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Vybrané ukazatele drogové scény v hl. m. Praze a v ČR – srovnání roku 2010 
 

  Praha ČR 
počet léčených uživatelů drog / 100 000 obyvatel 
(prevalence) 133,1 87,2 

     z  toho - věková skupina 15 – 19 let 469,0 204,6 

     z  toho - věková skupina 20 – 24 let 314,4 318,0 

     z  toho - věková skupina 25 – 39 let 294,0 191,2 

počet nově evidovaných léčených uživatelů drog / 
100 000 obyvatel (incidence) 58,9 42,3 

Průměrný věk léčených uživatelů drog (v letech)   

průměrný věk léčených uživatelů drog  28,1 27,3 

     z  toho muži 29,9 28,1 

     z  toho ženy 25,6 25,4 

průměrný věk léčených uživatelů heroinu  30,9 30,4 

     z  toho muži 32,4 31,1 

     z  toho ženy 28,4 28,7 

průměrný věk léčených uživatelů pervitinu  27,1 26,7 

     z  toho muži 29,7 27,8 

     z  toho ženy 24,5 24,6 

Některé socioekonomické charakteristiky léčených uživatelů drog (počet / % z léčených uživatelů drog) 

uživatel drog žije alespoň s 1 dítětem  157 9,9 666 7,4 

počet léčených cizinců 35 2,2 186 2,1 

charakter zaměstnání - žák/student 267 16,8 1014 11,3 

charakter zaměstnání - nezaměstnaný 743 46,6 5133 57,0 

charakter bydlení - bezdomovec 194 12,2 1231 13,7 

uživatelé drog s nedokončeným základním vzděláním 64 4,0 309 3,4 

uživatelé drog se základním vzděláním 616 38,7 3999 44,4 

Drogy užívané léčenými uživateli drog (počet / % z léčených uživatelů drog) 

podíl uživatelů heroinu 572 35,9 2025 22,5 

podíl uživatelů Subutexu - nelegálně 240 15,1 629 7,0 

podíl uživatelů pervitinu 1044 65,5 6934 77,0 

podíl uživatelů marihuany 478 30,0 4366 48,5 

podíl uživatelů kokainu 35 2,2 154 1,7 

podíl injekčních uživatelů drog 1131 71,0 6581 73,1 

denní užití drogy 496 31,1 2731 30,3 

klienti s věkem prvního užití drogy do 15 let 241 15,1 1327 14,7 

klienti s věkem prvního užití drogy 15 - 19 let 684 42,9 4428 49,2 

 Odhad počtu uživatelů drog v populaci     

odhad prevalence uživatelů drog v populaci 6600 7,7/1000 obyv. 38000 5,2/1000 obyv. 

odhad prevalence uživatelů opiátů v populaci 2900 3,3/1000 obyv. 9600 1,3/1000 obyv. 

odhad prevalence uživatelů amfetamínů v populaci 3600 4,2/1000 obyv. 26100 3,5/1000 obyv. 

odhad prevalence IUD v populaci 5300 6,0/1000 obyv. 30300 4,1/1000 obyv. 

 Virové hepatitidy (VH) u injekčních uživatelů drog (IUD) 

podíl IUD mezi nemocnými VH typu A (%) 10,0 6,6 
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podíl IUD mezi nemocnými VH typu B - akutní (%) 28,7 23,5 

podíl IUD mezi nemocnými VH typu B - chronickou (%) 6,9 18,2 

podíl IUD mezi nemocnými VH typu C – akutní  (%) 58,8 75,0 

podíl IUD mezi nemocnými VH typu C - chronickou (%) 62,5 68,3 

 HIV     

celkový počet zachycených HIV + osob (1985 – 2010) 723 47,5 % z ČR 1522  

počet HIV + na 1 milion obyvatel 582,6 / 1 milion obyv. 145,2 / 1 milion obyv. 

z toho injekčních uživatelů drog (včetně bisexuálních)   97 6,4 % z HIV + 

nové případy HIV+ v roce 2010 84 
67,7 / 1 milion 

obyv. 
180 

17,2 / 1 milion 
obyv. 

Výměnný program stříkaček a jehel      

počet kusů 1994506 42,3 % z ČR 4715882  

počet vyměněných kusů na 1 léčeného IUD 1763  717  

počet vyměněných kusů na 1 IUD v populaci 382  155  

 
Pozn: Červeně označené hodnoty zachycují nepříznivější stav v Praze ve srovnání s ČR 


