámci přestupkového řízení v rozdělení podle drog 

Druh drogy Celkové množství 

Marihuana (g) 21,324  

Hašiš (g)  

Rostliny konopí (ks rostlin)  

Pervitin (g) 18,428 

Extáze (ks tablet)  

Heroin (g) 0956 

Kokain (g)  

Subutex/Suboxone (ks tablet)  

Houby obsahující OPL (ks)  

Jiné rostliny obsahující OPL (ks)  

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

 

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

 

Zdroj údajů: ÚMČ Praha 8 
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5: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2021 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) 2 

§ 35, odst. 1, písm. k)  

§ 35, odst. 1, písm. l)  

§ 35, odst. 1, písm. m)  

§ 35, odst. 1, písm. n) 2 

§ 35, odst. 1, písm. o)  

§ 35, odst. 1, písm. p)  

Zdroj údajů: 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  
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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 69 102 

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

- 
8 

Zdroj údajů: Policie ČR, IS ETŘ komplexní dotaz výběr tříd PŘ: PR020101, PR020102, PR020301 (paragraf – 125c/1c).  

 

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): 6, 5 roku 

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

• Přímý nadřízený: JUDr. Josef Rambousek, tajemník   

• Velikost pracovního úvazku PK MČ: částečný – kumulovaná funkce 

• Jiné agendy vykonávané PK MČ: vedení OZS 

• Změny v r. 2021: beze změn 

 
Protidrogová komise na MČ: 

 
Na MČ Praha 8 nebyla cíleně ustanovena specifická protidrogová komise, ale otázky protidrogové politiky jsou 

řešeny v rámci Komise pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů.  

 
• 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 radní 

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 zastupitel 

Pavel Schnirch z řad veřejnosti  

Jaroslav Kudláček MP HMP vedoucí okrsku 

Michael D. Jettmar z řad veřejnosti  

Zdeněk Pohunek z řad veřejnosti  

Jiří Hons z řad veřejnosti  

mailto:zuzana.holikova@praha8.cz
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Jan Kolátor z řad veřejnosti  

Jan Kouba z řad veřejnosti  

Mgr. Zuzana Holíková ÚMČ Praha 8 vedoucí OZS 

Bc. David Straka ÚMČ Praha 8 vedoucí OBKŘ 
 

- zabývá se komise problematikou alkoholu?               ano   ne 

- zabývá se komise problematikou hazardního hraní?  ano   ne 

- počet jednání komise v r. 2021:  6 

- nejdůležitější projednávaná témata v roce 2021: bezpečnostní situace na Praze 8 (aktuální situace, 
vývoj kriminality a trestné činnosti, bezpečnostní akce a přijatá opatření, personální 
obsazení/podstav MP HMP), oblasti protidrogové politiky (aktuální situace, informace/ data od 
TP), oblasti prevence kriminality, oblast protiepidemických opatření, aj. 

- změny, které proběhly v r. 2021: žádné 

 

Existuje jiná komise, která se zabývá vybranými oblastmi protidrogové politiky? Pokud ano, uveďte: 

- Název komise: Výběrová komise pro dotační řízení MČ Praha 8 v oblasti sociálních služeb 

- Účel a zaměření komise: posuzování žádostí o dotace v rámci hodnotících kritérií, příprava 
podkladů pro RMČ Praha 8 

- Počet jednání komise v roce 2021: 1 

- Nejdůležitější projednávaná témata ve vztahu k protidrogové politice v roce 2021: podpora 
poskytovatelů sociálních služeb působících na Praze 8 formou dotace 

 

Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na místní úrovni:  

Rok 2021 byl v souvislosti s přetrvávající epidemiologickou situací hodně podobný, jako rok předchozí. Kdy 

spolupráce s aktéry protidrogové politiky byla zachována, nicméně komunikace probíhala stále zčásti v rámci 

online prostředí. 

Spolupráce se školními metodiky prevence + Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8+ 

Křesťanskou PPP: podařilo se uskutečnit pravidelné pracovní setkání, komunikace probíhala taktéž vzdálenou 

komunikační formou, školám byla PPP nabídnuta konzultace osobní nebo e-mailovou formou. 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 2021.  

V rámci této oblasti je velice důležitá také vzájemná spolupráce a provázanost s protidrogovým koordinátorem 

MHMP a koordinátory z ostatních městských částí. 

Spolupráce s institucemi – stejně tak v rámci skupiny poskytovatelů služeb pro děti a mládež se podařilo 

uskutečnit pravidelné pracovní setkání standartně. Nadále probíhala spolupráce v rámci epidemiologických 

opatření, kdy bylo MČ Praha 8 poskytnuto dostatečné množství dezinfekce a ochranných prostředků jak školským 

zařízením, tak NNO a jejich následná distribuce směrem k cílové skupině i širší veřejnosti.  

Bez omezení pokračovala intenzivní spolupráce s terénními programy a jinými poskytovateli sociálních a 

návazných služeb, stejně tak zdravotních služeb. 

V rámci ÚMČ Praha 8 funguje velice dobře meziodborová spolupráce, jakož i spolupráce s představiteli MPP a 

PČR. 
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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: 2021–2023 

Schváleno dne: 2.11.2021   

www stránky dokumentu ke stažení: MČ Praha 8: Různé 

 

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 

změny v r. 2021: aktualizace 

 
Strategické dokumenty MČ se širším kontextem obsahující také otázky protidrogové politiky  
 

• Název dokumentu: 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. 

 

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. 2021: žádné 

 

• Název dokumentu: 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 

https://www.praha8.cz/Ruzne-1
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
https://www.praha8.cz/Strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-MC-Praha-8.html


Strana 15 (celkem 23) 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou hazardního hraní  ano  ne 

změny v r. 2021: žádné 

5. Zadané/realizované analýzy/studie v oblasti drogové politiky a drogové situace v roce 2021  

V roce 2021 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. 2021 na místní úrovni 
 
Vzhledem k epidemiologické situaci, nebyly žádné hromadné akce pořádány. 

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

Způsob zajištění financování drogových služeb ze strany MČ 
Výdaje z rozpočtu obce v roce 2021 – 564 661,- Kč  

 

 

 

Organizace 
Výše výdajů (v Kč) na protidrogovou 

politiku 
Výše výdajů (v Kč) na hazardní 

hraní 

Progressive o.p.s. 235 000,-  

Drop In o.p.s. 120 000,-  

Sananim 94 661,-  

Centrum pro rodinu PSS 40 000,-  

Centrum Alma                                                                  30   000,- 

Magdaléna o.p.s. 45 000,-  

 

Zpracovala: Mgr. Zuzana Holíková 

Datum: 24. ledna 2022 
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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 

 

Doplňující informace k primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních: 

Síť služeb se v současné obtížné době přibližuje cílové skupině. Přicházející trendy ovšem přichází rychleji, než jak 

na ně reaguje systém. Dostupnost služeb pro cílovou skupinu není dostatečná, a to z několika důvodů. Síť 

nedokáže (nebo zákonným omezením nemůže) reagovat na nové trendy dostatečně rychle. Dalším 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, stejně tak Křesťanskou pedagogicko- psychologickou poradnou se 

sídlem na Praze 8.  

 

 
Tabulka: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v r. 2021 (včetně programů snižování rizik na tanečních akcích, v klubech 
a prostředí noční zábavy) 

 

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 

Certifika
ce 
(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 

 2 492 

(ODS) 

29 

(UDS) 

 40 430 

(ODS) 

11 430 

(UDS) 

Praha 8 ano 

Nízkoprahové 

středisko  

Středisko 

prevence a 

léčby 

drogových 

závislostí – 

Drop In, 

o.p.s. 

KC Osoby 

ohrožené 

závislostí 

nebo 

závislé 

na 

návyk. 

látkách 

1 189/ 85 

z MČ 

Praha 8 

 

11 213   96 078 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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No Biohazard Progressi

ve o.p.s. 

TP Uživatel

é návyk. 

látek 

 2 282 2 180 34 764 Praha 8 ano 

Fixpoint Progressi

ve o.p.s. 

TP Uživatel

é návyk. 

látek 

 1 343  14 901 Praha 8 ne 

Nízkoprahové 

středisko 

Vrtule 

Salesiáns

ké 

středisko 

mládeže – 

středisko 

volného 

času 

o.p.s. 

KPS a 

TP 

Děti a 

mládež 

13 -22 

99    Praha 8 ano 

ADCH Praha Arcidiecéz

ní charita 

Praha 

TP Osoby 

bez 

přístřeší 

 1763(215 

ženy) 

   ano 

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

 

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 

managery). Současně řešení představuje zlepšení spolupráce mezi represivními složkami a pracovníky služeb, 

konkrétně zvýšený dohled policie v rizikových lokalitách, při vzájemném respektování postupů obou složek. 

 

Počet kontaktů ve srovnání s předchozím rokem zůstal prakticky stejný, k mírnému nárůstu došlo u počtu osobních 

konzultací, do nichž patří i krizové, zdravotní či sociální poradenství. Trvá postřeh, že výrazná část klientů se v době 

epidemiologických opatření začala chovat méně rizikově, ba u nezanedbatelného počtu došlo k důležitému 

posunu v oblasti socializace a resocializace. Naproti tomu lze konstatovat, že u klientů vykazujících známky 

psychiatrických poruch souběžně s užíváním drog, dochází k viditelným výkyvům směrem k psychické 

destabilizaci.  

 

Tabulka: Služby v oblasti ambulantní léčby v r. 2021 

 

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 325 

celkový 

počet 

klientů 

 CMS 

Bulovka 148 

kl./ 31 z MČ 

Praha 8 

- HMP 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. 
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Psychiatrická 

lékařská 

ordinace 

Mudr. 

Homola 

Zdeněk 

AL Alkoholové 

závislosti 

- - - HMP  

Centrum pro 

závislé na 

tabáku 

Nemocnic

e Na 

Bulovce 

AL Závislosti 

na tabáku 

- - - HMP  

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

 
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. 2021 

 

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 

 -    

*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. 

 
Tabulka: Služby v oblasti následné péče v r. 2021 

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 

Magdaléna 

Magdalén

a o.p.s. 

Ambulan

tní 

Pobytová 

Abstinující 

osoby od 

18 let se 

 Ambulantní 

79 klientů 

(45 M, 34 

 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. 
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 závislostí 

na návyk. 

látkách 

Ž), 

trénink.byty 

31 kl.(22 M, 

9 Ž), 4 

klienti 

neuživatelé 

(rodinní 

příslušníci) 

Poradna Alma Centrum 

Alma, z. ú. 

Ambulan

tní 

Osoby 

ohrožené 

závislostí 

nebo 

závislé na 

návyk. 

Látkách, 

včetně 

tabáku, 

patolog.hrá

čství 

 V r. 2020 

službu 

celkem 

využilo 

228 klientů. 

Z toho 36 

klientů z Phy 

8. 

První 

kontakty 

120/ 27 z P8 

 Praha 8 ano 

Adiktologická 

ambulance 

Sananim, 

podprogram 

Case 

management 

Sananim, 

z.ú. 

Ambulan

tní 

Léčba + 

case 

manage

ment 

Osoby 

ohrožené 

závislostí 

nebo 

závislé na 

návyk. 

látkách 

 53 klientů/ 9 

z Prahy 8/z 

toho 5 

mladistvých 

 

 Praha 8 ano 

Centrum pro 

rodinu- 

Integrace rodiny 

Centrum 

pro rodinu 

PSS a 

klinické 

adiktologie

, z.ú. 

Ambulan

tní léčba 

Rodiče- 

uživatelé 

návykovýc

h látek+ 

práce 

s dětmi a 

mládeží 

 Službu 

využilo 161 

klientů 

proběhlo 

2260 

kontaktů, 

2298 hod. 

v přímé péči 

  ano 

*ambulantní – následná péče ambulantní, pobytová – následná péče pobytová, - jiné 
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Celospolečenská situace v roce 2020 + 2021 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 posledních dvou letech 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 kontextu uplynulého období došlo ke zvýšené poptávce po poradenství v oblasti problematických vztahů v rodině, 

výchovného poradenství a poradenství při výchově dětí. Došlo k nárustu rizikové konzumace alkoholu, či jiného 

závislostního chování i v rodinách, které se v předešlých letech jevily jako intaktní, v řadě případů také docházelo 

k eskalaci domácího násilí.  

Počet kontaktů s klienty následné péče zůstává stabilně vysoký a srovnatelný s rokem 2020. Je zde velice 

významný nárůst výkonů individuální v individuální psychoterapii/ poradenství, a to o cca 25 % (Centrum ALMA). 

Zásadním způsobem roste i oblast výkonů sociální práce, roste také průměrná doba setrvání klienta v programu, 

na němž se podílí i větší počet klientů s duální diagnózou.  

HMP je dlouhodobě krajem s nejvyšší incidencí a prevalencí uživatelů návykových látek v ČR, přičemž dostupnost 

léčby závislostí je nedostatečná – nízký stávající počet, tedy i kapacity psychiatrů a adiktologů představují pro UNL, 

alkoholu a patologické hráče značnou překážku pro realizaci plánu abstinence/ úzdravy prostřednictvím 

ambulantní léčby. Praha dlouhodobě vykazuje nízký počet služeb relevantní specializace, což má za následek 

dlouhé čekací doby na službu, vysoký práh služby, aj. Výraznějším problémem napříč služeb jsou duální Dg a téměř 

neschopnost klienta zajištění základních potřeb (základní úřední úkony, příležitostné výdělky, sociální příspěvky, 

řešení dluhové problematiky). V tomto směru chybí rozšířená spolupráce s psychiatrickou nemocnicí, rozšíření 

multioborových terénních týmů (case-managementových služeb). Vzhledem k narůstajícímu počtu osob 

s duševním onemocněním v rámci adiktologických služeb, významnou institucionální oblast spolupráce tvoří 

Centra duševního zdraví. 

 
Tabulka: Ostatní specializované programy v r. 2021 (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 

 Oblast 

penetenciárn

í 683 klietů/ 

postpenitenc

iární péče 

131 klientů 

- ČR ano 

Záchytná 

stanice Bulovka 

Městská 

poliklinika 

Praha 

Léčba+

SNP 

Klient pod 

vlivem 

alkoholu 

19 3 178 

klientů/ 

5 243 

hospitaliza

cí 
 

- HMP Praha HMP 

* služby ve vězení, sociální podniky, záchytné stanice apod. 
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V roce 2021 stouply kontakty v postpenitenciární péči – poradenství, kdy lehce stoupl i počet klientů na vazbě, 

příčinu vidíme zejména ve větším apelu na kontaktní pracovníky z věznic. Výrazné změny zasáhly oblast 

skupinového poradenství ve VTOS. To prakticky přestalo existovat s datem prvního lockdownu.  Zatímco v roce 

2019 bylo 89 skupin, v roce 2020 21 skupin, v roce 2021 proběhlo pouze 5 skupin. Vzhledem k pandemii Covid-19, 

není možné skupiny řádně obnovit, což se dá považovat za nešťastné, vzhledem k tomu, že měl skupinový program 

60% úspěšnost s převáděním klientů do postpenitenciárních programů. Fenoménem letošního roku se stal Skype, 

kdy po dobu uzavření vstupu do věznic pro externisty a NNO se podařilo se spolupracujícími věznicemi navázat 

skypové mosty. Bohužel i přes jednání s Generálním ředitelstvím věznic ČR nebylo 100% možné dodržet 

požadovaný setting skypové konzultace.  

 

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 

Glowackého 
549/7, 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/ 

ne 

Salesiánské 
středisko 
mládeže Praha-
Kobylisy  

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

Kobyliské 
nám. 640/11, 
Praha 8 

Ing. Jan Fojtů 728 367 113 stredisko@s
db.cz 

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

ano 

Centrum Alma 
z.ú 

Ambula
ntní 
služby- 
zdravot
ní, 
sociální
,adiktol
ogické 

Jankovcova 
864/45, 
Praha 7 

Bc. Radka 
Plačková, Dis. 

724 719 533 info@centru
m-alma.cz 

https://centr
um-alma.cz/ 

ano 

Magdaléna 
o.p.s. 

Doléčo
vací 
centru
m 

Pod 
Vyšehradem 
1, Praha 4 

Mgr. František 
Jírový 

733 646 760 
 

dcpodoli@m
agdalena-
ops.cz 

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

ano 

Středisko 
prevence a léčby 
drogových 

Substit
uční 
léčba – 

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

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:info@centrum-alma.cz
mailto:info@centrum-alma.cz
mailto:dcpodoli@magdalena-ops.cz
mailto:dcpodoli@magdalena-ops.cz
mailto:dcpodoli@magdalena-ops.cz
mailto:metadon1@dropin.cz
mailto:metadon1@dropin.cz
http://www.dropin.cz/index.php/centrum-metadonove-substituce
http://www.dropin.cz/index.php/centrum-metadonove-substituce
http://www.dropin.cz/index.php/centrum-metadonove-substituce


Strana 22 (celkem 23) 

závislostí Drop 
In o.p.s 

metado
n 

m-
metadonove
-substituce 

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 

Nemocnice Na 
Bulovce 

HIV/AI
DS 
centra 

Budínova 
67/2, Praha 8 

MUDr. David 
Jilich 

266 082 629 david.jilich@
bulovka.cz 

http://bulovk
a.cz/ 

ano 

 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 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, 
606 021 021 
rodičovská 
linka 

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 

 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 

http://www.dropin.cz/index.php/centrum-metadonove-substituce
http://www.dropin.cz/index.php/centrum-metadonove-substituce
http://www.dropin.cz/index.php/centrum-metadonove-substituce
mailto:kocian@dropin.cz
mailto:kocian@dropin.cz
http://www.dropin.cz/
http://www.dropin.cz/
mailto:nobiohazard@progressive-os.cz
mailto:nobiohazard@progressive-os.cz
mailto:nobiohazard@progressive-os.cz
http://www.progressive-os.cz/no-biohazard/
http://www.progressive-os.cz/no-biohazard/
http://www.progressive-os.cz/no-biohazard/
http://www.progressive-os.cz/no-biohazard/
http://bulovka.cz/
http://bulovka.cz/
mailto:hana.rohacova@bulovka.cz
mailto:hana.rohacova@bulovka.cz
mailto:hana.rohacova@bulovka.cz
mailto:martin.cihar@bulovka.cz
mailto:martin.cihar@bulovka.cz
mailto:martin.cihar@bulovka.cz
mailto:info@aids-pomoc.cz
mailto:info@aids-pomoc.cz
https://www.aids-pomoc.cz/
https://www.aids-pomoc.cz/
https://www.aids-pomoc.cz/
mailto:info@aids-pomoc.cz
mailto:info@aids-pomoc.cz
https://www.aids-pomoc.cz/
https://www.aids-pomoc.cz/
https://www.aids-pomoc.cz/
mailto:IvanaPelikanovaMUDr@seznam.cz
mailto:IvanaPelikanovaMUDr@seznam.cz
mailto:IvanaPelikanovaMUDr@seznam.cz
mailto:IvanaPelikanovaMUDr@seznam.cz
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
mailto:cki@bohnice.cz
mailto:cki@bohnice.cz
http://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/
http://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/
http://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/
mailto:otilie.bartakova@bohnice.cz
mailto:otilie.bartakova@bohnice.cz
mailto:otilie.bartakova@bohnice.cz
mailto:miroslav.novotny@bohnice.cz
mailto:miroslav.novotny@bohnice.cz
mailto:miroslav.novotny@bohnice.cz
mailto:renata.kovandova@bohnice.cz
mailto:renata.kovandova@bohnice.cz
mailto:renata.kovandova@bohnice.cz
http://www.bohnice.cz/
http://www.bohnice.cz/
mailto:hana.karbanova@bohnice.cz
mailto:hana.karbanova@bohnice.cz
mailto:hana.karbanova@bohnice.cz
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Kolpingova 
rodina 

Krizová 
pomoc 

Bohnická 
3/32, Praha 8 

Ing. Jitka 
Štšpánková 

603 297 833 stepankovaji
tka@kolping
praha.cz 

http://www.k
olpingpraha.
cz 

ano 

SANANIM - 
COKUZ 

Násled
ná péče 

Žitná 
1574/51, 
Praha 1 

Mgr.Lucie 
Vejrychová 

601 575 130  vejrychova
@sananim.c
z 

 

 ano 

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 

 

 

http://www.kolpingpraha.cz/
http://www.kolpingpraha.cz/
http://www.kolpingpraha.cz/
mailto:klinika@sananim.cz
mailto:klinika@sananim.cz
http://www.sananim.cz/
http://www.sananim.cz/
mailto:poradte@chciodvykat.cz
mailto:poradte@chciodvykat.cz
http://chciodvykat.cz/
http://chciodvykat.cz/
mailto:cprustav@gmail.cz
mailto:cprustav@gmail.cz
https://www.afterin-adiktologie.cz/
https://www.afterin-adiktologie.cz/
https://www.afterin-adiktologie.cz/
https://www.afterin-adiktologie.cz/
mailto:vitkova@presafe.cz
mailto:vitkova@presafe.cz
https://www.presafe.cz/
https://www.presafe.cz/

