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Souhrn:   

  

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

 

Drogová scéna vyskytující se na MČ se jeví jako poměrně roztříštěná, což je do určité míry dáno územní rozlehlostí 
a najdeme tu tudíž větší počet lokalit, které jsou uživatelsky frekventované. Na Praze 8 již mnoho let v obecné 
populace dominuje pervitin a opioidy, oproti loňskému roku se dá říci, že v podstatě z ulice vymizel uměle 
vyrobený heroin tzv. „očko“, kdy dle Policie ČR nebyl v roce 2019 zaznamenán žádný záchyt. Na druhé straně se 
v ulicích objevuje více kokainu, ale nejen na Praze 8, ale i po celé Praze. 

 

Městská část Praha 8 je jednou z nejrozsáhlejších městských částí a rovněž místem neustálého rozvoje, který 
rovněž reflektuje drogová scéna, která je schopná kompletní proměny během několika měsíců, kdy je potřeba na 
tuto transformaci pružně reagovat. Základem zůstává rovněž 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. Na území městské části 
se terénní pracovníci pohybovali 5x týdně a částečně probíhal víkendový terén, kdy bylo uživatelům primárně 
poskytnuty harm reduction služby, sociální služby, poradenství a odkazy do odborných pracovišť. Dále v lokalitě 
působili indigenní pracovníci z řad bývalých uživatelů zaměření na sběr infekčního materiálu a pracovníci zaměření 
na kontakt s klienty na uzavřené drogové scéně (UDS je samostatně uvedena dále v textu). Na otevřené drogové 
scéně na území MČ Praha 8 proběhlo v rámci roku 2019 celkem 3 196 kontaktů, v případě kontaktu s klientem byl 
zaznamenán proběhlý kontakt a vyměněné množství stříkaček. Bylo vyměněno celkem 86 890 použitých stříkaček 
za 88 046 nových stříkaček. Pod monitoring spadá také sběr pohozených injekčních stříkaček a jehel, který je 
zaznamenán jako „sběr“, kdy bezpečně zlikvidováno bylo celkem 2 588 kusů pohozených nalezených injekčních 
stříkaček (tab. č. 1 a 2).  
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Tab. 1: Progressive o.p.s. 

Počet klientů (odhad) 500 

Počet kontaktů celkem 2 321 

-z toho s uživateli drog 2 306 

Počet výměn – výkonů ve výměnném 
programu 

2 273 

Počet vydaných (out) injekčních jehel 35 944 

Počet přijatých (in) injekčních jehel 32 486 

Nalezený injekční materiál- sběr 2 271  

 

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

                 Kontakty             IN         OUT     Sběr 

Leden 76 2 633 3 794 22 

Únor 51 3 341 3 330  22 

Březen 48 5 307 4 342 28 

Duben 70 3 154 4 374  17 

Květen 105 4 730 4 562 120 

Červen 47 2 932 2 849 33 

Červenec 71 3 900 4 153  18 

Srpen 104 7 272 7 166 5 

Září 77 3 486 4 155 18 

Říjen 98 6 582 7 222 3 
Listopad 85 5 226 5 463 26 

Prosinec 43 2 403 4 150 5 

Celkem 2019 875 50 946 55 560 317 

 
Za rok 2019 proběhl na MČ Praha 8 nárůst ve všech měřených údajích, kdy oproti roku 2018 bylo zaznamenáno o 
673 více kontaktů. S vyšším počtem klientů je spojeno také větší množství přijatých a vydaných injekčních jehel, 
tento nárůst je způsoben obnovením pravidelných kontaktů v rizikových lokalitách (Florenc, Rohanský ostrov), 
čímž vzrostl počet klientů, kteří jsou provázáni na terénní pracovníky. Na základě dlouhodobých kontaktů 
s terénním programem mají uživatelé vyšší povědomí o poskytovaných harm reduction službách a jsou si vědomi 
rizik spojených s rizikovým užíváním drog.  

 

V průběhu roku 2019 kontakty s cílovou skupinou probíhaly primárně v těchto lokalitách:  

Florenc- jedná se o lokalitu se zvýšeným výskytem pohozeného injekčního materiálu, nejvíce nálezů bylo 
zaznamenáno pod železničními mosty, zejména pak za pobočkou McDonald´s. Oproti předchozímu roku došlo 
k navýšení počtu kontaktů a to zejména během nočních hodin. Zvýšený výskyt uživatelů drog je daný skutečností, 
že se jedná o velký dopravní uzel, tedy místo velmi dobře dostupné, dalším faktorem jsou bezpochyby nonstop 
bary. Není vyloučeno, že v blízkosti lokality Florenc došlo k opětovnému výskytu zdroje návykových látek. 

Rohanský ostrov- jedná se o oblast, kde v dočasných obydlích přebývá poměrně velké množství osob, nelze 
stanovit přesný počet, jelikož ten se vcelku nepravidelně proměňuje a vliv na něj má bezpochyby i aktuální roční 
období. Oproti roku 2018 pohozený infekční materiál zde byl nacházen jen sporadicky, poskytovány zde byly HR 
služby, stejně tak poradenství a drobná zdravotní ošetření.  

Palmovka- lokalita je opět 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 
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infekčního materiálu. V oblasti Palmovky se pak jedná zejména o volný prostor U Rustonky, Pod Plynojemem, nám. 
Bohumila Hrabala, prostory pod železničním mostem (křižující ulici Sokolovská a Na Žertvách).  

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

K dalším místům, které se v roce 2019 monitorovaly, patřily lokality: okolí stanice metra Invalidovna, Ládví, 
Křižíkova, okolí autobusové zast. Kuchyňka, Balabenka. V okolí nemocnice Bulovka ke kontaktům s cílovou 
skupinou docházelo mezi ulicemi Chlumčanského a v parku Pod Korábem.  

 

Terénní program Drop In o.p.s. působí na MČ Praha 8 také na uzavřené drogové scéně, kdy kontakt s uživateli 
drog, jež žijí tzv. skrytě (tedy legálně v bytě či domě), je velmi specifický a proces vytvoření důvěry mezi klienty a 
pracovníky je dlouhodobý a má mnoho úskalí. Cílem je snižování zdravotních, sociálních nebo kriminálních rizik 
spojených s užíváním nelegálních návykových látek. Na projektu na UDS se podílí jak sociální pracovníci, tak 
indigenní pracovníci z řad bývalých nebo současných uživatelů drog, jež dokáží do této scény snadněji proniknout 
a navázat aktuální problémové uživatele. Na uzavřené drogové scéně proběhlo v roce 2019 celkem 68 kontaktů, 
bylo vyměněno celkem 38 800 použitých stříkaček Za 34 000 nových stříkaček.  Oproti roku 2018 k výraznějším 
změnám v rámci statistických údajů nedošlo.  

 

V rámci výměny na uzavřené, otevřené i polo- uzavřené drogové scéně pracovníci terénního programu poskytovali 
mimo sterilní injekční sety další HR materiál, kterým jsou aplikační vody, vatové filtry, prezervativy, želatinové 
kapsle, reagenční nádobky, stericupy, sterifiltry, zdravotnické potřeby. V souvislosti se zimním opatřením byly 
klientům poskytovány termofólie, termospacáky a multivitamínové doplňky stravy, kdy uživatelé návykových látek 
jsou mnohdy také osobami bez přístřeší, pro které jsou zimní měsíce obdobím se zvýšeným rizikem zdravotních 
komplikací.  

 

S ohledem na ochranu veřejného zdraví, spolupracovala MČ Praha 8 v rámci vytipovaných lokalit zatížených 
užíváním drog s resocializačním programem FIXPOINT (Progressive o.p.s.)  v roce 2019 beze změny. Kdy program 
nabízí službu instalace bezpečnostních kontejnerů na odhoz injekčního materiálu a jejich následnou obsluhu. 
Program dále probíhá formou sběru injekčního materiálu v terénu a monitoring nových lokalit potenciálně 
ovlivněných výskytem drogové scény. Terénní pracovníci, včetně ingigenních TP navštěvovali v roce 2019 rizikové 
lokality pravidelně 3x týdně s časovou dotací 3 hodiny na jednu službu. V lokalitě Bulovka probíhal sběr a 
kontrola kontejneru intenzivněji, neboť jeden z ITP byl klientem metadonového centra. Kontejnery Fixpoint jsou 
na městské části stále 3 (Tišnov, Palmovka, Bulovka), v roce 2019 proběhla jednání ohledně rozšíření dalších 
kontejnerů v rizikových lokalitách a proběhl monitoring konkrétní lokality.   

 

Kontejnery Fixpoint na Praze 8: 

Kontejner na Těšnově v roce 2019 zachytil celkem 331 injekčních stříkaček, což je o 138 kusů více než v roce 2018. 
Nárůst byl zaznamenán také v kontejneru na Palmovce, z něhož bylo vybráno 291 stříkaček (o 129 kusů víc než 
v roce 2018) a v kontejneru na Bulovce, ve kterém bylo 263 kusů, což je o 134 více než v roce 2018. To jen potvrzuje 
funkčnost a oprávněnost umístění kontejnerů ve vybraných lokalitách. V roce 2019 bylo v kontejnerech 
zachyceno celkem 885 kusů injekčních stříkaček, což je o 401 kusů více, než v roce 2018. Celkem to představuje 
885 odborně zlikvidovaných injekčních stříkaček.  

 

Indigenní terénní pracovníci programu Fixpoint v roce 2019 monitorovali a sbírali injekční materiál zejména 
v těchto lokalitách: 

Florenc 

 – oproti roku 2018 se jedná o lokalitu nejvíce zasaženou aplikačními aktivitami, přičemž nejvíce stříkaček bylo 
nalezeno na schodech vedoucích na magistrálu Wilsonova a za jižní stěnou místní provozovny McDonald´s 
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(parkoviště a přilehlá plocha mezi pilíři mostu magistrály), dále pak v okolí stanice metra Florenc a budovy Muzea 
HMP (celkem 1 265 kusů). Vysoká míra znečištění, potažmo přítomnost infekčního rizika v těchto místech 
koresponduje plánované instalaci kontejneru v této lokalitě. Kdy MČ považuje za vhodné využít všech dostupných 
prostředků k pokusu o dosažení čistého a bezpečného prostoru na tak frekventovaném místě, jakým dopravní uzel 
Florenc bezesporu je.  

Rohanské nábřeží  

– druhá uživatelsky oblíbená lokalita, a to v celé délce od Hlávkova mostu až po Libeňský most. Nejčastější nálezy 
byly v místech zaniklého sběrného dvora a zaniklých tenisových kurtů (celkem 441 kusů). 

V ulici Za Poříčskou branou bylo nalezeno celkem 84 ks. stříkaček, kdy pozornost byla věnována zejména domu č. 
p. 284/7, kde se objevovaly stížnosti na nekontrolovaný pohyb uživatelů a jejich aplikační aktivity přímo ve dvoře 
budovy. 

Nálezy byly také v ulici Pernerova (v blízkosti železniční tratě), Ke Štvanici, v Kaizlových sadech, v ulici Prvního 
pluku. 

Celkem bylo v lokalitě Florenc a jejím okolí posbíráno 2 002 kusů injekčních stříkaček. 

Palmovka 

      - patří stejně jako v roce 2018 k lokalitám s nemalými počty nálezů a to zejména v okolí tramvajových zastávek, 
výlezů z metra stanice Palmovka, na ploše zaniklého židovského hřbitova v okolí hypermarketu Kaufland (celkem 
419 kusů). Nicméně k výraznějšímu poklesu v lokalitě Palmovky došlo, zejména pak v ulici Novákových. 

Počty nálezů v řádu desítek byly zaznamenány v následujících lokalitách: Na Libeňském mostě a mezi jeho pilíři 
(38 ks.), v okolí viaduktů na Balabence (30 ks.), v ulici Novákových (respektive na jejím konci- celkem 24 kusů), 
v ulici Kotlaska, Nad Kotlaskou a na zelené ploše v sousedství tenisových kurtů (celkem 21 kusů), v ulici Ke Kouli, 
v parku U Koule, v ulici V Mezihoří a U Pošty (celkem 24 kusů), v ulici U Meteoru (15 ks.).  

Nálezy v řádu jednotek byly zaznamenány v lokalitách: na zelených plochách Horova nám., náměstí Dr. V. Holého, 
na náměstí B. Hrabala, u Libeňské synagogy, na Elsnicově nám. a v okolí Rokytky. 

Celkem v lokalitě Palmovky pracovníci programu Fixpoint v roce 2019 posbírali 593 kusů pohozených injekčních 
stříkaček.  

Bulovka 

- co se nálezů na Bulovce a jejím přilehlém okolí týče, v porovnání s rokem 2018 došlo k určitému poklesu. Nejvíce 
nálezů učinili pracovníci programu na Kašparově náměstí, v ulici Budínova, Bulovka, Chlumčanského, v parku Pod 
Korábem, v ulici Kandertova a v podchodu pod tratí, v ulici Krejčího. V blízkém okolí nemocničního areálu byla 
pravidelně monitorována také ulice Červená báň, Srbova a Hejtmánkova. Významný vliv na vysokém počtu nálezů 
v této lokalitě měla bezpochyby koncentrace uživatelů, z nichž určitá část využívala služeb Centra metadonové 
substituce a také skutečnost, že jeden z indigenních pracovníků programu Fixpoint je klientem centra a terénní 
sběr zde provádí pravidelně 4 až 5 x týdně včetně víkendů.  

Celkem bylo v této lokalitě zachyceno 1 318 kusů injekčních stříkaček. 

Bohnice 

- nejvíce injekčního odpadu bylo nalezeno poblíž ulice U Draháně, stříkačky byly lokalizovány v místě zdejší skládky 
a stanového městečka (celkem 67 kusů). Na výskyt pohozeného infekčního materiálu upozornili pracovníci 
organizace Bona o.p.s. V řádu jednotek byly nálezy také v okolí OC Odra, v ulicích Katovická a Na Bulovce. Celkový 
počet nálezů v těchto lokalitách činí 81 kusů injekčních stříkaček.  

Kobylisy - Ládví 

- množství nalezeného injekčního odpadu v oblasti Kobylis nebylo tak alarmující, nicméně některé z lokalit, které 
jsou monitorovány, jsou hodny pozornosti. Jsou to zejména schody v ulici Na Pěšinách poblíž koupaliště Stírka 
(cekem 22 kusů), Kobyliské náměstí, okolí stanice metra Kobylisy (celkem 13 kusů). Nálezy v řádu jednotek byly 
zaznamenány v ulici Horňátecká v blízkosti hotelu Kobylisy a v ulici Na Pecích. Celkem bylo v této lokalitě 
posbíráno 47 kusů pohozených injekčních stříkaček. Sídliště Ďáblice- širší okolí stanice metra Ládví, tato lokalita 
se zdála z pohledu uživatelských aktivit poměrně klidná. Celkem zde bylo indigenními pracovníky nalezeno 8 ks. 
stříkaček. 
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Při terénním sběru v rámci programu Fixpoint bylo posbíráno a bezpečně zlikvidováno 4 153 kusů stříkaček, což 
je o 654 kusů méně než v roce 2018. Při porovnání těchto dat (kdy se jedná o pokles nálezů) je zajímavé 
porovnání s čísly uvedenými v rámci záchytů v kontejnerech, kde oproti roku 2018 došlo k nárůstu o 401 kusů.  

 

Městská policie Praha 8 za rok 2019 evidovala celkem 2605 kusů nálezů pohozených injekčních stříkaček. 
Zpravidla se jedná o nálezy jednoho kusu nebo okolo 5 ti na jednom místě po celém území Prahy 8. Nejčastější 
výskyt byl zaznamenán v Karlíně a v Libni, o něco méně v Kobylisích a v minimálním množství v Bohnicích.  

 

Obvodní ředitelství Policie Praha III v roce 2019 řešila celkem 84 trestných činů, spadajících do drogové trestné 
činnosti. V roce 2018 to bylo 91 trestných činů, došlo tedy k poklesu o 7 trestných činů. Pokud jde o přestupky na 
úseku drog, těch bylo v roce 2019 zjištěno celkem 136. V roce 2018 jich bylo celkem 317, což je pokles o 181 
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. Oproti minulosti tráví svůj volný čas 
děti a mládež daleko méně ve velkých skupinách (např. +10 CS) a venku, partičky jsou menší, roztroušené, více 
migrují a zřídka kdy se dá vysledovat pravidelnost. Lidi ve věku CS daleko méně tráví svůj volný čas venku, s největší 
pravděpodobností tráví čas na privátech nebo doma na sociálních sítích. Když už tráví svůj volný čas venku, jsou 
to malé partičky typicky kolem pěti lidí, s různými poměry holek a kluků, často migrují z místa na místo, a to i v 
rámci jednoho dne. Není moc velký rozdíl v tomto chování ani u různých věkových skupin, hlavně na Praze 8 jihu 
jsou často party promíchané od 12- ti let do 23- ti let. Typickými místy k trávení volného času jsou dopravní uzly. 
Lehce odlehlé parky (nikoliv příliš schované nebo zarostlé) a hřiště nebo nákupní centra (OC Krakov). Vždy se jedná 
o místa zajímavá pro potřeby CS, nákup cigaret a alkoholu, nákup drog, klimatizované prostory, přístup k WiFi. 
Místa, kam chodí trávit volný čas, zde buď lehce sportují, ale spíše hrají hry, nakupují, kouří, konzumují alkohol a 
THC drogy, prožívají vrstevnické vztahy, vyčkávají na ostatní, než vyrazí jinam.  Partičky CS se po celé Praze 8, 
vyskytují v malém počtu a velmi nepravidelně, hodně migrují, když už někde tráví volný čas, jsou to místa 
z nějakého důvodu pro ně prospěšná (vycházejí z potřeb CS). Během pravidelného monitoringu byly terénními 
pracovníky často nacházeny místa se znaky přítomnosti CS, hlavně parky, hřiště. Většinou zde nacházeli odpadky 
(plechovky od energy drinků, piv, obaly od chipsů a sladkostí), prázdné lahve (pet- pivo a víno), nedopalky + 
krabičky od cigaret, filtry, dlouhé papírky, prázdné sáčky od THC drog, posprejovaná místa + tagy na lavičkách. 
Zřídka kdy se podařilo potkat CS na jednom místě opakovaně. Pravděpodobně hodně migrují (je rovněž potvrzeno 
od členů CS z výpovědí v přímé práci) do centra města, do jiných sousedních částí (Balabenka, Vysočanská, OC 
Harfa), do NZDM klubů na Praze 3 nebo se na místech vyskytují až ve večerních hodinách (několikrát potvrzeno 
z výpovědí místních občanů). Pro CS není problém kdekoliv na sídlišti sehnat cigarety, alkohol a THC drogy, tato 
místa jsou často zcela viditelná, i když se jedná o prodej drog (park pod finančním úřadem, OC Krakov a lávka u 
něj) nebo skrytá v bytech dealerů. Typická místa: metro Palmovka, metro Ládví, metro Kobylisy, park Dlážděnka 
pod finančním úřadem, park u Invalidovny, fontána na sídlišti Ďáblice, konec Čimického háje u bike parku, vyhlídky 
nad Vltavou v Bohnicích, vyhlídka na Bílé skále a vyhlídka Ve Višničkách, malé parky v okolí Palmovky a kolem 
Rokytky, OC Krakov a jeho okolí (zejména lávka), hřiště v sídlišti: Bohnice, Ďáblice, Kobylisy, Invalidovna. Sociální 
pracovníci TP mají vysledováno, že v parku Dlážděnka a u OC Krakov dochází velmi pravděpodobně k prodeji 
nealkoholových drog. V místech, kde se střetávají zájmy CS se zájmy jiných skupin, nezřídka kdy dochází ke 
konfliktům s ostatními obyvateli Prahy 8, typickými místy jsou OC Krakov.  
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1. Situace na městské části v oblasti užívání návykových látek  

 

1. Užívání návykových látek v obecné populaci, ve školní populaci 
 
Ze zpráv terénních programů Progressive o.p.s., Drop In a PČR je situace spojená s drogovou scénou na Praze 8 
obdobná jako v předchozím období. Na Praze 8 již mnoho let v obecné populaci dominuje pervitin a opioidy a 
vzhledem k rozsáhlosti městské části se zde vyskytuje větší počet lokalit, které jsou uživatelsky frekventované. Na 
Praze 8 se setkáváme s širokým věkovým spektrem klientů, nejčastěji od 20 ti do 45 let. Mezi lokality zasažené 
aplikačními aktivitami patří stejně jako v loňském roce Florenc, Palmovka, Rohanský ostrov, Bulovka, tzn. 
převážně okolí stanice metra a lokality s dobrou dostupností. Oproti loňskému roku byl zaznamenán zvýšený 
kontakt s uživateli návykových látek v okolí stanice Florenc, kde se uživatelé začali ve větší míře zdržovat.  
Podle terénního programu Salesiánského střediska mládeže ve školní populaci se u mladších dětí (od 13 let) 
objevuje záškoláctví, špatný prospěch opakování ročníků, u části pravidelné kouření cigaret denně 5-10 cigaret. 
U starších od 15 ti let pravidelné koření cigaret (denně 10-30 cigaret), pití alkoholu na veřejnosti, záškoláctví, 
střídání středních škol. U starších mladých lidí průměrný věk +16let se často vyskytuje pravidelné užívání alkoholu 
a THC drog. Až na výjimky z řad CS, kteří využívají hřiště k jejich sportovnímu účelu, se dá říct, že veřejný prostor 
spíše využívají po domluvě na setkávání s vrstevníky a pasivnímu trávení volného času, vyplňovaného konzumací 
alkoholu a THC drog. V některých případech má organizace informace od samotných klientů, že byli v minulosti 
trestně stíháni, za dealering THC drog mezi vrstevníky, násilné konflikty (výtržnictví, ublížení na zdraví), vandalství 
(poškozování cizí věci, graffiti). Novým trendem je užívání žvýkacího tabáku a IQOS cigaret. Užívání žvýkacího 
tabáku, který je v podobě nikotinových sáčků představuje snadnější možnost aplikace nikotinu.  

 
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, v časté kombinaci s alkoholem. 
 
3. Problémové formy užívání návykových látek  
Na Praze 8 se setkáváme s širokým věkovým spektrem uživatelů. Nejčastější je kombinované užívání různých 
nelegálních návykových látek: Subutex, pervitin, psychofarmaka, v menší míře heroin a jak již bylo uvedeno 
v ulicích objevuje více kokain. Dále se zde vyskytují klienti metadonového programu.  

 
4. Užívání návykových látek ve specifických skupinách  

O tomto nemáme relevantní informace 
 

5. Sociálně vyloučené lokality  
Na Praze 8 žádné vyloučené lokality nezaznamenáváme. Z pohledu PČR jsou v rizikových lokalitách prováděny 
uniformovanou policií ve spolupráci s MP kontroly. Tyto lokality jsou rovněž monitorovány ve spolupráci 
s terénními programy Drop In a Progressive o.p.s., ale i terénními programy pro osoby bez přístřeší od 
Arcidiecézní charity Praha, Armády Spásy, Centra sociálních služeb. 
 
6. Uživatelé návykových látek v léčbě a ve službách 
Výraznou skupinou uživatelů NL jsou na MČ Praha 8 klienti Centra metadonové substituce. V roce 2019 byl po 
předchozích jednáních městské části s představiteli Drop In o.p.s. snížen počet klientů z původního počtu 120 
klientů na 80 klientů, zejména z důvodů jejich častého zdržování se a skupinkování v okolí Centra metadonové 
substituce. Zároveň byly opětovně zavedeny víkendové výdeje, za účelem toho, aby klienti nedostávali v pátek 
výdej substituční látky na sobotu a neděli a snižovalo se tím riziko prodeje na černý trh. V roce 2019 bylo přibližně 
30 % klientů přesunuto do vyššího stupně substitučního programu, v důsledku řádného plnění podmínek a 
pravidel.  
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7. Infekční onemocnění v souvislosti s užíváním drog  
O tomto nemáme relevantní informace 
 

8. Předávkování, včetně smrtelných  
V září 2019 k úmrtí v hotelu Hilton u cizího státního příslušníka, dle informací PČR šlo o podezření na intoxikaci 
drogou, toxikologie dosud nebyla k dispozici. 

 
9. Další zdravotní komplikace v souvislosti s užíváním návykových látek 

O tomto nemáme relevantní informace 
 

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

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

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  

Policie ČR eviduje nové trendy v oblasti rizikového chování dětí a mládeže zejména v rámci volného 
času, kdy se jedná o kyberšikanu a rvačky v rámci dětských skupin (gangů). S tímto fenoménem je úzce 
spjato nadužívání internetu, sociálních sítí, mobilních telefonů a s těmito technologiemi spojeno 
vydírání dětí, šíření dětské pornografie, zneužívání dětí touto formou nových technologií.  

Mezi nové trendy a fenomény patří také již zmiňované nadužívání nikotinových výrobků, složitější vytváření 
osobních vztahů a brzké sexuální zkušenosti, velice často ovlivněné dostupností pornografie.  

 

12.1. Nové drogy 
Nemáme relevantní informace. 
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2. Drogová kriminalita: 24 

Celkový počet přestupků projednaných v r. 2019:  
 
 
Tabulka Error! No text of specified style in document.-1: Počet osob/pachatelů přestupku neoprávněného držení drog v 
malém množství pro vlastní potřebu projednaných v r. 2019 v rozdělení podle věku pachatele a drogy: 

Drogy 
 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy - 8 

Pervitin - 4 

Extáze - 1 

Heroin - - 

Kokain - - 

Subutex/Suboxone - - 

Houby obsahující OPL - - 

Jiná OPL - - 

Celkem osob - 10 

Zdroj údajů: ÚMČ Praha 8 

 
Tabulka Error! No text of specified style in document.-2: Počet osob/pachatelů přestupku neoprávněného pěstování 
rostlin/hub s obsahem OPL v malém množství pro vlastní potřebu projednaných v r. 2019 podle věku pachatele a drog 

Rostliny/houby 
Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Rostliny konopí - 1 

Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL - - 

Celkem osob - 1 

Zdroj údajů: ÚMČ Praha 8 
 
 
Tabulka Error! No text of specified style in document.-3: Počet osob/pachatelů přestupku umožnění neoprávněného 
požívání návykových látek osobě mladší 18 let projednaných v r. 2019 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   
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Tabulka Error! No text of specified style in document.-4: Množství drog zajištěných v r. 2019 v rámci přestupkového 
řízení v rozdělení podle drog 

Druh drogy Celkové množství 

Marihuana (g) 24,97 

Hašiš (g) - 

Rostliny konopí (ks rostlin) 1 

Pervitin (g) 10,68 

Extáze (ks tablet) 2 

Heroin (g) - 

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 

 
Tabulka Error! No text of specified style in document.-5: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2019 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) 8 

§ 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) - 

§ 35, odst. 1, písm. o) 2 

§ 35, odst. 1, písm. p) 1 

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) - 
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§ 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 - 

 

Tabulka Error! No text of specified style in document.-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 - - 

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

- 
- 

 

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): 4,5 roku 

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

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

• Velikost pracovního úvazku PK MČ: částečný- kumulovaná funkce 

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

• Změny v r. 2019: beze změn 

 
Protidrogová komise na MČ: 

 

mailto:zuzana.holikova@praha8.cz
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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 zastupitel 
Ing. Ondřej Buršík Zastupitelstvo MČ Praha 8 zastupitel 

Jiří Vítek Zastupitelstvo MČ Praha 8 místostarosta 
Ondřej Gros Zastupitelstvo MČ Praha 8 starosta 

Bc. Josef Slobodník Zastupitelstvo MČ Praha 8 radní 

Pavel Schnirch z řad veřejnosti  
Jaroslav Kudláček MP HMP vedoucí okrsku 

Štěpán Klimeš z řad veřejnosti  

Zdeněk Pohunek z řad veřejnosti  

Jiří Hons z řad veřejnosti  

Jan Kolátor z řad veřejnosti  

Jan Kouba z řad veřejnosti  

Mgr. Zuzana Holíková ÚMČ Praha 8 pověřena vedením OZS 
Bc. David Straka ÚMČ Praha 8 pověřen vedením OBKŘ 

 

- zabývá se komise problematikou alkoholu?1                 ano   ne 

- zabývá se komise problematikou hazardního hraní?  ano   ne 

- počet jednání komise v r. 2019:  9 

- nejdůležitější projednávaná témata v roce 2019: bezpečnostní situace na Praze 8 

- změny, které proběhly v r. 2019: žádné 

 

Vzájemná spolupráce subjektů2 protidrogové politiky na místní úrovni: 

Spolupráce se školními metodiky prevence + Pedagogicko- psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8+ 
Křesťanskou PPP: spolupráce probíhá standardně, se školními metodiky probíhají pravidelná setkání ve 
spolupráci s Pedagogicko- psychologickými poradnami za účelem sdílení informací a zmapování rizikového chování 
v třídním kolektivu. Výstupy z těchto setkání směřují k dalším vhodným postupům práce se třídou. Další formou 
pravidelných setkávání se ŠMP jsou meziresortní skupiny (PČR, NNO, školská zařízení, zastoupení ÚMČ Praha 8) 
s cílem sdílení zkušeností, dobré praxe, prohloubení forem spolupráce v rámci problematiky rizikového chování, 
ale i s ohledem na značně rozsáhlou škálu neustále se obměňujících nežádoucích jevů rizikového chování dětí a 
mládeže.  

 
1 Nehodící se škrtněte 
2 koordinátor prevence kriminality, školský metodik prevence, koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb, příp. dalš í 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…) 
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Městská část Praha 8 přispívá od roku 2017 základním školám na programy selektivní primární prevence 
zaměřující se na třídní kolektivy ve školním prostředí, u kterých je ve zvýšené míře přítomen rizikový faktor. Cílem 
této podpory je podpora pracovníků základní školy v procesu řešení různě náročných až krizových situací. Žádosti 
škol jsou individuálně řešeny protidrogovou koordinátorkou ve spolupráci s obvodními metodiky prevence s PPP. 
 
V rámci vzájemné spolupráce jsou ŠMP informování o možnostech grantového řízení (MHMP, MŠMT, EU fondy), 
kdy protidrogová koordinátora poskytuje školám podporu při podávání a zpracování dotačních žádostí. 
Protidrogová koordinátora průběžně informuje školní metodiky prevence o nabídkách vzdělávání a aktualitách 
z oblasti rizikového chování dětí a mládeže.  
 
V rámci této oblasti je důležitá také vzájemná spolupráce a provázanost s protidrogovou koordinátorkou HMP a 
koordinátory z ostatních městských částí. 
 
Spolupráce s institucemi - v rámci pracovní skupiny poskytovatelů služeb pro děti a mládež dochází 
k pravidelnému setkávání protidrogové koordinátory jak s již zmiňovanými ŠMP, tak s představiteli Salesiánského 
střediska mládeže (terénní program + nízkoprahový klub), PČR (trestná činnost dětí a mládeže), OSPOd, 
pedagogicko- psychologickými poradnami, dalšími NNO (LATA, DOM, Člověk v tísni, Linkou bezpečí), Poradnou pro 
rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Průběžně probíhá také aktivní spolupráce s organizací Progressive o.p.s., 
Drop In o.p.s., převážně s terénními programy, kdy je řešena aktuální situace na drogové scéně. Spolupráce 
protidrogové koordinátory probíhá Rovněž v rámci rizikových lokality s výskytem většího počtu osob bez domova 
a uživatelskou aktivitou probíhá spolupráce s terénním programem Arcidiecézní charity Praha, Armády Spásy, 
Centra sociálních služeb. V roce 2019 byla nastavena nová forma spolupráce s koordinátorem prevence 
kriminality.  
 

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: https://www.praha8.cz/file/RAW/Akcni-plan-protidrogove-politiky-
mestske-casti-Praha-8-na-obdobi-2019-a-2020.pdf  

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 

 

Stručná charakteristika dokumentu (prioritní zaměření dokumentu/protidrogové politiky MČ, hlavní definované 
cíle, oblasti apod.)3 

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  nezměny  

v r. 2019 : aktualizace údajů 

 
3 Nehodící se škrtněte 

https://www.praha8.cz/file/RAW/Akcni-plan-protidrogove-politiky-mestske-casti-Praha-8-na-obdobi-2019-a-2020.pdf
https://www.praha8.cz/file/RAW/Akcni-plan-protidrogove-politiky-mestske-casti-Praha-8-na-obdobi-2019-a-2020.pdf
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Strategické dokumenty MČ se širším kontextem obsahující také otázky protidrogové politiky (rizikové chování, 
školská prevence, HIV, prevence kriminality, zdravotní stav…) 
 

• Struktura uváděných informací:  

Název: Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8  

Období platnosti: 2017-2026 

Schváleno dne: 1/2017 

www stránky dokumentu ke stažení:   

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

 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou nelegálních drog    ano  ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou alkoholu            ano  ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou tabáku            ano  ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou hazardního hraní    ano  ne 

změny v r. 2019 (uveďte): žádné 

 

Strategické dokumenty MČ se širším kontextem obsahující také otázky protidrogové politiky 

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

 Rada MČ Praha 8 schválila novou koncepci prevence kriminality do roku 2024. Jde především o soubor opatření, 
která mají předcházet páchání kriminality, snižování její závažnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů. 

 

5. Zadané/realizované analýzy/studie v oblasti drogové politiky a drogové situace v roce 2019  

 
V roce 2019 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. 2019 na místní úrovni 

 
Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity 

Veletrh sociálních služeb a 
Den zdraví 

OZS Veřejnost Prezentace sociálních a 
návazných služeb NNO 

Časopis Prevence + Třídní 
učitel 

OZS ZŠ školní 
preventisti, 
pedagogové 

Zajištění distribuce na rok 2019 

 

 

 

 

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

https://www.praha8.cz/Strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-MC-Praha-8.html
https://www.praha8.cz/file/rSV/Koncepce-prevence-kriminality-2019-2024-MC-Praha-8.pdf
https://www.praha8.cz/file/rSV/Koncepce-prevence-kriminality-2019-2024-MC-Praha-8.pdf
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Způsob zajištění financování drogových služeb ze strany MČ 

 

Výdaje z rozpočtu obcí v roce 2019: 

 
MČ Praha 8 prostřednictvím Odboru zdravotnictví a sociálních služeb vyhlásil na rok 2019 dotační program na 
podporu v oblasti sociálních služeb. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu byl 2. 000 000 
Kč. Z čehož byly finančně podpořeny organizace zajišťující služby pro uživatele návykových látek (celkem 197 
000,- Kč). V rámci rozpočtu MČ bylo v roce 2019 vyčleněno na terénní program Progressive o.p.s.+ program 
Fixpoint celkem 180 000,- Kč. Na terénní programy Salesiánského střediska pro děti a mládež bylo vyčleněno 
515 000,- Kč. Na primární prevenci pro ZŠ bylo v roce 2019 vyčleněno 1.215 000,- Kč, na selektivní prevenci bylo 
v roce 2019 vydáno 90 000,- Kč. Na programy primární prevence pro mateřské školy bylo v roce 2019 uhrazeno 
132 500,- Kč. 

 

Organizace 
Výše výdajů (v Kč) na protidrogovou 

politiku 
Výše výdajů (v Kč) na hazardní 

hraní 
Magdaléna 
Drop-In 
Salesiánské středisko mládeže 
Sananim 
Centrum ALMA 
Progressive 
 

22.000,- 
100.000,- 
515.000,- 
37.000,-  
                                                              
180.000,- 

 
 
 
 
28.000,- 
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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 

 

Popis situace podle jednotlivých typů (standardů) služeb 
 

Tabulka: Programy primární prevence realizované v r. 2019  
 

Název 
projektu/programu 

Realizátor  Typ 
služb

y* 

Cílová skupina Charakteristika 
aktivit 

Počet 
akcí/osob 

Certifikace 
(ano/ne)  

Program selektivní 

prevence  

Prev-Centrum 

z.ú. 

SP Žáci 6. třídy ZŠ 

Na Šutce, 

Praha 8 

Nácvik pravidel 

chování a 

podpory sebe-

náhledu na 

vlastní chování 

1/20 osob ano 

Program selektivní 

prevence 

Křesťanská 

pedagogicko-

psychologická 

poradna 

SP Žáci 6. třídy ZŠ 

Burešova, 

Praha 8 

Ostrakismus, 

zlepšení vztahů, 

zvýšení 

tolerance, 

respektu 

k dospělým, 

zastavení 

fyzického 

ubližování, 

pomlouvání 

5 po 2 

hodinách/ 

25 osob 

ano 

Programy PP 

realizované v rámci 

ZŠ, hrazeno 

z rozpočtu, školy si 

realizátory vybírají 

sami 

NNO, MP, 

PPP 

VP Žáci 1.- 9 tříd 

ZŠ 

Primárně 

preventivní 

programy 

v souladu se 

ŠMP 

Celoroční 

programy  

 

Programy primární 

prevence pro MŠ 

Proxima 

Sociale, o.p.s. 

VP Předškolní děti Podpora 

zdravého 

životního stylu 

5 bloků/ 

12 MŠ na 

MČ Praha 

8 

ano 

 
 

 

 

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

Síť služeb se snaží přibližovat cílové skupině. Přicházející trendy ovšem přichází rychleji, než jak na ně reaguje 

systém. Dostupnost služeb pro cílovou skupinu není dostatečná, a to hlavně ze tří důvodů. Síť nedokáže (nebo 

https://www.praha8.cz/Katalog-poskytovatelu-socialnich-a-navaznych-sluzeb.html
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zákonným omezením nemůže) reagovat na nové trendy dostatečně rychle. Propojení škol a preventivních 
služeb není na optimální úrovni, kdy stále se setkáváme s tím, že školy považují za dostatečné zorganizovat 
jednorázový program primární prevence externí organizací. Třetím důvodem je nízký počet NZDM. Ideální 
propojení preventivní sítě by mělo začínat od školního prostředí současně přes nízkoprahová zařízení a 
volnočasové kluby, až k rodině a rodičům.  
Na území MČ Praha 8 je za koordinaci PP ve školách a školských zařízeních odpovědný protidrogový koordinátor, 
nicméně v rámci této oblasti je nastavena úzká spolupráce se školou a školskými zařízeními jakož i Pedagogicko- 
psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, jakož i Křesťanskou pedagogicko- psychologickou poradnou se sídlem 
na Praze 8.  
 
Tabulka: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v r. 2019 (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
4 

Počet 
výměn5 

Počet 
vydanýc
h inj. stř. 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifika
ce 
(ano/ne) 

Terénní 

program – zimní 

opatření 

Středisko 

prevence a 

léčby 

drogových 

závislostí – 

Drop In, 

o.p.s. 

TP Osoby 

bez 

domova 

ohrožené 

závislostí 

nebo 

závislé 

na 

návyk. 

látkách 

 175 11 466 11 466 Praha 8 ano 

Terénní 

program - 

Streetwork 

Středisko 

prevence a 

léčby 

drogových 

závislostí – 

Drop In, 

o.p.s. 

TP Osoby 

ohrožené 

závislostí 

nebo 

závislé 

na 

návyk. 

látkách 

 934 89686 89463 Praha 8 ano 

Nízkoprahové 

středisko  

Středisko 

prevence a 

léčby 

drogových 

závislostí – 

Drop In, 

o.p.s. 

KPS Osoby 

ohrožené 

závislostí 

nebo 

závislé 

na 

návyk. 

látkách 

562 

V evidenci 

85 klientů 

z Ph 8 + 

anonymní 

klienti. 

13422 118036 116589 Praha 8 ano 

 
4 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. 
5  Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. 
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No Biohazard Progressive 

o.p.s. 

TP Uživatelé 

návyk. 

látek 

500 2321 2273 35 944 Praha 8 ano 

Fixpoint Progressive 

o.p.s. 

TP Uživatelé 

návyk. 

látek 

4 153ks.zli

kvidováno 

   Praha 8  

Nízkoprahové 

středisko Vrtule 

Salesiánské 

středisko 

mládeže – 

středisko 

volného času 

o.p.s. 

KPS a 

TP 

Děti a 

mládež 

13 -22 

142 142   Praha 8 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 manager) 
a navýšení finančních prostředků HMP pro MČ na pokrytí TP. Současně řešení představuje zlepšení spolupráce 
mezi represivními složkami a pracovníky služeb, konkrétně zvýšený dohled policie v rizikových lokalitách, při 
vzájemném respektování postupů obou složek. 
 
 
Tabulka: Služby v oblasti ambulantní léčby v r. 2019 

 

Název 
projektu/progra
mu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita6 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 - 166/ z MČ 

Praha 8 7 

klientů 

- HMP  

Psychiatrická 

lékařská 

ordinace 

Mudr. 

Homola 

Zdeněk 

AL Alkoholové 

závislosti 

- - - HMP  

Centrum pro 

závislé na 

tabáku 

Nemocnic

e Na 

Bulovce 

AL Závislosti 

na tabáku 

- - -   

* 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. Absolutním nedostatkem v poskytování substituční léčby je nerovnoměrné rozprostření 
služby, soustředění služby s nejnižším prahem vstupu na jednu městskou část, tj. MČ Praha 8, kdy služba je 
kapacitně zcela přetížená, místo je zatížené souvisejícími dopady, chybí provázanost na následné služby, zcela 
nepřehlédnutelně chybí větší podpora MČ P8, která má na svém území takový typ služby. Rovněž chybí 

 
6 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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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. 2019 

 

Název 
projektu/progra
mu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita7 Počet osob, 
kt. služby 
zař. využily 

Počet nově 
evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Ambulantní 

skupiny: 

Doléčovací 

skupina, 

Anonymní 

hráči,Skupina 

pro patologické 

hráče, Skupina 

pro příbuzné  

Psychiatric

ká 

nemocnice 

Bohnice-  

pav.8 

pav.31 

pav.33, 

pav.35 

Jiné: 

Terapeut

ická 

komunita 

Osoby se 

závislostí 

 Informace 

nezjištěny 

   

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

 
Tabulka: Služby v oblasti následné péče v r. 2019 

 
Název 
projektu/prog
ramu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacit
a4 

amb. / 
pobyt. 

Počet osob, 
kt. služby 
zař. využily 

Počet nově 
evid. žádostí 
o léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikac
e (ano/ne) 

Doléčovací 

centrum 

Magdaléna 

Magdaléna 

o.p.s. 

Ambulantní 

Pobytová 

 

Abstinující 

osoby od 

18 let se 

závislostí 

na návyk. 

látkách 

Ambulan

tní 15 

klientů/ 

pobytov

á 12 

lůžek 

V roce 2019 

službu 

celkem 

využilo 107 

klientů. 

Z toho 4 

z Ph 8. 

 Praha 8 ano 

Poradna Alma Centrum 

Alma, z. ú. 

Ambulantní Osoby 

ohrožení 

závislostí 

nebo 

závislé na 

návyk. 

látkách 

15 

klientů 

V r. 2019 

službu 

celkem 

využilo 

271 klientů. 

Z toho 19 

klientů z Ph 

8. 

 Praha 8  

 
7 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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Case 

management 

v adiktologické 

poradně – 

adiktologická 

ambulance 

Sananim, 

z.ú. 

Ambulantní 

terénní 

Osoby 

ohrožené 

závislostí 

nebo 

závislé na 

návyk. 

látkách 

3000 

interven

cí 

7 klientů 

z Ph 8 

 Praha 8  

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

 

 
Tabulka: Ostatní specializované programy v r. 2019 (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. 

Ambulant

ní, terénní 

Osoby 

ohrožené 

závislostí 

nebo 

závislé na 

návyk. 

látkách, 

pachatelé 

trestné 

činnosti 

Ambulantní 

50 klientů, 

terénní 300 

klientů 

V roce 2019 

službu 

využilo 520 

klientů v 7 

věznicích 

v ČR. 

 ČR  

Záchytná 

stanice Bulovka 

Městská 

poliklinika 

Praha 

Léčba+S

NP 

Klient pod 

vlivem 

alkoholu 

19 3581 osob/ 

5 516 

hospitalizací 

- HMP Praha - 

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

 

8. Různé   -   další údaje  

- Kontaktní údaje o zařízeních, která působí na území městské části.  
 

 

Název Typ 
služby 

Adresa Kontaktní 
osoba 

Telefon e-mail www Změna 
údajů 
oproti 
Mapě 
pomoci 

Pedagogicko-
psychologická 
poradna pro 
Prahu 7 a 8 

Odborn
á 
pedago
gicko-
psychol
ogická 
pomoc 

Libčická 399, 
Praha 8 

PhDr. Martina 
Urbancová 

286 585 191, 
286 882 368 

urbancova
@ppppraha
7a8.cz 

https://www.
ppppraha7a
8.cz/ 

ano 

Křesťanská 
pedagogicko- 
psychologická 
poradna  

Odb. 
pedago
gicko-
psychol

Pernerova 
427/8, Praha 
8 

PhDr. Marie 
Mesanyová 

222 322 624, 
739 012 074 

mesanyova
@kppp.cz 

https://www.
kppp.cz/ 

ano 

mailto:urbancova@ppppraha7a8.cz
mailto:urbancova@ppppraha7a8.cz
mailto:urbancova@ppppraha7a8.cz
mailto:mesanyova@kppp.cz
mailto:mesanyova@kppp.cz
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ogická 
pomoc 

Salesiánské 
středisko 
mládeže Praha-
Kobylisy  

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

Kobyliské 
nám. 640/11, 
Praha 8 

Mgr. Václav 
Jiráček SDB 

731 604 362 stredisko@s
db.cz 

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

ano 

Proxima Sociale 
o.p.s 

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

Rakovského 
3138/2 

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

736 768 830 
775 608 508 
 
 
 
777 471 805 

kacaba@pr
oximasocial
e.cz  
 
rathouska@
proximasoci
ale.cz 
 
cernochova
@proximaso
ciale.cz 

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

ano 

Centrum Alma 
z.ú 

Ambula
ntní 
služby- 
zdravot
ní, 
sociální
,adiktol
ogické 

Přístavní 
1111/40, 
Praha 7 

Bc. Radka 
Plačková, Dis. 

266 317 404, 
774 490 789 

info@centru
m-alma.cz 

https://centr
um-alma.cz/ 

ano 

Magdaléna 
o.p.s. 

Doléčo
vací 
centru
m 

Pod 
Vyšehradem 
1, Praha 4 

PhDr. Galina 
Pavlíčková 

736 227 787 
 

pavlickova
@magdalen
a-ops.cz 

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

ne 

        

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

Substit
uční 
léčba – 
metado
n 

Budínova 
67/2, Praha 8 

MUDr. 
Zdeněk 
Veselý 

283 851 020, 
776 428 289 

metadon1@
dropin.cz 
 

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

ne 

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

Terénní 
práce 

Přípotoční 
830/3, Praha 
10 

Bc. Martin 
Kocián 

733 129 471 kocian@dro
pin.cz 
 

http://www.d
ropin.cz 

ne 

        

Progressive 
o.p.s. 

Terénní 
progra
m 

Žitná 51, 
Praha 1 

Bc. Jan 
Plaček 

722 068 007 nobiohazard
@progressiv
e-os.cz 
 

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

ne 

Help linka 
 

Linka 
pomoci 

Praha 8  733 788 788 tcczech@g
mail.cz 

http://www.t
eenchalleng
e.cz 

 

Nemocnice Na 
Bulovce 

AIDS 
centru
m 

Budínova 
67/2, Praha 8 

MUDr. 
Ladislav 
Machala 

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

http://bulovk
a.cz/ 

Ano 

 Léčba 
hepatiti
dy C 

 MUDr. Hana 
Roháčová 

266 082 753, 
266 082 779  

hana.rohaco
va@bulovka
.cz 
 

 Ano 

mailto:stredisko@sdb.cz
mailto:stredisko@sdb.cz
mailto:kacaba@proximasociale.cz
mailto:kacaba@proximasociale.cz
mailto:kacaba@proximasociale.cz
mailto:rathouska@proximasociale.cz
mailto:rathouska@proximasociale.cz
mailto:rathouska@proximasociale.cz
mailto:cernochova@proximasociale.cz
mailto:cernochova@proximasociale.cz
mailto:cernochova@proximasociale.cz
mailto:info@centrum-alma.cz
mailto:info@centrum-alma.cz
mailto:pavlickova@magdalena-ops.cz
mailto:pavlickova@magdalena-ops.cz
mailto:pavlickova@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
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/
mailto:tcczech@gmail.cz
mailto:tcczech@gmail.cz
http://www.teenchallenge.cz/
http://www.teenchallenge.cz/
http://www.teenchallenge.cz/
mailto:ladislav.machala@bulovka.cz
mailto:ladislav.machala@bulovka.cz
mailto:ladislav.machala@bulovka.cz
http://bulovka.cz/
http://bulovka.cz/
mailto:hana.rohacova@bulovka.cz
mailto:hana.rohacova@bulovka.cz
mailto:hana.rohacova@bulovka.cz
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 Odd. 
speciali
zované 
neonat
ální 
péče 
JIP 

 MUDr. Martin 
Čihař 

226 083 247 martin.cihar
@bulovka.c
z 
 

 ano 

        

Česká 
společnost AIDS 
pomoc, z.s. 

Poradn
a 
HIV/AI
DS 

Malého 
282/3, Praha 
8 

MUDr. Ivo 
Procházka 

224 814 284, 
800 800 980 
(nonstop) 

info@aids-
pomoc.cz 
 

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

ne 

 Linka 

pomoci 

Praha 8  800 800 980, 

224 810 702  

info@aids-

pomoc.cz 
 

https://www.

aids-
pomoc.cz/ 

ne 

Ordinace AT  Novákových 
23, Praha 8 

MUDr. Ivana 
Pelikánová 

 IvanaPelika
novaMUDr
@seznam.c
z 
 

 ne 

Linka bezpečí Linka 
pomoci 

Praha 8  116 117 pomoc@link
abezpeci.cz 
 

http://www.li
nkabezpeci.
cz 

ne 

Psychiatrická 
nemocnice 
Bohnice 

Centru
m 
krizové 
interve
nce 
 

Praha 8 
Ústavní 91 

MUDr. Petr 
Příhoda 

284 016 666-
linka důvěry 
284 016 110 

cki@bohnic
e.cz 
 

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

ne 

 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/ 

ano 
 
 
 

 Detoxik
ace 

 MUDr. Hana 
Karbanová 

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

  
ne 

Kolpingova 
rodina 

Krizová 
pomoc 

Bohnická 
3/32, Praha 8 

Tereza 
Hlaváčková 
DiS. 

603 297 833 hlavackova
@kolpingpra
ha.cz 
 

http://www.k
olpingpraha.
cz 

ne 

SANANIM - 
COKUZ 

Násled
ná péče 

Žitná 
1574/51, 
Praha 1 

Mgr. Vojtěch 
Betka 

775 766 706, 
601 575 130  

vezeni@san
anim.cz 
 

 ne 

SANANIM Adiktol
ogie 

Žitná 
1574/51, 
Praha 1 

Bc. Tomáš 
Vejrych 

724 521 913 klinika@san
anim.cz 
 

http://www.s
ananim.cz/ 
 

ne 

Národní linka 
pro odvykání 

Linka 
pomoci 

  800 350 000 poradte@ch
ciodvykat.cz  

http://chciod
vykat.cz/ 

ne 

Centrum pro 
rodinu PSS a 
klinické 
adiktologie 

Porade
nství 

Praha 2  603 291 593  cprustav@g
mail.cz  

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

ne 

Presafe preven
ce 
kriminal

Brno, 
Heršpická 
11b 

Mgr. Jitka 
Vítková 

777 485 935 vitkova@pre
safe.cz  

https://www.
presafe.cz/ 
 

Ano 

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
mailto:hlavackova@kolpingpraha.cz
mailto:hlavackova@kolpingpraha.cz
mailto:hlavackova@kolpingpraha.cz
http://www.kolpingpraha.cz/
http://www.kolpingpraha.cz/
http://www.kolpingpraha.cz/
mailto:vezeni@sananim.cz
mailto:vezeni@sananim.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/
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