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Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v hl. m. Praze je určena pro odbornou i laickou 

veřejnost. Je zdrojem základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové 

politiky a politiky v oblasti hazardního hraní v kraji, koncepčních opatřeních, spolupráci s obcemi, 

finančním zajištění a finančních deficitech protidrogové politiky charakteristice drogové scény a situace 

v oblasti hazardního hraní, síti služeb pro uživatele drog a problémové/patologické hráče1 a aktivitách 

realizovaných kraji v oblasti protidrogové politiky (např. vzdělávání, analýzy, rozvojové projekty apod.). 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji je jedním ze zdrojů při vytváření Souhrnné zprávy 

o realizaci protidrogové politiky v krajích, Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR a Výroční zprávy o 

hazardním hraní v ČR. Zároveň je také důležitým informačním materiálem pro politiky na místní, 

krajské i centrální úrovni. 

                                                 
1Termín problémový hráč je širší – zahrnuje osoby v riziku rozvoje patologického hráčství i osoby s diagnózou patologický 
hráč (dg. F 63.0). 
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Souhrn    

Drogová situace je v hlavním městě Praze relativně stabilní s mírnou vzrůstající tendencí. Hl. m. Praha 

zůstává i nadále regionem s největším počtem problémových uživatelů drog (dále jen „PUD“)2 v České 

republice, který je odhadován na 16 6003. Nejčastěji užívanou drogou je alkohol, nikotin a marihuana. 

V hl. m. Praze jsou více, ve srovnání s jinými regiony, zneužívány opiáty (zejména substituční preparáty) 

a pervitin. Komunita uživatelů buprenorfinu čítá kolem 5 400 osob, přičemž v celé ČR jich je zhruba 6 

900. Převážná většina PUD užívá drogy injekčně. Praha také zaznamenává zvyšování průměrného věku 

PUD a chybějící služby pro stárnoucí klientelu. 

 

Síť služeb v hl. m. Praze poskytuje všechny typy zatím běžných adiktologických služeb. Na území hl. m. 

Prahy jsou poskytovány i adiktologické služby specifickým skupinám (matky s dětmi, příslušníci 

národnostních menšin, osoby s duální diagnózou, uživatele drog ve všech fázích trestního řízení apod.). 

Financování služeb pro uživatele drog je v hl. m. Praze zajištěno prostřednictvím dotačních řízení hl. m. 

Prahy - Grantového programu pro oblast adiktologických služeb („GPAS“) a Grantového programu pro 

oblast adiktologických služeb pro městské části („GPAS MČ“). 

Problematickou je i nadále otevřená drogová scéna, která je patrná v centrálních městských částech  

hl. m. Prahy (zejména Praha 1, 2, 3 a 5) a kopíruje trasy metra. V roce 2019 se nepodařilo rozšířit služby 

kontaktních center, a to zejména z důvodu komplikací při hledání vhodných prostor v hl. m. Praze. Nyní 

jsou k dispozici 3 kontaktní centra a jejich kapacita je nedostatečná. Nedostatečná je také kapacita 

substitučních center a nadále přetrvává nedostupnost specializované zdravotní péče pro uživatele 

návykových látek (dále jen „NL“). 

                                                 
2 PUD se rozumí nitrožilní uživatelé drog nebo dlouhodobí/pravidelní uživatelé opiátů, kokainu nebo amfetaminů 
3Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018, dostupná na: https://www.drogy-
info.cz/data/obj_files/32732/786/VZ_2018_drogova_situace_v_CR.pdf 
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1  Situace v kraji v oblasti užívání návykových látek  

 

1.1 Užívání návykových látek v obecné populaci, ve školní populaci 
Drogová situace je v hlavním městě Praze relativně stabilní s mírnou vzrůstající tendencí.  

Hl. m. Praha zůstává i nadále regionem s největším počtem problémových uživatelů drog (dále jen 

„PUD“)4 v České republice, který je odhadován na 16 6005. Nejčastěji užívanou drogou je alkohol, 

nikotin a marihuana. V hl. m. Praze jsou více, ve srovnání s jinými regiony, zneužívány opiáty (zejména 

substituční preparáty) a pervitin. Komunita uživatelů buprenorfinu čítá kolem 5 400 osob, přičemž 

v celé ČR jich je zhruba 6 900. Převážná většina PUD užívá drogy injekčně. Praha také zaznamenává 

zvyšování průměrného věku PUD a chybějící služby pro stárnoucí klientelu. Situace v oblasti užívání 

návykových látek se v hl. m. Praze liší v jednotlivých částech města, jiná situace je v centrálních 

městských částech a jiná v okrajových. Hl. m. Prahy lze z hlediska užívání návykových látek rozdělit na 

tři části: 

1. Centrální část města (městské části Praha 1 a Praha 2, sousedící oblasti městských částí Praha 4, 

Praha 5, Praha 7 a Praha 8), kde se vyskytuje otevřená drogová scéna. Je zde vyšší nabídka i 

poptávka po nelegálních návykových látkách. Častěji se zde setkáváme s problémy spojenými 

s aplikací drog na veřejnosti a výskytem osob zjevně pod vlivem návykových látek. Současně je 

v této části města vyšší kriminalita spojená s užívání drog. Zejména se jedná o drobnou 

majetkovou trestnou činnosti. Ve spolupráci s PČR, MP, pomáhajícími organizacemi a dalšími 

subjekty probíhají kontinuální jednání, zaměřená na drogovou problematiku zejména v oblasti 

Václavského náměstí, kde se nejvíce vyskytuje otevřená drogová scéna. Další problematickou 

lokalitou v Praze 1 se stávají Vrchlického sady, kde se vyskytuje větší množství osob bez 

domova, a nově i uživatelé OPL. V Praze 1 přetrvává pouliční prodej drog velmi nízké kvality 

(pervitin, okrajově heroin) a trvá i neoprávněná distribuce léčiv, která mají sloužit k substituční 

léčbě závislosti na opioidech (Subutex, Suboxon) a léčiv obsahujících návykové látky (Rivotril).  

Mezi nejvytíženější lokality MČ Prahy 1 patří okolí Hlavního nádraží, okolí stanice Muzeum, okolí 

stanice Můstek, horní polovina Václavského náměstí, Národní třída, okolí zastávky 

Staroměstská, Kampa, Národní divadlo, Jindřišská, Masarykovo nádraží, Náměstí republiky, 

spodní část Václavského náměstí a Újezd. V současné době byl zaznamenán větší výskyt 

                                                 
4 PUD se rozumí nitrožilní uživatelé drog nebo dlouhodobí/pravidelní uživatelé opiátů, kokainu nebo amfetaminů 
5Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017, dostupná na: https://www.drogy-
info.cz/data/obj_files/32732/786/VZ_2017_drogova_situace_v_CR.pdf 
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uživatelů v oblasti Vrchlického sadů (před vestibulem hlavního nádraží), což pravděpodobně 

souvisí s neobvykle teplou zimou. Terénní programy na městské části uvádějí dlouhodobě 

klesající počet kontaktů s uživateli OPL. Tento trend může být ovlivněn nižším výskytem klientů 

v centru města a jejich rozptýlením po jiných lokalitách, účinné pokrytí této městské části 

terénními programy a přítomností kontaktního centra, nebo větším působením represivních 

složek. Oproti předchozímu roku se snížil i počet nalezeného injekčního materiálu, což může 

vypovídat o efektivitě práce a znalostech terénních pracovníků, dobrém pokrytí lokality nebo o 

větším povědomí uživatelů o speciálních kontejnerech na použitý injekční materiál programu 

Fixpoint. 

 

Mezi exponovaná místa Prahy 2 s výskytem otevřené drogové scény stále patří zejména Tylovo 

náměstí, nám. I. P. Pavlova a Karlovo náměstí. Ve vlnách se situace na těchto místech 

zhoršovala (zvýšený pohyb dealerů, uživatelů návykových látek, bezdomovců, prostitutek), 

proto opakovaně proběhly akce ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR. Také terénní 

programy (Sananim, Progressive, Drop In), které byly v minulém roce městskou částí finančně 

podpořeny, se na tyto místa zaměřovaly. Úzká spolupráce s terénními programy probíhá i na 

bázi společných setkávání a zasílání měsíčních zpráv NNO protidrogové koordinátorce městské 

části. 

Na území městské části Prahy 4 v roce 2019 již nehovoříme o klasické otevřené drogové scéně, 

nicméně stále jsou určité lokality, které jsou osobám závislým na návykových látkách blízké, 

kam se vracejí a zdržují. Příkladem jsou stanice metra, zvláště palčivá je pak situace kolem 

Budějovické. Praha 4 je specifickou městskou částí především rozlehlostí a rozmanitou 

zástavbou. V rámci monitoringu se proto terénní pracovníci zaměřují na stanice metra a předem 

vytypované oblasti hlavně v Nuslích, Braníku a Novodvorské. 

V roce 2019 dle informací Drop Inu došlo k navýšení počtu kontaktů, což bylo primárně 

způsobeno tím, že navštěvovali stálá místa s navázanými klienty. 

 

Hlavním důvodem výskytu otevřené drogové scény na území městské části Praha 5 je především 

dobrá dopravní dostupnost, která je propojena s okolními městskými částmi. V kontextu MČ 

Praha 5 dochází k plynulému přílivu a odlivu klientů dvou kontaktních center sídlících na Praze 

5, které jsou plně vytížené. V roce 2019 byla drogová scéna na MČ Praha 5 již několikátým 
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rokem stabilní a bez větších výkyvů. Dlouhodobě je sledován trend zhoršujícího se zdravotního 

stavu klientů kontaktních center (duševního i tělesného zdraví). Svůj význam hraje postupné 

zvyšování věku u klientů a s tím prodlužující se průměrná délka drogové kariéry. 

Zvyšuje se počet klientů vykazujících známky duálních diagnóz, kteří nebyli a nejsou 

v psychiatrické péči. Výhodou této městské části je poměrně početná síť kontejnerů Fixpoint 

(celkem 8), která tak alespoň částečně eliminuje množství pohozených injekčních stříkaček na 

veřejných prostranstvích 

Na území městské části Prahy 7 došlo ve srovnání s rokem 2018 ke snížení všech sledovaných 

statistických údajů (počet klientů, počet kontaktů, počet výměn, počet vydaných a přijatých 

injekčních jehel a počet nalezeného materiálu). Za loňský rok byl počet kontaktů 1 700, tento 

rok se počet kontaktů snížil o více než polovinu. Pokles kontaktů připisuje městská část zejména 

tomu, že v uvedeném roce nebyly zaznamenány skupiny klientů v okolí autobusového nádraží 

Holešovice.   

 

Drogová scéna vyskytující se na území Prahy 8 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. 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 terénními programy pražských 

organizací. 

2. Širší vnitřní část města, konkrétně na území městské části Prahy 3, je zřejmé, že se závislé osoby 

na veřejnosti pohybují. Mimo jiné je pak Praha 3 ohrožena rovněž přesuny uživatelů návykových 

látek z blízkých či sousedních rizikových lokalit (např. oblast Hlavního nádraží Praha, 

Masarykova nádraží, Palmovky, území MČ Praha 2 apod.). Rizikem jsou rovněž opuštěné budovy 

nebo objekty, v nichž mohou uživatelé návykových látek přebývat. Od roku 2016 se terénní 

programy pro uživatele návykových látek soustředily na objekt v Jeseniově ulici č. 36 a 38, kde 

probíhala výměna a sběr injekčního materiálu.  
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Na území městské části Praha 6 lze říci, že se jedná spíše o uzavřenou drogovou scénu. 

Dlouhodobě městská část spolupracuje s organizací Drop In o.p.s. Na základě dobré spolupráce 

s touto organizací terénní program posílil monitoring o indigenního pracovníka, který má na 

starosti monitoring lokalit a sběr injekčního materiálu. Spolupráce s indigenním pracovníkem 

nadále pokračovala i v roce 2019.  

Na území městské části Prahy 9 se terénní program zaměřuje spíše na monitoring lokality a dále 

také na uzavřenou drogovou scénu. Terénní pracovníci organizace Drop in, o. p. s. se orientují 

na uzavřenou, polootevřenou i otevřenou drogovou scénu. Na všech třech drogových scénách 

je v posledním roce patrná stagnace. Při řešení veškerých problémů ohledně drogové scény 

spolupracuje tato městská část dále i s organizacemi, které zajišťují terénní sociální 

programy: Armáda spásy, Proximou Sociale a dalšími organizacemi. Městské části Praha 10 a 14 

se jeví jako velmi klidné a není zde zaznamenán velký pohyb potenciálních klientů. Dá se ale 

předpokládat, že se zde nachází větší počet uživatelů, kteří nejsou v kontaktu s terénním 

programem, či jinými službami. 

3. Okrajové části města, kde není problém spojený s užíváním nelegálních drog běžně patrný. 

V těchto lokalitách se nachází spíše jednotlivé byty, případně se jedná  

o konkrétní místa setkávání. Uživatelé v těchto lokalitách vyhledávají služby anonymně, spíše 

v centru města. 

 

Všechny městské části hl. m. Prahy se problematice protidrogové politiky věnují, forma  

a důraz se pak odvíjí od míry zasažení touto problematikou. 

V roce 2019 přetrvával trend stárnutí uživatelů návykových látek, kteří jsou často ve velmi špatném 

zdravotním stavu v porovnání s mladší generací, což poskytovatelé služeb zdůvodňují kontinuální péčí o 

mladší uživatele a nedostatečné možnosti a nedostatečnou síť zdravotnických služeb pro zdravotní 

ošetření uživatelů návykových látek. Průměrný věk klientů kontaktních center je okolo 36/37 let. Roste 

také počet polymorfních uživatelů. Naopak mírně klesá počet romských klientů v kontaktních centrech 

– často pouze vymění injekční materiál a dlouho v centrech nesetrvávají. 
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1.2 Užívání návykových látek v prostředí zábavy, nočního života  
 

V roce 2019 pokračovala činnost (zejména na Praze 7 a Praze 3) programu Hard&Smart, jehož 

poskytovatelem je společnost Podané ruce o.p.s. Tento program se zaměřuje na vybrané rizikové 

faktory v prostředí nočního života a zábavy – zejména prostředí open air festivalů, klubů a diskoték. 

Pracovníci programu nabízí návštěvníkům těchto akcí pomoc  

a podporu prostřednictvím vytvoření tzv. intervenčních klidových zón, kde poskytují např. pomoc při 

akutní intoxikaci a dále skrze monitoring prostředí.   

Od poloviny roku 2016 funguje úspěšně v rámci terénního programu NO BIOHAZARD projekt 

PARTYHARMreduction, který se zaměřuje na terénní práci v prostředí nočního života  

a zábavy. Zaměřuje se především na akce spojené s produkcí elektronické hudby, se kterou je spojeno 

rekreační užívání návykových látek. Cílem je minimalizace rizik spojených s užíváním tanečních drog. 

Jedná se o doposud méně pokrytou cílovou skupinu. 

 

Problematice užívání drog v prostředí nočního života na území hl. m. Prahy se dále věnují programy 

organizace SANANIM z. ú. a Střediska prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s. 

Monitorovány jsou kluby v centru města a hudební produkce a festivaly mimo klubovou scénu. 

Nejčastěji zneužívanými látkami v prostředí nočního života a zábavy jsou alkohol a tabákové výrobky. 

Přetrvává rekreační užívání syntetických drog (LSD, MDMA) a experimentování (marihuana, pervitin, 

kokain). Dominantní věkovou skupinu tvoří mladí lidé mezi 15 – 25 lety. Ve většině případů dochází 

v klubech k okamžité konzumaci drogy.  

V lokalitě Prahy 2 jsou monitorovány problémové kluby Retro ve Francouzské ulici, PM club v Trojické 

ulici, klub Radost v Bělehradské ulici, klub RODEO klub v Ječné, noční kluby ve Vinohradské č. 23 a č. 25 

a během sezóny také náplavka. Dle terénních pracovníků. Kteří se zaměřují na tuto cílovou skupinu, 

uživatelé mluví o potřebě intervence v klubech Radost FX a Retro music bar.  

Území městské části Prahy 3 je tzv. širší centrum hl. m. Prahy, což také odpovídá množství podniků 

podporujících noční život a zábavu. Nicméně neshledáváme žádný vyšší výskyt či zvláštní fenomény 

v užívání návykových látek v prostředí zábavy a nočního života než v centru hl. m. Prahy. 

Na území MČ Prahy 7 proběhly také akce v rámci programů PARTYHARMreduction (Progressive) a Hard 

and Smart (Společnost podané ruce). Jedná se zejména o noční kluby Cross Club a Underground 36. 
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Bylo zaznamenáno více než 1.500 kontakt a byly poskytovány zejména informace z oblasti užívání 

legálních i nelegálních návykových látek a poskytován HR materiál.  

Na území městské části Prahy 14 začala také v roce 2018 působit organizace Progressive o.p.s. 

s projektem PARTYHARMreduction a to konkrétně v klubu Cover Place.  

1.3 Problémové formy užívání návykových látek  
 

Jako nejproblémovější forma zneužívání omamných a psychotropních látek z hlediska veřejného 

pořádku je nejčastěji vnímána veřejná aplikace drog nitrožilním způsobem  

a následný výskyt osob pod zjevným vlivem omamných a psychotropních látek na veřejně přístupných 

místech. V hl. m. Praze se nejčastěji jedná o lokality významných uzlů městské hromadné dopravy a 

místa koncentrace obchodních míst, zejména tedy jde o centrum a širší centrum města (lokality jako 

Václavské náměstí, Karlovo náměstí, okolí Smíchova, I.P. Pavlova, Riegrovy sady, Ohrada, Palmovka, 

Nádraží Holešovice atd.) 

Městská část Praha 1 se dlouhodobě potýká s pouličním prodejem drog nízké kvality  

a neoprávněnou distribucí léčiv, která slouží k substituční léčbě (Subutex, Suboxon – cena 100,- až 600,- 

Kč za 1 tbl.) a léčiv, která obsahují návykové látky (Neurol, Rivotril, Diazepam, Tramal). Zejména se 

jedná o lokalitu Václavského náměstí (okolí vestibulu metra Můstek, vestibulu metra Muzeum a 

Washingtonovou ulicí).  

1.4 Užívání návykových látek ve specifických skupinách  
 

V hl. m. Praze je provozována organizací SANANIM, z. ú. služba Terénní program SANANIM 2, která se 

zaměřuje na práci se specifickými skupinami uživatelů – injekčními uživateli drog z romských rodin 

pohybujících se na otevřené drogové scéně, uživateli drog ze zemí bývalého Sovětského svazu či 

s injekčními uživateli drog s vícečetnými obtížemi. 

Na území městské části Prahy 2 s ohledem na blízkost k centru převládá pouliční distribuce drog a 

distribuce drog na klubové scéně. Dle sdělení vedoucího terénního programu SANANIM dochází do 

terénu rusky mluvící rodilá mluvčí, také další členové týmu zvládají komunikaci s uživateli návykových 

látek v ruštině. Počet uživatelů z bývalého východního bloku na drogovém trhu v Praze dlouhodobě 

stagnuje či klesá. Podíl na stabilitě této části drogové trestné činnosti má setrvalá poptávka po drogách 

ze strany cizinců pohybujících se v prostředí noční zábavy. Mimo obyvatel České republiky se 

z ostatních etnik podílí na drogové trestné činnosti osoby původem ze subsaharské Afriky. Fenoménem 

posledních cca 2 let je na této městské části organizovaná trestná činnost státních příslušníků ze zemí 
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bývalé Jugoslávie spočívající v pěstování netechnického konopí v bytech v činžovních bytech v menších 

jednotlivých „IN DOOR“ pěstírnách, s vypracovanou dělbou úloh na trestné činnosti a výrazně 

konspirativním jednáním.   

Na území MČ Praha 7 byl v okolí stanice metra Vltavská zaznamenán výskyt skupiny uživatelů 

návykových látek bez domova. Mezi nimi je časté zejména užívání „levného“ alkoholu, někteří z nich 

alkohol kombinují s pervitinem.  

Na odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb se na úřadu městské části Prahy 12 v rámci 

agendy veřejného opatrnictví potýkají pracovníci s klienty, kteří zneužívají OPL (většinou alkohol, 

výjimečně pervitin, marihuanu). Vzhledem k tomu, že se u těchto klientů s částečným omezením 

svéprávnosti vyskytuje duševní onemocnění, je práce s náhledem a motivací těchto klientů složitá 

(např. část klientů je častým návštěvníkem Protialkoholní záchytné stanice na Bulovce, což u těchto 

klientů vedle problému se závislostí, vytváří i problém finanční, přesto léčbu odmítají).  

1.5 Sociálně vyloučené lokality  
 

Analýza sociálně vyloučených lokalit zpracovaná v rámci programového období 2014-2020 hovořila 

v minulém roce o nárůstu vyloučených lokalit v hlavním městě Praze o jednu. Lze s velkou 

pravděpodobností usuzovat, že tato nová sociálně vyloučené lokalita se nachází právě na území 

městské části Praha 14, neboť již v minulosti se o této oblasti hovořilo jako o rizikové z hlediska vzniku 

sociálně vyloučené lokality. Městská část Praha 14 uváděla, že se spíše potýká v místech dvou 

identifikovaných sociálně vyloučených lokalit s jevem tzv. deprivace území, což je jev širší co do 

problematiky, tak i území. V městské části Praha 14 je od února 2016 realizován Terénní program NO 

BIOHAZARD organizace PROGRESSIVE o. p. s., který v rámci své činnosti nevyhodnotil žádné významné 

odchylky mezi klienty a způsoby užívání v městské části Praha 14 v porovnání s ostatními lokalitami, 

kde působí. 

Z informací uvedených v Závěrečných zprávách jednotlivých městských částí nebyla explicitně uvedena 

žádná jiná vyloučená lokalita v hl. m. Praze.  

1.6 Uživatelé návykových látek v léčbě a ve službách 
 

Na území hl. m. Prahy a pro obyvatele hl. m. Prahy je dostupná širší síť služeb, včetně služeb pro 

specifické cílové skupiny (matky s dětmi, národnostní menšiny, osoby s duální diagnózou, osoby ve 

výkonu trestu odnětí svobody apod.).   
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1.7 Infekční onemocnění v souvislosti s užíváním drog  

Virové hepatitidy  
Virové hepatitidy (VH) jsou v oblasti drogové epidemiologie jedním z hlavních zdravotních 

indikátorů. Stejně jako v minulých letech evidované případy zejména u krví přenosných virových 

hepatitid mají souvislost s injekčním užíváním drog. Nejmarkantnějším je podíl intravenózních 

uživatelů drog (IUD) na počtu případů virové hepatitidy C, který v roce 2019 činil v hl. m. Praze 

36,64 %. 

Tabulka a graf 1-1: Výskyt virových hepatitid v České republice v roce 2019. 

Virové hepatitidy v České republice 
  Hepatitida A Hepatitida B Hepatitida C  
Celkový počet případů v roce 2019 v ČR 240 41 1138 
Podíl injekčních uživatelů drog v roce 2019 v ČR 14 4 582 
% IUD  v ČR 5,83% 9,75% 51,14% 

Zdroj: Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, 2020 
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Tabulka a graf 1-2: Výskyt virových hepatitid v hl. m. Praze v roce 2019. 

Virové hepatitidy v hl. m. Praze 
  Hepatitida A Hepatitida B Hepatitida C  
Celkový počet případů v roce 2019 v Praze 28 17 131 
Podíl injekčních uživatelů drog v roce 2019 v Praze  0 1 48 
% IUD v Praze  0,00% 5,88% 36,64% 

Zdroj: Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, 2020 

 

 
 

HIV/AIDS 
 
Závažným zdravotním dopadem v souvislosti s rizikovým chováním, které ohrožuje zdraví populace, 

resp. injekčního užívání drog, je také výskyt HIV infekce. Z analýzy Státního zdravotního ústavu (SZÚ), 

Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS (NRL AIDS) vyplynulo, že v roce 2019 v Česku došlo 

k nárůstu nově zachycených případů infekce HIV. V roce 2019 bylo zjištěno 222 nových případů infekce 

HIV, což je o 14 případů více než v roce 2018. 44,59 % osob, u kterých byla v roce 2019 nově 

diagnostikovaná infekce HIV, uvádí obvyklé bydliště v hl. m. Praze. Mezi 99 nově diagnostikovanými 

osobami v hl. m. Praze je u 8 osob v anamnéze stanoveno injekční užívání drog a u 2 z nich bylo injekční 

užívání drog stanoveno jako způsob přenosu infekce. 
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1.8 Další zdravotní komplikace v souvislosti s užíváním návykových látek 
 

V roce 2019 přetrvával trend zhoršujícího se zdravotního stavu uživatelů drog a s tím související 

stárnutí drogové populace.  Špatná dostupnost lékařské péče pro tuto cílovou skupinu se týká zejména 

péče gynekologické, chirurgické, dermatovenerologické a péče praktických lékařů (diferenciální 

diagnostika, preskripce ATB). Samostatnou oblastí je téměř absolutní nedostupnost stomatologické 

péče, při které je pravidlem finanční spoluúčast pacienta (pro klienty harm reduction programů zcela 

nereálná). 

Nejčastějšími zdravotními obtížemi klientů terénních programů jsou abscesy a hnisavé ranky, často 

zanícené potní žlázy po užívání pervitinu. U klientů se objevují závažné chronické rány a flegmony. 

Klienti přicházejí s horečnatými stavy, zimnicemi, řeznými ranami, popáleninami, omrzlinami. Časté 

jsou bolesti zubů. Díky nedostatku hygieny jsou časté vši, muňky, svrab a pokousání štěnicemi. Klienti 

jsou často dehydratování – KPS i TP (Sanitka) distribuují kávu, šťávy a čaj. Z těchto a dalších důvodů 

byla v roce 2018 podpořena hl. m. Prahou realizace projektu Mobilní ošetřovna organizace Drop In 

o.p.s., který bude částečně zastávat činnosti Harm reduction a navíc nabídne klientům základní 

zdravotní ošetření. Projekt Mobilní ošetřovny by měl zahájit svůj provoz od července roku 2020.  

 

1.9 Hazardní hraní 
 

Problematika hazardního hraní je součástí protidrogové politiky hlavního města Prahy. K eliminaci 

výskytu hazardního hraní pomohlo ve vybraných MČ uzavření heren a non stop barů v souvislosti 

s obecně závaznou vyhláškou č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy. Jedná se například o městskou část Praha 2, 

4, 6 a 14. Na těchto územích městských částí platí nulová tolerance hazardu. Městská část Praha 4 se 

navíc zavázala, že nepodpoří vznik žádného místa a času, na kterých lze provozovat loterie a jiné 

podobné hry.  

V hl. m. Praze funguje rovněž specializovaná ambulance pro gambling organizace SANANIM,  

z. ú., která nově sídlí na adrese Žitná 51, Praha 1, 110 00. 

 

1.10 Nové technologie 
 

Dle sdělení většiny městských částí hl. m. Prahy je problematika nových technologií velmi aktuální. 

Organizace Prev-Centrum, o.p.s. eviduje značný nárůst osob s nelátkovou závislostí na internetu a PC v 
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ambulantní léčbě dospělých. V ambulanci pro děti a mladistvé tvoří nelátkové závislosti celých 10 % 

všech případů.  

S problematikou moderních technologií se setkávají také psychologové na školách, kde tuto tematiku 

velice často konzultují s rodiči. Školy bojují s technologiemi, objevují se případy kyberšikany. Některé 

školy zvažují zákaz mobilních telefonů nejen při vyučování, ale i o přestávkách. Některé školy toto 

opatření již zavedly. Ze strany metodiků prevence dochází opakovaně k žádostem o zajištění seminářů 

na téma kyberprostoru a nových technologií, které stále více ovlivňují dění ve škole i mimo ni. MČ 

Praha 3 evidovala zvýšený zájem o programy zaměřené na rizikové chování v oblasti sociálních sítí jako 

je kyberšikana, kybekriminalita a bezpečný pohyb na sociálních sítích. Na základě tohoto trendu své 

programy upravují a aktualizují i organizace nabízející preventivní programy. Na ostatních městských 

částech hl. m. Prahy je trend obdobný.  

1.11 Nové trendy a fenomény  

Městská část Prahy 2 uvádí Z nových trendů páchání trestné činnosti citelný nárůst zdokumentované 

trestné činnosti, spočívající v dovozu drog z Nizozemí cestou poštovních zásilek určených do České 

republiky přes Spolkovou republiku Německo, kdy záchyty drog provádějí Celní orgány SRN. Téměř 

bezvýhradně jde o zásilky objednané elektronickou cestou přes internet. Jedná se o pokusy dovozu 

syntetických i přírodních drog.  

Na městské části Prahy 8 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. 

1.11.1 Nové drogy 

Dle sdělení zástupců městských částí hl. m. Prahy nebyl zaznamenán ukazatel na zneužívání ani 
výskyt nových drog a návykových látek, než takových, které se běžně mezi uživateli vyskytují.  

 

 

1.12 Drogová kriminalita  
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Spektrum trestné činnosti související s drogami je velmi široké a zahrnuje jak protiprávní jednání v 

oblasti regulace nakládání s omamnými a psychotropními látkami (OPL) tzv. primární drogovou 

kriminalitu (PDK), tak pestrou škálu deliktů spojených s užíváním drog označovanou jako „sekundární 

drogovou kriminalitu“ (SDK). V této kategorii jde o kriminalitu, kterou osoby užívající drogy či osoby v 

různé úrovni drogové závislosti páchají pod farmakologickým vlivem těchto látek anebo v důsledku 

abstinenčního syndromu, ale také velmi často za účelem získání prostředků na jejich obstarání, 

případně jde o trestnou činnost, která je páchána na samotných uživatelích drog. 

Podle platné české právní úpravy definované v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen TrZ“) lze 

tedy drogové delikty rozdělit na primární a sekundární drogovou kriminalitu. 

  
1 Primární drogová kriminalita 

a) Drogové delikty v užším smyslu 

Do této skupiny zahrnujeme trestné činy spočívající v nedovoleném nakládání s OPL, prekursory a 

předměty určenými k výrobě OPL (výroba, pěstování, dovoz, vývoz, distribuce obchodování, 

přechovávání, držení), konkrétně se jedná o ust. § 283 TrZ (dříve § 187) Nedovolená výroba a jiné 

nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, ust. § 284 TrZ (dříve § 187a) Přechovávání 

omamné a psychotropní látky a jedu, ust. § 285 TrZ Nedovolené pěstování rostlin obsahujících 

omamnou nebo psychotropní látku a ust. § 286 TrZ (dříve § 188) Výroba a držení předmětu 

k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu. 

b) Drogové delikty v širším smyslu  

Skupinu drogových deliktů v širším smyslu tvoří protiprávní jednání, jehož podstatou je šíření 

nealkoholové toxikomanie, tj. svádění, podpora nebo podněcování jiného ke zneužívání návykových 

látek jiných než alkohol, tak jak je uvedeno v ust. § 287 TrZ (dříve § 188a) Šíření toxikomanie. 

 

Data za rok 2019 pro primární drogovou kriminalitu v užším a širším slova smyslu, vymezenou 

v kapitole 1.1 a 1.2 nejsou k dispozici. 

 

2 Sekundární drogová kriminalita  

a) Trestné činy spáchané pod vlivem psychoaktivní látky  
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Změny v psychice, v ovládacích nebo rozpoznávacích schopnostech nebo sociálním 

chování způsobené užitím drogy mohou vést k protiprávnímu jednání. Obdobně lze 

nahlížet i na vliv abstinenčního syndromu, kdy tento stav včetně absence svobodné vůle 

může být iniciátorem či katalyzátorem kriminálního jednání. 

b) Trestné činy spáchané za účelem získání drogy, či prostředků na její obstarání 

Tato ekonomicky motivovaná trestná činnost je velmi často důsledkem nutkavého, resp. 

kompulzivního protiprávního jednání, jehož motivem je získání prostředků na nákup, 

tedy obstarání či opatření drogy. Zahrnuje celé spektrum trestných činů zejména 

majetkové kriminality (krádeže, podvody), násilné kriminality (loupeže), ale také 

drogové delikty související především  

s distribucí OPL, případně další sociálně patologické jevy např. prostituce, které mohou 

přinášet finanční profit či jiný prospěch umožňující pořízení drogy. 

c) Trestná činnost páchaná na samotných uživatelích drog  

Jedná se o poměrně širokou škálu trestných činů majetkové, násilné, ale  

i mravnostní kriminality (nejčastěji a nejpřesněji jsou v ESSK registrovány trestné činy, 

kde ovlivnění návykovou látkou je samotným skutkovým znakem či významnou 

skutkovou okolností, např. ust. § 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky). 

 

Rovněž u tohoto typu drogové kriminality nejsou k dispozici žádná relevantní data vypovídající o jejím 

rozsahu.  
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Informace o přestupcích podle závěrečných zpráv protidrogových koordinátorů městských částí hl. 

m. Prahy 

Níže uvedené informace o přestupcích jsou vypracovány na základě podkladů protidrogových 

koordinátorů městských částí hl. m. Prahy tak, jak byly uváděny v závěrečných zprávách o realizaci 

protidrogové politiky na místní úrovni. Vzhledem k tomu, že data nebyla v některých případech 

uvedena, nelze tyto informace považovat za konečné. 

 
Tabulka 1-1: 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 1,6 123 

Pervitin 2,4 81 

Extáze 0 13 

Heroin 0 2 

Kokain 0 8 

Subutex/Suboxone 0 0 

Houby obsahující 
OPL 0 0 

Jiná OPL 2 4 

Celkem osob 6 231 
Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více drog zároveň. 
Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána v každém řádku podle typu 
drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 
 

Tabulka 1-2: 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 0 4 

Jiné rostliny nebo 
houby obsahující 
OPL 

0 0 

Celkem osob 0 4 
Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více drog zároveň. 
Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána v každém řádku podle typu 
drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 
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Tabulka 1-3: 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 2 1 

Pervitin 0 0 

Extáze 0 0 

Heroin 0 0 

Kokain 0 0 

Subutex/Suboxone 0 0 

Houby obsahující 
OPL 0 0 

Jiná OPL 2 1 

Celkem osob 4 2 
 

Tabulka 1-4: Množství drog zajištěných v r. 2019 v rámci přestupkového řízení v rozdělení podle drog 

Druh drogy Celkové 
množství 

Marihuana (g) 496,833 

Hašiš (g) 6,34 

Rostliny konopí (ks rostlin) 7 

Pervitin (g) 68,893 

Extáze (ks tablet) 16,292 

Heroin (g) 1,75 

Kokain (g) 10,911 

Subutex/Suboxone (ks tablet) 1 fragment tablety 

Houby obsahující OPL (ks)   

Jiné rostliny obsahující OPL (ks)   
Jiné drogy:……….(uveďte název a jednotku 
množství) 43 tablet rivotril 

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

 

Tabulka 1-5: 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) 2 
§ 35, odst. 1, písm. b) 5 
§ 35, odst. 1, písm. c) 0 
§ 35, odst. 1, písm. d) 0 
§ 35, odst. 1, písm. e) 414 
§ 35, odst. 1, písm. f) 1 
§ 35, odst. 1, písm. g) 1 
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§ 35, odst. 1, písm. h) 1 
§ 35, odst. 1, písm. i) 0 
§ 35, odst. 1, písm. j) 47 
§ 35, odst. 1, písm. k) 0 
§ 35, odst. 1, písm. l) 1 
§ 35, odst. 1, písm. m) 0 
§ 35, odst. 1, písm. n) 93 
§ 35, odst. 1, písm. o) 7 
§ 35, odst. 1, písm. p) 12 

 
Pachatelé – právnické osoby 

Přestupek Počet 
pachatelů 

§ 36, odst. 1, písm. a) 1 
§ 36, odst. 1, písm. b) 0 
§ 36, odst. 1, písm. c) 0 
§ 36, odst. 1, písm. d) 0 
§ 36, odst. 1, písm. e) 0 
§ 36, odst. 1, písm. f) 0 
§ 36, odst. 1, písm. g) 1 
§ 36, odst. 1, písm. h) 1 
§ 36, odst. 1, písm. i) 0 
§ 36, odst. 1, písm. j) 0 
§ 36, odst. 1, písm. k) 0 
§ 36, odst. 1, písm. l) 13 
§ 36, odst. 1, písm. m) 0 
§ 36, odst. 1, písm. n) 0 
§ 36, odst. 1, písm. o) 0 
§ 36, odst. 1, písm. p) 0 
§ 36, odst. 1, písm. q) 0 
§ 36, odst. 1, písm. r) 0 
§ 36, odst. 2 0 
§ 36, odst. 3 0 
§ 36, odst. 4 0 
§ 36, odst. 5 0 
§ 36, odst. 6  0 
§ 36, odst. 7 0 
§ 36, odst. 8 9 
§ 36, odst. 9 0 
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Tabulka 1-6: 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 391 333 

§ 125c, odst. 1, písm. c) – stav vylučující způsobilost 23 6 
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2 Koordinace protidrogové politiky 

2.1 Institucionální zajištění 
2.1.1 Krajské institucionální zajištění koordinace 

2.1.1.1 Krajský protidrogový koordinátor 
 
Jméno Bc. Petra Havlíková 

Vykonává funkci KPK od data: 15. 8. 2018 

Zařazení ve struktuře úřadu kraje: Odbor sociálních věcí 

Přímý nadřízený (jméno, funkce): Mgr. Jana Havlíková 

Velikost pracovního úvazku KPK: 1,0  

Jiné agendy vykonávané KPK (jaké?): nevykonává jiné agendy  

 
 
2.1.1.2 Krajská protidrogová komise  

Název komise: Komise Rady hl. m. Prahy pro protidrogovou politiku  

Vznik krajské komise: 1995  

Zařazení komise: poradní orgán Rady hl. m. Prahy  
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- tato komise se zabývá problematikou:  

alkoholu   ano    ne  
tabáku    ano    ne 
nelegálních drog   ano    ne 
hazardního hraní   ano    ne 
jiné nelátkové závislosti  ano    ne 

 
- počet jednání komise v r. 2019: 5 
- nejdůležitější projednávaná témata v roce 2019 
- změny, které proběhly v r. 2019 (rozšíření/zánik členství, změna statutu apod.) 

V roce 2019 se PK RHMP sešla celkem pětkrát. Hlavními projednávanými body v oblasti 

protidrogové prevence byly: 

• grantová řízení HMP, jejich financování z rozpočtu hl. m. Prahy a související změny v metodice a 

formulářích pro předkladatele žádostí; 

Jméno a příjmení Instituce Funkce v instituci 

Mgr. Milena Johnová Hlavní město Praha  Radní hl. m. Prahy pro oblast 
sociální politiky a zdravotnictví 

mjr. JUDr. Jaromír Badin Policie ČR Vedoucí protidrogového odd. 
odboru obecné kriminality 

PhDr. Ivan Douda 
Středisko prevence a léčby 
drogových závislostí DROP IN, 
o.p.s. 

Vedoucí psycholog 

PharmDr. Petr Fifka Hlavní město Praha Člen zastupitelstva 

Bc. Petra Havlíková  Magistrát hl. m. Prahy  Krajská protidrogová 
koordinátorka  

Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS Progressive, o.p.s. Výkonný ředitel a statutární 
zástupce 

MUDr. Hana Karbanová Psychiatrická nemocnice 
Bohnice Primářka oddělení 31. (AT muži) 

Mgr. Ondřej Počarovský Prev-Centrum, z. ú. Ředitel organizace  

MUDr. Petr Popov, MHA Klinika adiktologie, 1. LF UK v 
Praze Primář Kliniky adiktologie 

PaedDr. Martina Richterová-
Těmínová SANANIM, z. ú. Ředitelka organizace 

Mgr. Ladislav Varga, DiS. Úřad Městské části Praha 1 Protidrogový koordinátor  
Lenka Vedralová Úřad městské části Prahy 12 Členka zastupitelstva  
Mgr. Radka Vetešníková Městská policie Hl. m. Prahy  
Robert Veverka  Předseda spolku Legalizace.cz 

Ing. Veronika Pavlíková Magistrát hl. m. Prahy  Koordinátorka zdravotní 
prevence  

Mgr. Jana Havlíková – stálý host Magistrát hl. m. Prahy  Koordinátorka školské prevence  

Mgr. Pavel Novák – stálý host Fokus, z.ú.  Regionální konzultant péče o 
duševní zdraví  
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• nízkoprahová metadonová substituce Drop In v Nemocnici Na Bulovce – stížnosti na provoz a 

jejich řešení; 

• Akční plán protidrogové politiky hl. m. Prahy na rok 2019 s výhledem pro rok 2020 – podněty a 

připomínky; 

• prostory pro nové kontaktní centrum; 

• informace z Úřadu vlády, představení Národní strategie prevence a snižování škod spojených se 

závislostním chováním 2019 - 2027; 

• vyhodnocení a zpracování připomínek k registračním podmínkám podle zákona 108/2006 

(podněty na zlepšení) – představí sekce „Léčba“; 

• Dětské a dorostové detoxikační centrum NMSKB – nový koncept; 

• nový Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2019 s výhledem pro rok 

2020; 

• projekt Revolution Train. 

 

V oblasti primární prevence rizikového chování se PK RHMP nejvíce zabývala: 
• rizikové chování neorganizované mládeže ve volném čase - bitky; 

• výsledky šetření o rizikovém chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze; 

• preventivní akce Nebezpečný svět; 

• Pražské fórum primární prevence; 

• Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hlavním městě Praze na rok 2019 s 

výhledem pro rok 2020. 

 
 
2.1.1.3 Přehled pracovních skupin v oblasti protidrogové politiky 

  
Název skupiny: Sekce primární prevence 

Jde o: stálou skupinu   

Rok vzniku skupiny: 2005 

Zabývá se prac. skupina problematikou alkoholu? ano   

Zabývá se prac. skupina problematikou tabáku? ano 

Zabývá se prac. skupina problematikou nelegálních drog? ano 

Zabývá se prac. skupina problematikou hazardního hraní? ano  
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Zabývá se prac. skupina problematikou jiných nelátkových závislostí? ano  

 

Název skupiny: Sekce komunitního bezpečí 

Jde o: stálou skupinu  

Rok vzniku skupiny: 2015 

Zabývá se prac. skupina problematikou alkoholu? ano   

Zabývá se prac. skupina problematikou tabáku? ano 

Zabývá se prac. skupina problematikou nelegálních drog? ano 

Zabývá se prac. skupina problematikou hazardního hraní? ano  

Zabývá se prac. skupina problematikou jiných nelátkových závislostí? ano  

 

Název skupiny: Sekce Harm reduction 

Jde o: stálou skupinu  

Rok vzniku skupiny: 2005 

Zabývá se prac. skupina problematikou alkoholu? ano   

Zabývá se prac. skupina problematikou tabáku? ano 

Zabývá se prac. skupina problematikou nelegálních drog? ano 

Zabývá se prac. skupina problematikou hazardního hraní? ano  

Zabývá se prac. skupina problematikou jiných nelátkových závislostí? ano  

 

Název skupiny: Sekce léčby a následné péče 

Jde o: stálou skupinu  

Rok vzniku skupiny: 2005 

Zabývá se prac. skupina problematikou alkoholu? ano   

Zabývá se prac. skupina problematikou tabáku? ano 

Zabývá se prac. skupina problematikou nelegálních drog? ano 

Zabývá se prac. skupina problematikou hazardního hraní? ano  

Zabývá se prac. skupina problematikou jiných nelátkových závislostí? ano 
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2.1.1.4 Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na krajské úrovni  
 
Krajská protidrogová koordinátorka je systematicky řazena v oddělení prevence odboru sociálních věcí. 

Oddělení prevence zajišťuje agendy protidrogové prevence, prevence kriminality, primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže a zdravotní prevence, koordinátorka zdravotní prevence. 

Oddělení prevence: 

- Pověřená vedením oddělení: Mgr. Jana Havlíková,  

- protidrogová koordinátorka: Mgr. Petra Havlíková 

- koordinátorka školské prevence: Mgr. Jana Havlíková 

- koordinátorka prevence kriminality: Ing. Monika Puchelová 

- koordinátorka zdravotní prevence: Ing. Veronika Pavlíková 

- specialistka prevence: Mgr. Kateřina Šindlerová 

- referent prevence: Mgr. Nikola Konečná  

 

Spolupráce v rámci oddělení prevence probíhá zejména v rámci přípravy strategických a koncepčních 

materiálů v oblasti protidrogové prevence, prevence kriminality a primární prevence rizikového 

chování dětí a mládeže, hodnocení dotačních řízení v daných oblastech, výměně informací a sdílení 

poznatků. V neformální rovině sloučení preventivních agend do jednoho oddělení umožňuje pružné 

předávání informací, propojení agend a sdílení zkušeností v přímé linii. V odboru sociálních věcí je dále 

vykonávána agenda sociálních služeb, jejíž součástí je i plánování sociálních služeb, což umožňuje úzkou 

spolupráci zejména v oblasti financování sociálních a adiktologických služeb. 

Protidrogová koordinátorka dále dle potřeby spolupracuje s oddělením národnostních menšin a 

cizinců, tj. s romskou koordinátorkou a pracovníky integrace cizinců, popř. s dalšími odbory a 

odděleními Magistrátu hl. m. Prahy. 

Spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti protidrogové prevence (PČR, MP, RVKPP, NNO) je 

založena na spolupráci v rámci Protidrogové komise Rady hl. m. Prahy a případně navazováním 

kontaktů v dalších formalizovaných pracovních skupinách (MZČR, MŠMT atd.). 
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2.1.1 Místní zajištění koordinace protidrogové politiky  

Hl. m. Praha je tvořeno 57 městskými částmi hl. m. Prahy, z toho 22 správními obvody. Městské části 
hl. m. Prahy 1 – 22 mají zřízenu pozici místního protidrogového koordinátora. Městská část Praha – 
Libuš ustanovila kontaktní osobu pro oblast protidrogové politiky stejně jako Praha – Suchdol. 

 

Seznam městských částí hl. m. Prahy, které mají zřízenu funkci protidrogového koordinátora: 

Název městské 
části hl. m. Prahy 

Strategický / koncepční dokument 
upravující protidrogovou politiku 

Zpráva o realizaci 
protidrogové politiky 

městské části za rok 2018 

Jiný strategický dokument 
obsahující informace o 
protidrogové politice 

Praha 1 Plán protidrogové prevence MČ 
Praha 1 na rok 2019 zpracována NE 

Praha 2 

Koncepce protidrogové politiky a 
prevence kriminality městské části 

Praha 2 na období 2019 až 2022 

 

zpracována Programové prohlášení Rady 
městské části Praha 2 

Praha 3 

Problematika je řešena v rámci 
komunitního plánu rozvoje 

sociálních a návazných služeb na 
území MČ Praha 3 na období 2015 - 

2019 

zpracována 

Komunitní plán rozvoje 
sociálních a návazných služeb 
na území MČ Praha 3 2015-

2019 

Praha 4 

Strategie bezpečnosti a prevence 
kriminality, primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže a 
protidrogové politiky na území 

městské části Praha 4 na období 
2019 - 2022 

zpracována NE 

Praha 5 NE zpracována 

Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb a služeb 

souvisejících v MČ Praha 5 na 
období 2019-2021, AP 

rozvoje sociálních služeb a 
služeb souvisejících v MČ 

Praha 5 na rok 2019 

Praha 6 
Akční plán protidrogové politiky 
městské části Praha 6 na období 

2019, 2020 
zpracována 

Strategická koncepce rozvoje 
sociální a zdravotní politiky a 
prevence rizikového chování 

2019-2023 

Praha 7 Program protidrogové prevence 
MČ Praha 7 na období 2018-2019 zpracována Strategický plán rozvoje MČ 

Praha 7 v letech 2016-2020 

Praha 8 Akční plán protidrogové politiky MČ 
Praha 8 2019-2020 zpracována Strategický plán udržitelného 

rozvoje městské části Praha 8 

Praha 9 
Akční plán protidrogové politiky na 
území Městské části Praha 9 na rok 

2019 
zpracována NE 

Praha 10 NE zpracována 

Střednědobý plán rozvoje a 
udržitelnosti sociálních a 

návazných služeb na území 
městské části Praha 10 na 

období 2017-2020 

Praha 11 NE zpracována 
Koncepce rozvoje sociálních 
a návazných služeb na území 
MČ Praha 11 v letech 2016 až 
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2020 

Praha 12 
Akční plán protidrogové politiky 

Městské části Praha 12 na období 
2019 a 2020 

zpracována 

Komunitní plán rozvoje 
sociálních služeb na území 

městské části Praha 12 
v letech 2015-2020 

Praha 13 NE zpracována 

Strategie rozvoje městské 
části Praha 13, Priority 

rozvoje sociálních a 
návazných služeb pro občany 

MČ Praha 13 2016 - 2021 

Praha 14 Akční plán protidrogové politiky MČ 
Praha 14 zpracována 

Strategický plán rozvoje 
městské části Praha 14, Akční 

plán 

Praha 15 NE zpracována NE 

Praha 16 NE zpracována NE 

Praha 17 NE zpracována NE 

Praha 18 Strategie protidrogové politiky MČ 
Praha 18 na období 2017-2020 zpracována 

Střednědobá koncepce 
prevence kriminality 2013-

2019 

Praha 19 ---6 NE --- 

Praha 20 NE zpracována NE 

Praha 21 --- NE --- 

Praha 22 
Strategie a akční plán protidrogové 

politiky MČ Praha 22 na období 
2014 – 2020 

zpracována NE 

 

                                                 
6V roce 2019 nepodala MČ žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro MČ, nejsou proto k dispozici údaje 
ze závěrečné zprávy. 
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Obec Jméno Úvazek Zařazení ve struktuře 
obecního úřadu Kontakt 

Praha 1 Mgr. Ladislav Varga 1,0 Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

ÚMČ Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68, 
Praha 1 221 097 580 

ladislav.varga@praha1.cz 

Praha 2 Mgr. Terezie 
Paterová 0,5 

Oddělení krizového 
řízení a bezpečnosti, 

odbor kancelář starostky 
a vnějších vztahů 

ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 
39, Praha 2 

236 044 143, paterovat@praha2.cz 

Praha 3 Bc. Jiřina Lojková 0,2 
Odbor sociálních věcí, 
oddělení prevence a 
metodické podpory 

ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, 130 85, 
Praha 3, 222 116 480, 

lojkova.jirina@praha3.cz 

Praha 4 Bc. Eliška 
Jetmarová, DiS. 1,0 

 
Odbor školství, prevence 

a rodinné politiky 
 

ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 
140 46, Praha 4, 261 192 108, 
eliska.jetmarova@praha4.cz 

Praha 5 Bc. Václav Konečný 0,5 
Odbor sociální 

problematiky a prevence 
kriminality 

ÚMČ Praha 5, Nám 14. října 1381/4, 
150 22 Praha 5, 25 7000 265, 
vaclav.konecny@praha5.cz 

Praha 6 Bc. Iveta Miklasová 1,0 Odbor školství, kultury a 
sportu 

ÚMČ Praha 6, Čs. Armády 23, 161 52 
Praha 6, 220 189 544, 
imiklasova@praha6.cz 

Praha 7 
 

Bc. Jaroslav Fiala 
 

0,5 

Odbor Kancelář starosty 
a tajemníka KST, 

oddělení integrace 
cizinců a národnostních 

menšin OCM 

ÚMČ Praha 7, nábřeží Kpt. Jaroše 1000, 
170 00 Praha 7, 220 144 240, 

fialaj@p7.mepnet.cz 

Praha 8 Mgr. Zuzana 
Holíková 1,0 

Odbor sociálních věcí, 
oddělení zdravotnictví a 

sociálních služeb 

ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 
Praha 8, 222 805 646, 

zuzana.holikova@praha8.cz 

Praha 9 Martin Špaček, DiS. 0,1 

 
Oddělení sociální péče a 

prevence 
 

ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 
49 Praha 9, 283 091 444, 

spacekm@praha9.cz 

Praha 10 Bc. Jakub Skřivan, 
DiS. 0,1 

Odbor sociální, oddělení 
sociální práce, referát 
kurátorů pro dospělé 

ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 
38 Praha 10, 267 093 623, 

jakubs@praha10.cz 

Praha 11 Mgr. Barbora 
Vanišová 1,0 Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví 

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140, 
149 41 Praha 4, 267 902 137, 

vanisovab@praha11.cz 

Praha 12 Marie Vašáková 1,0 
Odbor sociálních věcí, 

oddělení sociální 
prevence 

ÚMČ Praha 12 - Modřany, Čechtická 
758/6, 142 00 Praha 12 

241 470 944; 602 666  027 
vasakova.marie@praha12.cz 

Praha 13 Bc. Veronika 
Hájková 0,5 Odbor sociální péče a 

zdravotnictví 

ÚMČ Praha 13 - Stodůlky, Sluneční  nám. 
2580/13,158 00 Praha 5 

235 011 452 
JakesD@p13.mepnet.cz 

Praha 14 Bc. Veronika 
Havlíčková 1,0 

Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, oddělení 

sociální prevence a 
pomoci 

ÚMČ Praha 14 – Černý Most, Bratří 
Venclíků 1072,198 21 Praha 9, 

281 005 450, 
veronika.havlickova@praha14.cz 

Praha 15 MUDr. Lenka 
Venzarová 0,5 Odbor školství, kultury a 

zdravotnictví 
ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 

Praha 10, 281 003 525 
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lenka.venzarova@praha15.cz 

Praha 16 Bc. Iveta Krejčí 0,2 
Kancelář úřadu, Úsek 

školství, mládeže, TV a 
kultury 

ÚMČ Praha 16 - Radotín, Václava Balého 
23, 153 00 Praha 5 

234 128 102, iveta.krejci@praha16.eu 

Praha 17 Ing. Naděžda 
Balázsová 0,25 

Odbor sociálních věcí, 
oddělení sociální péče a 

prevence 

ÚMČ Praha 17 - Řepy, Makovského 
1141, 163 00 Praha 6, 234 683 268 

Nadezda.balazsova@praha17.cz 

Praha 18 Radka Poláková 0,3 Odbor sociální péče a 
zdravotnictví 

ÚMČ Praha 18 -  Letňany, Bechyňská 
639, 199 00 Praha 9, 284 028 157 

radka.polakova@letnany.cz 

Praha 19 Mgr. Martin 
Hrubčík, MBA 0,1 Bezpečnostní ředitel 

ÚMČ Praha 19 - Kbely, Semilská 43/1, 
197 04 Praha 9, 284 080 831, 

hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz 

Praha 20 Radka Tadičová, 
DiS. 

není 
specifiko

váno 

Odbor sociálních věcí a 
školství 

ÚMČ Praha 20 - H. Počernice, Jívanská 
647, 

193 00 Praha 9 
271 071 646; 724829334 

radka_tadicova@pocernice.cz 

Praha 21 Bc. Markéta 
Slavíková 0,05 Odbor školství, kultury a 

MA21 

ÚMČ Praha 21 - Újezd n. Lesy, 
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 

281 012 948 
marketa.slavikova@praha21.cz 

Praha 22 
 
Pavlína Harantová 

 
0,2 Odbor kanceláře úřadu 

ÚMČ Praha 22 - Uhříněves, Nové 
náměstí 1250, 104 00 Praha 

10271 071 806 
pavlina.harantova@praha22.cz 

Praha – 
Libuš Bc. Petr Borský 

Není 
specifiko

váno 

Odbor životního 
prostředí a dopravy 

ÚMČ Praha - Libuš, K Lukám 664, Praha 
4 – Libuš,  

244021429;  732 643 920, 
borsky@praha-libus.cz 

Praha - 
Suchdol 

Ing. Věra 
Štěpánková, MBA 

Není 
specifiko

váno 
Zástupkyně starosty 

Suchdolské nám. 734, 165 00, Praha 6,  
721 681 681,  

v.stepankova@praha-suchdol.cz 
 
Seznam městských částí hl. m. Prahy bez zřízené funkce protidrogového koordinátora: 

Název městské části Název městské části Název městské části 

Praha – Benice Praha – Královice Praha – Satalice 

Praha – Běchovice Praha – Křeslice Praha – Slivenec 

Praha - Březiněves Praha – Kunratice Praha – Suchdol 

Praha - Čakovice Praha – Lipence Praha – Šeberov 

Praha – Ďáblice Praha – Lochkov Praha – Štěrboholy 

Praha – Dolní Chabry Praha - Lysolaje Praha – Troja 

Praha – Dolní Měcholupy Praha – Nebušice Praha – Újezd 

Praha – Dolní Počernice Praha – Nedvězí Praha – Velká Chuchle 

Praha – Dubeč Praha – Petrovice Praha – Vinoř 

Praha – Klánovice Praha – Přední Kopanina Praha – Zbraslav 

Praha – Koloděje Praha – Řeporyje Praha - Zličín 

Praha – Kolovraty   

mailto:borsky@praha-libus.cz
mailto:v.stepankova@praha-suchdol.cz


Strana 31 (celkem 55) 

V roce 2019 probíhala pravidelná jednání (celkem osmkrát) protidrogových koordinátorů městských 

částí a krajské protidrogové koordinátorky. Jednání se konají zpravidla 2. úterý v měsíci v prostorách 

Magistrátu hl. m. Prahy vyjma měsíců července a srpna, kdy probíhají pouze individuální konzultace. 

Tématy jednání jsou vždy aktuální situace v jednotlivých městských částech hl. m. Prahy a situace 

z pohledu Magistrátu hl. m. Prahy. Krajská protidrogová koordinátorka předává dále informace o 

činnosti Protidrogové komise, činnosti sekcí a aktuality týkající se grantových řízení HMP. Ze strany 

MHMP jsou zajišťovány vzdělávací aktivity pro protidrogové koordinátory, zejména v oblasti 

adiktologických služeb, exkurze do jednotlivých adiktologických služeb v hl. m. Praze. Dle potřeby se 

jednání účastní rovněž krajská školská koordinátorka. Protidrogoví koordinátoři městských částí jsou 

významným zdrojem informací o drogové situaci v hl. m. Praze. 

 

Komplikací nadále zůstává fluktuace na pozicích protidrogových koordinátorů městských částí hl. m. 

Prahy a v některých případech i nešťastná kumulace funkcí (zejména v případě kumulace funkce 

sociálního pracovníka a protidrogového koordinátora). 

 

Významná část městských částí hl. m. Prahy, ve kterých je ustanovena pozice protidrogového 

koordinátora, zřizuje komise a další pracovní skupiny zabývající se protidrogovou politikou. Vzhledem 

k postavení hl. m. Prahy a jejímu členění je však situace z hlediska drogového problému na jednotlivých 

městských částech hl. m. Prahy velmi rozličná. Významu výskytu drogové problematiky pak odpovídá i 

způsob a rozsah řešení tohoto problému na jednotlivých městských částech hl. m. Prahy. 

 

2.2 Strategické dokumenty protidrogové politiky kraje 
2.2.1 Koncepce, strategie, akční plány a jejich zaměření 

2.2.1.1. Specifické strategické dokumenty protidrogové politiky kraje 
 

1. Název: Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 - 2020  

Období platnosti: 2014 - 2020  

Schváleno dne: usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/24 ze dne 27. 3. 2014  

www stránky dokumentu ke stažení: 

http://www.praha.eu/public/2d/46/78/1813594_456870_Protidrogova_politika.pdf 

Dokument je rozdělen na část koncepční, která mapuje současnou situaci, potřeby a možnosti 

rozvoje protidrogové politiky hl. m. Prahy a část strategickou, která se zabývá konkrétními kroky 

http://www.praha.eu/public/2d/46/78/1813594_456870_Protidrogova_politika.pdf
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v jednotlivých letech. Protidrogová politika hl. m. Prahy vychází ve všech bodech z přijaté 

národní strategie, s respektem k potřebám a možnostem hl. m. Prahy.  

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou nelegálních drog ano 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou alkoholu ano 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou tabáku ano 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou hazardního hraní ano 

 

2. Název: Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2019 s výhledem 

pro rok 2020 

Období platnosti: 2019 - 2020 

Schváleno dne: usnesením Zastupitelstva HMP č. 9/102 ze dne 19. 9. 2019 

www stránky dokumentu ke stažení: 

https://www.praha.eu/public/43/29/e2/3069375_1050074_Z_7521_Priloha_c._1_k_usneseni_Zas

tupitelstva_HMP__TED_.pdf  

Akční plán 2019-2020 je strukturován do intervenčních oblastí se zahrnutím čtyř pilířů 

protidrogové politiky (primární prevence užívání návykových látek a návykového chování, léčba 

a následná péče, snižování rizik – HARM REDUCTION a snižování dostupnosti návykových látek) a 

tří přístupů strategie Protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 – 2020. 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou nelegálních drog ano 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou alkoholu ano 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou tabáku ano 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou hazardního hraní ne 

 

Název: Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 

na období 2014 až 2020  

Období platnosti: 2014 - 2020 

Schváleno dne: usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014  

www stránky dokumentu ke stažení: 

http://www.praha.eu/public/e6/35/6e/1817269_460406_Koncepce.pdf  

 

https://www.praha.eu/public/43/29/e2/3069375_1050074_Z_7521_Priloha_c._1_k_usneseni_Zastupitelstva_HMP__TED_.pdf
https://www.praha.eu/public/43/29/e2/3069375_1050074_Z_7521_Priloha_c._1_k_usneseni_Zastupitelstva_HMP__TED_.pdf
http://www.praha.eu/public/e6/35/6e/1817269_460406_Koncepce.pdf
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Koncepce je základním koncepčním materiálem hl. m. Prahy v oblasti rizikového chování dětí a 

mládeže. Popisuje základní východiska a cíle primární prevence rizikového chování dětí a 

mládeže, které vychází z dosavadních poznatků a praxe v této oblasti.  

 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou nelegálních drog ano 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou alkoholu ano 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou tabáku ano    

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou hazardního hraní ano   

 

Název: Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hlavním městě Praze na rok 

2019 s výhledem pro rok 2020 

Období platnosti: 2019 - 2020  

Schváleno dne: usnesením Rady HMP č. 1599 ze dne 5. 8. 2019 

www stránky dokumentu ke stažení:  

https://www.praha.eu/public/1f/0/99/3022652_1024233_AP_usneseni.pdf  

Akční plán školské primární prevence rizikového chování vyhodnocuje uplynulé období, popisuje 

stávající stav v oblasti školské primární prevence a systém její koordinace. Zároveň popisuje 

provedená šetření v této oblasti, na základě kterých stanovuje nové cíle. 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou nelegálních drog ano 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou alkoholu ano 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou tabáku ano 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou hazardního hraní ne 

 

Název: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 

2019 - 2021  

Období platnosti: 2019 - 2021  

Schváleno dne: usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/31 ze dne 13. 12. 2018  

www stránky dokumentu ke stažení: 

http://socialnipece.praha.eu/file/2892783/SPRSS_2019___2021.pdf  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2019 – 

2020 je základním strategickým nástrojem hlavního města Prahy v oblasti zajišťování sociálních 

https://www.praha.eu/public/1f/0/99/3022652_1024233_AP_usneseni.pdf
http://socialnipece.praha.eu/file/2892783/SPRSS_2019___2021.pdf
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služeb pro občany. Obsahem plánu je popis způsobu jeho zpracování, popis a analýza existujících 

zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, 

strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, výčet povinností zúčastněných subjektů, způsob 

sledování a vyhodnocování plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních 

služeb. 

 

 

2.2.2 Hodnocení strategických dokumentů/protidrogové politiky kraje 

Strategické dokumenty protidrogové politiky hlavního města Prahy jsou průběžně hodnoceny 

v rámci dvouletých akčních plánů v oblasti protidrogové politiky, Protidrogovou komisí Rady hl. m. 

Prahy na pravidelných jednáních a koordinátory MČ. 

2.3 Analýzy/studie v oblasti drogové politiky a drogové situace v r. 2019   

Žádné analýzy/studie v oblasti drogové politiky a drogové situace nebyly MHMP v roce 2019 
realizovány. 
 

 

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

3.1 Způsob financování služeb krajem (popis) 
 

Způsob financování pro uživatele návykových látek je v hl. m. Praze zajištěno prostřednictvím dvou 

dotačních programů hl. m. Prahy. V roce 2018 byly vyhlášeny tyto specifické dotační programy pro 

zajištění služeb pro uživatele návykových látek pro rok 2019: 

3.1.1 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2019  
 
Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2019 vyhlásila Rada 

hl. m. Prahy svým usnesením č. 2336 ze dne 30. 8. 2018. Hlavním cílem  

a účelem grantového programu je podpora stávajících služeb protidrogové prevence a jejich rozvoj. 

Grantový program slouží k podpoře realizace projektů specifické primární prevence, léčby a 

resocializace v oblasti protidrogové politiky a specifických projektů, které jsou zaměřeny na dosažení 

pozitivních změn chování, postojů a změnu životního stylu u uživatelů drog, včetně minimalizace 

zdravotních, sociálních a jiných rizik spojených s užíváním návykových látek. 

Oprávněnými žadateli v tomto grantovém programu jsou organizace působící v oblasti adiktologie, 

přičemž jsou financovány pouze služby s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti Rady vlády 
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pro koordinaci protidrogové politiky (ve výjimečných a odůvodněných případech lze udělit výjimku – 

např. typ služby nepodléhá certifikaci, pilotní projekt apod.). 

Podporovány byly tyto typy služeb: 

KPS Kontaktní a poradenské služby 

TP Terénní programy 

L Ambulantní a lůžková léčba 

SL Substituční léčba 

SP Stacionární programy 

RPTK Rezidenční péče v terapeutických komunitách 

ADP Ambulantní doléčovací programy (včetně chráněného bydlení a chráněných 

pracovních programů) 

SV Služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě 

IVHJ projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům 

drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti; projekty 

doplňkové, které nepodléhají povinnosti certifikace 

D Detoxikace, detoxifikace 

 

Součástí programu je i forma víceletého financování – čtyřletého financování, a to od roku 2006. 

Specifické podmínky čtyřletého financování jsou vždy součástí příslušných pravidel grantového 

programu a každoročně do tohoto systému financování mohou být zařazeny další projekty. Čtyřletý 

systém financování zajišťuje kontinuální financování a žadatelé se tak nedostávají v počátku roku do 

finanční tísně a služby mohou být realizovány dlouhodobě ve stejné kvalitě. Finanční prostředky 

přidělené čtyřletou smlouvou jsou zpravidla vypláceny do konce února příslušného kalendářního roku.  

V odůvodněných případech (např. z důvodu navýšení tarifních mezd, inflace atd.) bylo i v roce 2019 

možné dle metodiky žádat o navýšení čtyřleté dotace formou jednoleté žádosti.  

Metodika pro předkladatele žádostí/projektů viz:  
https://www.praha.eu/public/ec/5c/9e/2751169_908314_Program_pro_AS_2019.pdf  
 
 
 
 

https://www.praha.eu/public/ec/5c/9e/2751169_908314_Program_pro_AS_2019.pdf
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3.1.2 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2019 pro 
městské části 

 
Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části  

pro rok 2019 vyhlásila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2417 ze dne 11. 9. 2018. Hlavním cílem 

programu je podpora rozvoje protidrogových aktivit v městských částech hl. m. Prahy 1-57 na základě 

znalosti situace a místních potřeb protidrogové politiky. Maximální výše dotace pro městskou byla 

stanovena na 100 tis. Kč. Základní podmínkou pro podání žádosti je zřízení funkce protidrogového 

koordinátora, popř. určení kontaktní osoby, a použití dotace pouze na tyto typy služeb: léčba, včetně 

ambulantní léčby, služby harm reduction, terapeutické komunity, služby pro uživatele drog ve výkonu 

trestu odnětí svobody a ve vazbě, následná péče a doléčovací programy, substituční léčba, informace, 

výzkum, hodnocení a popř. i jiné služby. Tento grantový program je pouze jednoletý. 

Metodika pro předkladatele žádostí/projektů viz: 
https://www.praha.eu/public/96/8e/e9/2751361_908495_Program_adiktologickych_sluzeb_MC_2019.pdf  
 
 

3.1.3 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a 
školských zařízeních na rok 2019 

 

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2089 ze dne 28. 8. 2018 schválila vyhlášení Grantového programu 

hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 (dále 

jen „GP PP“). Hlavním cílem a účelem GP PP je podpora realizace efektivní primární prevence 

rizikového chování ve školách a školských zařízeních a předcházení výskytu rizikového chování ve 

školách a školských zařízeních, zamezování jeho dalšímu rozvoji, v některých případech pak oddálení 

výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků a studentů. 

V rámci GP PP mohou žádat o grant mateřské, základní a střední školy a školská zařízení, která mají 

sídlo na území hl. m. Prahy a jsou zařazena v rejstříku škol a školských zařízení, a nestátní neziskové 

organizace s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti v oblasti primární prevence rizikového 

chování. 

Smyslem programů je podpora realizace preventivních aktivit v pražských školách a vzdělávání 

pedagogů v oblasti prevence rizikového chování. 

Programy ve školách se zaměřují zejména na prevenci šikany, kyberšikany, gamblingu, užívání drog, 

alkoholu a tabáku, týrání a zneužívání, poruchy příjmů potravy, rizikové sexuální chování, rasismus a 

https://www.praha.eu/public/96/8e/e9/2751361_908495_Program_adiktologickych_sluzeb_MC_2019.pdf
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xenofobii, netolismus a další druhy rizikového chování dětí a mládeže. Prevence je primárně cílena na 

žáky a sekundárně také na pedagogy a rodiče.  

Škola může program realizovat sama, prostřednictvím školního metodika prevence, který má ukončené 

specializační studium, nebo prostřednictvím externí organizace, která poskytuje certifikované 

programy primární prevence. V programu mohou žádat školy a školská zařízení a organizace poskytující 

akreditované vzdělávání pro pedagogy nebo certifikované programy primární prevence.  

 

Vyhlášené programy:  

I. Akreditované vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky 

škol a školských zařízení  

II. Program všeobecné a selektivní prevence rizikového chování realizované ve školách  

III. Program všeobecné, selektivní a indikované primární prevence pro školská zařízení  

IV. Program všeobecné, selektivní a indikované primární prevence ve školách realizované Žadatelem, 

s výjimkou škol, s certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence 

rizikového chování 

Metodika pro předkladatele žádostí/projektů viz: 

https://www.praha.eu/public/74/36/ae/2751765_908916_Granty_Programy_primarni_prevence_ve_s

kolach_2019.pdf  

Financování služeb pro uživatele drog v hlavním městě Praze bylo zajištěno i prostřednictvím 

dalších dotačních řízení hlavního města Prahy: 

• Grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2019 v oblasti sociálních služeb 

Grantové řízení je určené pro právnické, popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Dotační program: Podpora registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovaných zejména občanům hlavního 

města Prahy v návaznosti na § 101a uvedeného zákona 

https://www.praha.eu/public/74/36/ae/2751765_908916_Granty_Programy_primarni_prevence_ve_skolach_2019.pdf
https://www.praha.eu/public/74/36/ae/2751765_908916_Granty_Programy_primarni_prevence_ve_skolach_2019.pdf


Strana 38 (celkem 55) 

• Městský program prevence kriminality na rok 2019 v hl. m. Praze (v rámci tohoto programu se 

jedná pouze o velmi okrajové doplnění financování některých organizací). V loňském roce byla 

v rámci tohoto grantového programu rozdělena částka ve výši 16,7 mil. Kč. 

 
 

3.2 Způsob zajištění financování drogových služeb ze strany obcí 
 

Městské části hl. m. Prahy se na financování služeb pro uživatele drog podílí na základě svého 

dobrovolného rozhodnutí. Ani přidělení dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Grantového programu 

hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části není podmíněno spoluúčastí 

na financování z rozpočtu městské části hl. m. Prahy. I přes toto dobrovolné financování služeb pro 

uživatele drog se městské části podílí na financování služeb. Způsob financování se odvíjí od míry 

zasažení městské části problematikou spojenou s uživateli drog a možností rozpočtu městské části. 

Většina městských částí realizuje vlastní dotační řízení na podporu služeb pro uživatele drog, popř. 

financuje služby v rámci dotačních programů v oblasti sociálních služeb. Výjimkou není ani realizace 

služeb na základě přímé objednávky programu/služeb ze strany městské části hl. m. Prahy. 

Významný podíl na financování z rozpočtů městských částí hl. m. Prahy lze sledovat v oblasti specifické 

primární prevence, kdy městské části, jako zřizovatelé základních škol, financují programy primární 

prevence na základních školách a realizují další aktivity v oblasti primární prevence. 

Z uvedeného vyplývá, že městské části hl. m. Prahy věnují financování služeb pro uživatele drog a 

v rámci svých možností se na jejich financování dobrovolně podílí. 
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3.3 Rozpočtové výdaje na protidrogovou politiku v kraji 
 
Tabulka 3-1: Rozpočtové výdaje na protidrogovou politiku v kraji v roce 2019 

Rozpočtový 
zdroj/dotační 

program 
Popis Specifický/ 

obecný titul 
Podmínka 
certifikace 

Jednoletá/ 
víceletá podpora 

Výše výdajů 
(v Kč) na 
návykové 

látky 

GPAS 2019 adiktologické 
služby specifický 

ano (ve 
výjimečných 

případech 
ne) 

jednoletá/čtyřletá 50 000 000 Kč  

GPAS MČ 2019 adiktologické 
služby specifický 

ano (ve 
výjimečných 

případech 
ne) 

jednoletá 1 500 000 Kč 

GP PP 2019 
PP rizikového 
chování dětí a 

mládeže 
specifický ano jednoletá 14 000 000 Kč 

Grantové 
řízení hlavního 
města Prahy 
pro rok 2019 
v oblasti 
sociálních 
služeb 

sociální služby 

 
 

obecný 

podmínka 
registrace 

dle zákona o 
sociálních 
službách 

 
 

jednoletá 

 
 

96 000 Kč 

Individuální 
účelové 
neinvestiční 
dotace 
z rozpočtu 
HMP mimo 
grantová řízení 

Adiktologické 
služby a školská 
primární 
prevence 

 
 

specifický 

 
 
ano (ve 
výjimečných 
případech 
ne) 

 
 
 

jednoletá 

 

 

 472 080 Kč 

Celkem     66 068 080 Kč 

 
 
Tabulka 3-2: Výdaje z rozpočtu obcí roce 2019 
Obec Popis 

(typ podporované aktivity)7 
Výše výdajů (v Kč) na protidrogovou politiku 

MČ Praha 1 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, KPS, L, D) 

1 314 600 Kč 

MČ Praha 2 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, L, ADP, 
prevence drogové 
kriminality) 

950 000 Kč 

MČ Praha 3 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, IVHJ) 

477 000 Kč 

MČ Praha 4 specifická protidrogová 
prevence (TP) 

1 075 700 Kč 

MČ Praha 5 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, KPS, L) 

310 960 Kč 

MČ Praha 6 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, L, prevence 
drogové kriminality, IVHJ) 

3 278 481 Kč 

MČ Praha 7 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, L, prevence 
drogové kriminality, IVHJ) 

294 600 Kč 

MČ Praha 8 specifická protidrogová 1 585 600 Kč 

                                                 
7 Zkratky jednotlivých typů služeb viz tabulka v kapitole 3.1. 
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prevence (PP, TP, L, ADP, 
prevence drogové 
kriminality) 

MČ Praha 9 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, KPS, L) 

326 826 Kč 

MČ Praha 11 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, KPS, L) 

568 392 Kč 

MČ Praha 12 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, KPS, L) 

1 066 481 Kč 

MČ Praha 13 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, KPS, L) 

- 

MČ Praha 14 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, KPS, L) 

- 

MČ Praha 15 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, KPS, L) 

81 200 Kč 

MČ Praha 16 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, KPS, L) 

- 

MČ Praha 17 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, KPS, L) 

895 692 Kč 

MČ Praha 18 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, KPS, L) 

40 000 Kč 

MČ Praha 20 specifická protidrogová 
prevence (PP, TP, KPS, L) 

129 580 Kč 
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Tabulka 3-4: Souhrn výdajů podle typu služeb/podle účelu (v Kč) 

Typ služeb 

2018 2019 

rozpočty Evrops
ké rozpočty Evropské  

krajů Obcí fondy krajů obcí fondy 
Primární prevence 13 755 884 Kč 6 748 145 Kč 0 14 000 000 Kč 5 941 069 Kč 0 
Primárně-preventivní programy realizované 
školami a školskými zařízeními (z části 
externě realizují certifikované NNO) 

5 000 000 Kč 3 602 288 Kč 0 7 337 500 Kč 3 349 947 Kč 0 

Primárně-preventivní programy realizované 
jinými subjekty 7 000 000 Kč 1 775 919 Kč 0 5 387 000 Kč 1 588 010 Kč 0 

Jiné a nezařazené preventivní programy 
(vzdělávání pedagogů v oblasti PPRCH) 1 755 884 Kč 1 369 938 Kč 0 1 275 500 Kč 1 003 112 Kč 0 

Harm reduction  15 472 000 Kč 1 952 810 Kč 0 16 820 000 Kč 2 152 360 Kč 0 

Terénní programy 6 668 000 Kč 1 600 400 Kč 0 6 805 000 Kč 1 459 000 Kč 0 

Kontaktní centra 8 804 000 Kč 317 410 Kč 0 9 924 000 Kč 510 360 Kč 0 
Sloučené programy kontaktních center a 
terénních programů 0 35 000 Kč 0 0 0 0 

Jiné a nezařazené harm reduction programy 0 0 0 91 000 Kč 183 000 Kč 0 
Ambulantní služby 14 210 000 Kč 1 632 697 Kč 0 15 385 100 Kč 565 191 Kč 0 

Ambulantní služby zdravotní  4 741 000 Kč 829 697 Kč 0 6 510 000 Kč 321 191 Kč 0 

Ambulantní služby sociální 9 469 000 Kč 803 000 Kč 0 8 875 100 Kč 185 000 Kč 0 

Jiné a nezařazené ambulantní služby 0 0 0 0 59 000 Kč 0 

Preventivní a léčebné služby ve vězení 558 000 Kč 0 0 545 000 Kč 0 0 

Rezidenční služby 8 125 000 Kč 630 000 Kč 0 10 184 000 Kč 700 000 Kč 0 

Lůžkové zdravotní služby 937 000 Kč 600 000 Kč 0 2 348 000 Kč 700 000 Kč 0 

Terapeutické komunity 7 188 000 Kč 
 30 000 Kč 0 7 836 000 Kč  0 

Jiné a nezařazené rezidenční služby 0 0 0 0 0 0 

Služby následná péče 4 199 000 Kč 1 499 755 Kč 0 4 777 000 Kč 1 363 692 Kč 0 

Následná péče ambulantní 1 691 000 Kč 1 384 755 Kč 0 1 496 000 Kč 1 214 692 Kč 0 

Následná péče pobytová 2 308 000 Kč 30 000 Kč 0 3 281 000 Kč 0 0 

Jiné a nezařazené služby následné péče  200 000 Kč 85 000 Kč 0 0 149 000 Kč 0 

Sociální podniky 0 0 0 0 0 0 
Záchytné stanice a ošetření intoxikovaných 
osob 0 0 0 0 0 0 

Prevence drogové kriminality  0 183 000 Kč 0 0 0 0 

Koordinace/výzkum/informace 1 985 900 Kč 1 689 180 Kč 0 1 761 900 Kč 1 652 800 Kč 0 

Jiné nezařazené 2 219 000 Kč8 272 299 Kč 0 0 0 0 

CELKEM 60 524 784 Kč 14 607 886 Kč 0 63 473 000 Kč 12 375 112 Kč 0 

 

 

 

 

                                                 
8 Zahrnuje Grantový program HMP pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok  2018 a 2019. 
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3.4 Další důležité informace / změny proběhlé v r. 2019 
V roce 2019 nedošlo k zásadním změnám v systému financování adiktologických služeb. 
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4 Služby poskytované uživatelům návykových látek, problémovým hráčům a osobám závislostí ohroženým 

V hl. m. Praze jsou dostupné všechny typy adiktologických služeb. Na území hl. m. Prahy jsou 

poskytovány i adiktologické služby specifickým skupinám (rodiče – uživatelé s dětmi, příslušníci 

národnostních menšin, osoby s duální diagnózou, osoby ve výkonu trestu apod.).   Problematická 

situace je v oblasti kontaktních center, kdy současná 3 kontaktní centra jsou kapacitně zcela 

vytížena a v hl. m. Praze se prozatím nepodařilo tato centra rozšířit. Nedostačující je také 

dostupnost zdravotní péče o uživatele drog. Jedná se zejména o péči chirurgickou, 

stomatologickou, gynekologickou a dermatovenerologickou. Nedostupnost včasné léčby 

somatických onemocnění způsobuje prohloubení zdravotních komplikací a zvyšuje náklady na 

jejich následnou (v případě řady onemocnění zpravidla již neodkladnou) léčbu. Rovněž potenciál 

účinku psychosociální složky práce s uživateli drog se snižuje, protože právě somatická onemocnění 

často znemožňuji jejich plné zapojení a snižují motivaci k abstinenci. 

Nutné je rovněž rozšíření stávající kapacity substitučních center či vybudování centra nového. 

Současné programy jsou kapacitně vyčerpané, tedy hůře dostupné. Těžce desocializovaným a 

destabilizovaným klientům činí často také potíže náročnost komunikace ve zdravotnickém zařízení 

a zaměstnaným klientům výdejová doba v substitučním programu, která se kryje s pracovní dobou.  

Přetíženost stávajících center vede také postupně k nižší toleranci ze strany obyvatel zatížené 

lokality. Nedostatečná kapacita se týká především nízkoprahových substitučních center.  

 

4.1 Uveďte, zda je definována síť služeb pro uživatele NL ve vašem kraji: 
 

Síť služeb je definovaná v následujících dokumentech: 

1) Název dokumentu: Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 - 2020  

Období platnosti: 2014 - 2020  

Schváleno: usnesením Zastupitelstva HMP č. 37/24 ze dne 27. 3. 2014  

www stránky dokumentu ke stažení:  

http://www.praha.eu/public/2d/46/78/1813594_456870_Protidrogova_politika.pdf 

2) Název dokumentu: Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2019 s výhledem 

pro rok 2020 

Období platnosti: 2019-2020 

http://www.praha.eu/public/2d/46/78/1813594_456870_Protidrogova_politika.pdf
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Schváleno: usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/102 ze dne 19. 9. 2019 

www stránky dokumentu ke stažení: 

https://www.praha.eu/public/43/29/e2/3069375_1050074_Z_7521_Priloha_c._1_k_usneseni_Zastupitels

tva_HMP__TED_.pdf  

4.2 Popis situace podle jednotlivých typů (standardů) služeb 

Tabulka 4-1: Programy primární prevence realizované v r. 2018 (mimo prevence realizované školami a školskými zařízeními)  
 

 

Tabulka 4-2: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v r. 2019 (včetně programů snižování rizik na tanečních akcích, 
v klubech a prostředí noční zábavy) 

 
 
Tabulka 4-3: Služby v oblasti ambulantní léčby v r. 2019 

 
Název 
projektu/progra
mu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita9 Počet osob, 
kt. služby 
zař. využily 

Počet nově 
evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Terapie závislých 
osob a jejich 
rodin 

Anima-
terapie, z.ú. AL 

Závislí a 
jejich rodiny 

 

Nelze 
definovat – 
dle kapacity 
jednotlivých 

programů 

516 281 Praha a okolí ano 

Prev-Centrum - 
ambulantní léčba 

Prev-
centrum, 

z.ú. 
AL 

Děti a 
mladiství 

experiment
80 325 102 Hl. m. Praha ano 

                                                 
9 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. 

Název projektu/programu Realizátor Typ služby* Cílová skupina Charakteristika 
aktivit 

Počet akcí/osob Certifikace (ano/ne) 

TANDEM Jules a Jim, z. ú. SP žáci ZŠ, SŠ program SPPRCH 175/915 ano 
Magdaléna, o. p. s. - Centrum 

primární prevence 
Magdaléna, 

o.p.s. VP, SP žáci 2. stupně ZŠ, 
žáci SŠ 

komplexní program 
PPRCH 40/503 ano 

Programy všeobecné primární 
prevence pro 1. stupeň ZŠ 

Prev-Centrum, 
z. ú. VP žáci 1. stupně ZŠ komplexní program 

PPRCH 2158/5176 ano 

Prev-Centrum, z. ú., Programy 
primární prevence 

Prev-Centrum, 
z. ú. VP, SP, IP žáci ZŠ, SŠ komplexní program 

PPRCH 559/9030 ano 

Emoce do školy patří - 
program selektivní primární 

prevence Prevalis, z. s. 
Prevalis, z. s. SP žáci ZŠ program SPPRCH 62/299 ano 

PROSPE – PROgram SPEcifické 
protidrogové primární 

prevence 
PROSPE z. s. VP, SP, IP žáci MŠ, ZŠ, SŠ komplexní program 

PPRCH 221/1691 ano 

Programy primární prevence 
Proxima Sociale o. p. s. 

Proxima Sociale 
o. p. s. VP, SP žáci MŠ, ZŠ komplexní program 

PPRCH 740/8766 ano 

Krok k prevenci Proxima Sociale 
o. p. s. VP žáci ZŠ komplexní program 

PPRCH 533/7809 ano 

Komplexní program primární 
prevence 

Život bez 
závislostí z. s. VP, SP žáci ZŠ, SŠ komplexní program 

PPRCH 943/17147 ano 

Odborná asistence při řešení 
krizových situací v rámci 

výskytu sociálně patologických 
jevů ve školství 

Život bez 
závislostí z. s. SP 

děti, 
pedagogové, 

rodiče 
program SPPRCH 102/1238 ano 

https://www.praha.eu/public/43/29/e2/3069375_1050074_Z_7521_Priloha_c._1_k_usneseni_Zastupitelstva_HMP__TED_.pdf
https://www.praha.eu/public/43/29/e2/3069375_1050074_Z_7521_Priloha_c._1_k_usneseni_Zastupitelstva_HMP__TED_.pdf
javascript:_ASDOpen(%22ProjektyDetail2.aspx?id_projektu=3bdd9beb-c81c-4851-9217-9982146ecad9%22,%22%22,false)
javascript:_ASDOpen(%22ProjektyDetail2.aspx?id_projektu=3bdd9beb-c81c-4851-9217-9982146ecad9%22,%22%22,false)
javascript:_ASDOpen(%22ProjektyDetail2.aspx?id_projektu=3bdd9beb-c81c-4851-9217-9982146ecad9%22,%22%22,false)
javascript:_ASDOpen(%22ProjektyDetail2.aspx?id_projektu=128f0860-b620-499d-a76f-e328adf79998%22,%22%22,false)
javascript:_ASDOpen(%22ProjektyDetail2.aspx?id_projektu=128f0860-b620-499d-a76f-e328adf79998%22,%22%22,false)
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ující 
s návykový
mi látkami, 
mladiství a 

mladí 
užívající NL, 

osoby 
užívající NL, 
u nichž lze 

diagnostiko
vat závislost 

na těchto 
látkách 

Centrum pro 
rodinu - 
Integrace rodiny 

Středisko 
prevence a 

léčby 
drogových 
závislostí – 

Drop IN, 
o.p.s. 

AL 
Uživatelé NL 

- matky 
uživatelky 

200 156 28 
Hl. m. Praha, 
Středočeský 

kraj 
ano 

PORADNA ALMA Centrum 
ALMA, z.ú. AL 

Osoby 
ohrožené 
rizikovým 
užíváním 
NL, osoby 

závislé, 
osoby 

dlouhodobě 
abstinující 

Denní 
kapacita 10 
klientů, dále 
40 aktivních 
klientů na 1 

úvazek 
klíčového 

pracovníka 

202 + 51 osob 
blízkých 125 

Hl. m. Praha, 
Středočeský 

kraj 
ano 

Pilotní projekt: 
Adiktologická 
ambulance pro 
děti a dospívající 

Prev-
centrum, 

z.ú. 
AL 

Děti a 
mladiství – 
problémoví 
uživatelé NL 
+ nelátkové 
závislosti, 

experiment
átoři 

30 36 36 Hl. m. Praha ano 

Adiktologická 
ambulance 
SANANIM 

SANANIM, 
z.ú. AL 

Uživatelé a 
dlouhodobí 

uživatelé 
s duální dg. 

15 219 137 Hl. m. Praha ano 

Adiktologické 
centrum Praha 12 

Středisko 
prevence a 

léčby 
drogových 
závislostí – 

Drop IN, 
o.p.s. 

AL 

      

Adiktologická 
ambulance 

Všeobecná 
fakultní 

nemocnice 
v Praze 

AL 

18+, závislí a 
jejich 

rodinní 
příslušníci 

440 440 290 Hl. m. Praha ano 

Adiktologická 
ambulance pro 
děti a dorost 

Všeobecná 
fakultní 

nemocnice 
v Praze 

AL 

Problémoví 
uživatelé NL 

12-18 let, 
nelátkové 
závislosti 

87 
87 + 87 
zákon. 

zástupců 
24 Hl. m. Praha ano 

Posílení 
psychosociální 
složky v 
komplexu služeb 
Kliniky 
adiktologie 1. LF 

Všeobecná 
fakultní 

nemocnice 
v Praze 

AL 

ALKO: 
klientela 
s problémy 
spojenými 
se 
škodlivým 

ALKO 

ambulance 

343 

TOXI 

ALKO 343 

TOXI 437 

ALKO 111 

TOXI 165 

Hl. m. Praha, 
Středočeský 

kraj 
ano 

javascript:_ASDOpen(%22ProjektyDetail2.aspx?id_projektu=b2cffbbb-7850-4fbe-a8e8-21c6ebdc3d6a%22,%22%22,false)
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UK a VFN v Praze 
 
(ALKO, TOXI 
ambulance) 

užíváním 
alkoholu, 
osoby 
s psych. 
komorbidito
u 
TOXI: osoby 
závislé na 
nealkoholov
ých 
drogách, 
problémoví 
uživatelé 
konopí 

ambulance 

400 

Posílení 
psychosociální 
složky v 
komplexu služeb 
Kliniky 
adiktologie 1. LF 
UK a VFN v Praze  
(Středisko pro 
psychoterapii a 
rodinnou terapii ) 

Všeobecná 
fakultní 

nemocnice 
v Praze 

AL 

Uživatele 
NL, rodinní 
příslušníci, 
osoby se 
zvýšeným 
rizikem 
vzniku 
závislosti na 
NL 

230 228 94 
Hl. m. Praha, 
Středočeský 

kraj 
ano 

Poradna pro 
rodiče SANANIM 

SANANIM, 

z.ú. 
AL 

Rodiny a 
rodiče 
uživatelů  

3 v daný čas 
441 73 Hl. m. Praha ano 

CADAS - Centrum 
ambulantní 
detoxifikace a 
substituce 

SANANIM, 
z.ú. 

SL, AL 
Uživatele 

návykových 
látek, klienti 
s duální dg. 

SL 80 

AL 200 

SL 77 

AL 198 

SL 24 

AL 90 
Hl. m. Praha ano 

Centrum 
metadonové 
substituce I Drop 
In o.p.s. 

Středisko 
prevence a 

léčby 
drogových 
závislostí – 

Drop IN, 
o.p.s. 

SL 
Osoby 

závislé na 
opiátech 

135 190 43 Hl. m. Praha ano 

Centrum 
metadonové 
substituce II Drop 
In o.p.s. 

Středisko 
prevence a 

léčby 
drogových 
závislostí – 

Drop IN, 
o.p.s. 

SL 
Osoby 

závislé na 
opiátech 

111 80 19 Hl. m. Praha ano 

Centrum 
metadonové 
substituce III 
Drop In o.p.s. 

Středisko 
prevence a 

léčby 
drogových 
závislostí – 

Drop IN, 
o.p.s. 

SL 
Osoby 

závislé na 
opiátech 

40 51 18 Hl. m. Praha ano 

Metadonová 
substituční léčba 
v Apolináři v 
letech 2014-2017 

Všeobecná 
fakultní 

nemocnice 
v Praze 

SL 

Problémoví 

uživatelé 

opioidů 18+ 

70 80 34 
Hl. m. Praha, 
Středočeský 

kraj 
ano 

         

* AL – ambulantní léčba, SL – substituční léčba, SP – stacionární program 
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Tabulka 4-4: Služby v oblasti rezidenční léčby v r. 2019 

 

Název 
projektu/progra
mu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita10 Počet osob, 
kt. služby 
zař. využily 

Počet nově 
evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Terapeutická 
komunita Karlov 

SANANIM, 
z.ú. 

RPTK 
pobytová 

Uživatelé 
NL: 

mladiství, 
matky s 
dětmi 

31 lůžek 93 47 
Celá ČR, 50 % 

klientů z 
Prahy 

ano 

Terapeutická 
komunita 
Němčice 

SANANIM, 
z.ú. 

RPTK 
pobytová 

Uživatelé 
NL: 

dlouhodobá 
drogová a 
kriminální 

kariéra 
(staří 

uživatelé) a 
klienti 

s duální dg. 

20 lůžek 52 37 
Celá ČR, 50 % 

klientů z 
Prahy 

ano 

Provoz TK 
Magdaléna 

Magdaléna, 
o.p.s. RPTK 

Klienti 
s komplikov

anou 
dlouhodobo
u závislostí, 

často v 
kombinaci 
s dalšími 
obtížemi 
(psych. 

problémy, 
patologická 

hráčství) 

14 31 20 

Celá ČR, 
převážně 

klienti 
z Prahy, 

Středočeskéh
o kraje 

ano 

Dětské a 
dorostové 

detoxikační 
centrum (DaDDC) 

Nemocnice 
Milosrdnýc
h sester sv. 

Karla 
Boromejské
ho v Praze 

D, lůžková 

Děti a 
adolescenti 
do 18-ti let 
věku závislí 

na 
psychotrop
ních látkách 

14 211 159 Celá ČR ano 

Detoxifikační 
oddělení VFN v Praze DXT 

závislí na 
alkoholu 

18+ 
9 365 nezjištěno Celá ČR ano 

Lůžkové oddělení 
muži VFN v Praze LZS 18+, závislí 24 142 nezjištěno Celá ČR ano 

Lůžkové oddělení 
ženy VFN v Praze LZS 

Závislí na NL 
(i duální dg.) 

18+ 
28 236 64 Celá ČR ano 

*DXT – detoxifikace,  LZS – lůžkové zdravotní služby (KSLP-krátkodobá a střednědobá lůžková péče), RPTK – terapeutické 
komunity, DSZR – domovy se zvláštním režimem,    - jiné  
 
Tabulka 4-5: Služby v oblasti následné péče v r. 2019 

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 SANANIM ADP Matky 12 lůžek pro 8 matek, 9 14 matek, 15 Celá ČR ano 

                                                 
10 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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centrum pro 
matky s dětmi 

z.ú. s dětmi - 
uživatelky 

matky 
s dětmi, 20 

kapacita 
ambulance 

dětí 
v pobytové 
části a 20 

matek a 21 
dětí 

v ambulantní 
části 

dětí 

Doléčovací 
centrum s 

chráněnými byty 
a chráněnou 

dílnou 

SANANIM 
z.ú. 

ADP 
(pobytová

, 
ambulant

ní) 

Uživatelé NL 

15 lůžek 
chráněné 

bydlení, 35 
ambulance 

44 klientů 
chráněné 

bydlení, 81 
klientů 

ambulantní 
program 

78 Celá ČR ano 

Doléčovací 
centrum 

Magdaléna 

Magdaléna, 
o.p.s. 

ADP 
(včetně 

chráněné
ho 

bydlení) 

Uživatelé NL 12 lůžek, 15 
ambulance 

84 klientů (23 
klientů – 

tréninkové 
byty) 

30 
ambulance, 
19 chráněné 

bydlení 

Hl. m. Praha ano 

Centrum 
následné péče 

Středisko 
prevence a 
léčby 
drogových 
závislostí – 
DROP IN, 
o.p.s. 

ADP Bývalý 
uživatelé + 
rodiče 

     

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

 
Tabulka 4-6: 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) 

COKUZ SANANIM 
z.ú. 

Ambulan
tní, 

služby ve 
vězení 

Uživatelé NL 
ve vazbě a 

výkonu 
trestu, 

uživatelé 
propuštění 
z vazby a 
výkonu 
trestu 

8 denně 380 263 Hl. m. Praha ano 

Pracovní a 
sociální agentura 

SANANIM 

z.ú. 
IVHJ 

Abstinující 
uživatelé NL, 
klientu subst. 

programů 

--- 128 74 Hl. m. Praha ano 

Drogové 
informační 

centrum 

SANANIM 
z.ú. IVHJ Uživatelé NL, 

rodiče, blízcí --- 1924 --- Celá ČR ne (nelze) 

Právní poradna 
A.N.O. 

A.N.O. - 
Asociace 

nestátních 
organizací 

IVHJ 

Bývalí i 
aktuální 

uživatelé, 
jejich blízcí, 
pracovníci 

adiktologický
ch služeb 

347 (osobní 
návštěvy) 

363 (veškeré 
typy 

kontaktů) 
--- Celá ČR ne (nelze) 

* služby ve vězení, sociální podniky, záchytné stanice apod. 
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5 Různé   -   další údaje  

- Kontaktní údaje o zařízeních, která působí na území kraje. Tato část slouží mimo jiné sekretariátu 
RVKPP k aktualizaci Mapy pomoci na www.drogy-info.cz.  Proto, prosíme, zkontrolujte údaje uváděné 
o zařízeních vašeho kraje v mapě pomoci k termínu odeslání zprávy a v tabulce níže uveďte aktuální 
kontaktní údaje a také zda došlo nebo ne k změně údajů.  

 
Název Typ služby Adresa Kontaktní 

osoba 
Telefon e-mail www Změna 

údajů 
oproti 
Mapě 
pomoci 

A.N.O.-
Asociace 

nestátních 
organizací 

Právní 
poradna 
A.N.O. 

Koněvova 
95, 130 00 

Praha 3 

Mgr. Hana 
Fidesová, 

Ph.D. 

222 582 932 
736 760 701 

ppano@aso
ciace.org www.poradna.asociace.

org ano  
asociace@a
sociace.org 

Anima – 
terapie, z.ú. 

Terapie 
závislých 
osob a 

jejich rodin 
– rodinná 
terapie, 

skupinová 
terapie, 

individuální 
terapie, 

sociální a 
pracovní 

poradenství 

Apolinářská 
447/4a, 
Praha 2 

Jiří Kokrda 777 113 387 info@anim
a-terapie.cz 

www.anima-terapie.cz ano 

Centrum 
ALMA, z.ú. 

Ambulantní 
léčba, 

následná 
péče, 

doléčování 

Přístavní 
1111/40, 
170 00, 
Praha 7 

Bc. Radka 
Plačková, DiS  

266 317 404 
774 490 789 

info@centr
um-alma.cz 

www.centrum-alma.cz ano  

Cepsymed, 
s. r. o.  

Centrum 
psychosom

atické 
medicíny 

Žalanského 
64/54, 

Praha 6 – 
Řepy  

Mgr. Martin 
Vlček 602 174 380 info@cepsy

med.cz 
https://www.cepsymed.

cz ano 

Fakultní 
nemocnice 
v Motole 

Oddělení 
infekční - 
Centrum 
pro léčbu 
uživatelů 

drog 

V Úvalu 84, 
150 06 
Praha 5 

  224 436 901   www.fnmotol.cz ano 

http://www.drogy-info.cz/
mailto:ppano@asociace.org
mailto:ppano@asociace.org
mailto:info@anima-terapie.cz
mailto:info@anima-terapie.cz
http://www.anima-terapie.cz/
mailto:info@centrum-alma.cz
mailto:info@centrum-alma.cz
http://www.centrum-alma.cz/
http://www.fnmotol.cz/
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Denní 
psychotera

peutické 
sanatorium 
Ondřejov 

s.r.o. 

Oddělení 
pro léčbu 

závislostí – 
denní 

stacionář, 
doléčovací 
program, 

individuální 
psychotera
pie, krizová 
intervence, 

rodinná 
terapie, 

motivační 
skupina 

Klánova 62, 
140 00 

Praha 4 – 
Hodkovičky 

  775 707 004 
dpzavislosti
@ondrejov.

cz 

www.ondrejov.cz ano 

Fakultní 
nemocnice 
v Motole 

Oddělení 
infekční - 
Centrum 
pro léčbu 
uživatelů 

drog 

V Úvalu 84, 
150 06 
Praha 5 

  224 436 901   www.fnmotol.cz ano 

Nemocnice 
Milosrdnýc
h sester sv. 

Karla 
Boromejské
ho v Praze 

Dětské a 
dorostové 

detoxikační 
centrum 
(DaDDC) 

Vlašská 
336/36, 118 
33 Praha 1 

– Malá 
Strana 

  257 197 148 
257 197 159 

detox@nms
kb.cz 

www.nmskb.cz ano  

Magdaléna, 
o. p. s. 

Terapeutick
á komunita 
Magdaléna 

Včelník 
1070, 

mníšek pod 
Brdy  

Mgr. 
František 

Jírový 
733 646 760 

komunita@
magdalena-

ops.cz 

www.magdalena-ops.eu ano 

Magdaléna, 
o. p. s. 

Ambulantní 
doléčovací 
program 

Pod 
Vyšehrade

m 1, 140 00 
Praha 4 – 

Podolí 

Jiří Bouška 739 639 119 
podoli@ma

gdalena-
ops.cz 

www.magdalena-ops.eu ano 

Prev-
Centrum, 

z.ú. 

Ambulantní 
léčba 

Meziškolská 
1120/2, 169 
00 Praha 6 

Mgr. Ondřej 
Počarovský 

233 355 459 
777 161 138 

poradna@p
revcentrum

.cz 

www.prevcentrum.cz ano 

Prev-
Centrum, 

z.ú. 

Programy 
primární 
prevence 

Meziškolská 
1120/2, 169 
00 Praha 6 

Mgr. Ondřej 
Počarovský 

242 498 335 
776 619 505 

7773 668 483 

prevence@
prevcentru

m.cz 

www.prevcentrum.cz ano 

PROGRESSI
VE, o.p.s. 

NO 
BIOHAZARD 

– terénní 
program 

pro 
uživatele 

nealkoholo
vých drog 

v hl. m. 
Praze 

Žitná 51, 
Praha 1, 
110 00 

Bc. Jan Plaček 736 183 025 
Jan.placek
@progressi

ve-os.cz 
www.progressive-os.cz ano 

mailto:dpzavislosti@ondrejov.cz
mailto:dpzavislosti@ondrejov.cz
mailto:dpzavislosti@ondrejov.cz
http://www.ondrejov.cz/
http://www.fnmotol.cz/
mailto:detox@nmskb.cz
mailto:detox@nmskb.cz
http://www.nmskb.cz/
mailto:komunita@magdalena-ops.cz
mailto:komunita@magdalena-ops.cz
mailto:komunita@magdalena-ops.cz
http://www.magdalena-ops.eu/
mailto:podoli@magdalena-ops.cz
mailto:podoli@magdalena-ops.cz
mailto:podoli@magdalena-ops.cz
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mailto:poradna@prevcentrum.cz
mailto:poradna@prevcentrum.cz
mailto:poradna@prevcentrum.cz
http://www.prevcentrum.cz/
mailto:prevence@prevcentrum.cz
mailto:prevence@prevcentrum.cz
mailto:prevence@prevcentrum.cz
http://www.prevcentrum.cz/
http://www.progressive-os.cz/
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PROGRESSI
VE, o.p.s. 

STAGE 5 – 
kontakní a 

poradenské 
centrum 
závislostí 

 Mahelova 
4, 150 00 
Praha 5 

Mgr. Kristýna 
Kinkalová 602 318 406 

kristyna.kin
kalova@pro

gressive-
os.cz 

www.progressive-os.cz ano 

PROGRESSI
VE, o.p.s. FIXPOINT 

Mahenova 
4, Praha 5, 

150 00 

 Mgr. Simona 
Poláková 604 741 010 

Simona.pol
akova@pro

gressive-
os.cz  

www.progressive-os.cz ne 

PROSPE 
Programy 
primární 
prevence 

Frostova 
33427, 109 
00 Praha 10 

Mgr. 
Michaela 

Titmanová 
731 891 334 primarka@

centrum.cz 

www.prospe.cz ne 

Proxima 
Sociale 
o.p.s. 

Programy 
primární 
prevence 

Rakovského 
3138, 143 
00 Praha 4 

Mgr. David 
Holý 775 561 040 

holy@proxi
masociale.c

z 

www.proximasociale.cz ano 

Psychiatrick
á 

nemocnice 
Bohnice 

Oddělení 8. 
a 7.  (AT 

ženy) 

Ústavní 91, 
182 00 
Praha 8 

      www.bohnice.cz ano 

Psychiatrick
á 

nemocnice 
Bohnice 

Oddělení 
18. , 31., 
35.(AT 
muži) 

Ústavní 91, 
182 00 
Praha 8 

    
Poradnik31
@bohnice.c

z 

www.bohnice.cz ano 

Psychiatrick
á 

nemocnice 
Bohnice 

Oddělení 
17. 

(ochranné 
léčby) 

Ústavní 91, 
182 00 
Praha 8 

      www.bohnice.cz  ne 

REMEDIS, 
s.r.o. 

Substituční 
program 

Vladimírova 
12, 140 00 

Praha 4 

PhDr. Lenka 
Vavrinčíková, 

PhD. 
226 216 200 

adiktologie
@remedis.c

z 

www.remedis.cz ano 

REMEDIS, 
s.r.o. 

Ambulantní 
léčba 

závislosti 

Vladimírova 
12, 140 00 

Praha 4 

PhDr. Lenka 
Vavrinčíková, 

PhD. 
226 216 200 

adiktologie
@remedis.c

z 

www.remedis.cz ano 

SANANIM 
z.ú. 

Poradna 
pro rodiče 
SANANIM 

Žitná 
1574/51, Mgr. 

Štěpánka 
Čtrnáctá  

284 824 234 
739 268 527 rodice@san

anim.cz 

www.sananim.cz ano 110 00 
Praha 1 

    

SANANIM 
z.ú. 

Terénní 
programy 
SANANIM 

Sokolská 26 
120 00 
Praha 2 

Ing. Mgr. Aleš 
Herzog  

224 920 577 
224 920 578 
603 209 948 

street@san
anim.cz 

www.sananim.cz ano 

 

SANANIM 
z.ú. 

Terénní 
program 2 

– pro 
specifické 
skupiny 

Sokolská 26 
120 00 
Praha 2 

Ing. Mgr. Aleš 
Herzog  

224 920 577 
224 920 578 
603 209 948 

street@san
anim.cz 

www.sananim.cz ano  
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SANANIM 
z.ú. 

Kontaktní 
centrum 

Na Skalce 
819/15 

  

 
 
283 872 186 
605 240 501 

kacko@san
anim.cz 

www.sananim.cz ano 150 00 
Praha 5 

    

SANANIM 
z.ú. 

Terapeutick
á komunita 

Karlov 

Karlov 3 

  

 
 
382 229 655 
382 229 692 
382 229 694   www.sananim.cz ano 

398 04 
Smetanova 

Lhota 

pošta 
Čimelice, 

okres Písek 

SANANIM 
z.ú. 

Adiktologic
ká 

ambulance 

Žitná 
1574/51 
110 00 
Praha 1 

  
724 521 913 
727 941 710 

klinika@san
anim.cz 

www.sananim.cz ano 
case@sana

nim.cz 

      

SANANIM 
z.ú. 

Gambling 
ambulance 

Žitná 
1574/51 

  774 701 070 gambling@
sananim.cz www.sananim.cz ano 

110 00 
Praha 1 

SANANIM 
z.ú. 

Denní 
stacionář 

Janovského 
26 

170 00 
Praha 7 

  220 803 130 
605 212 175 

stacionar@
sananim.cz www.sananim.cz ano 

SANANIM 
z.ú. 

Centrum 
komplexní 
péče o dítě 

a rodinu 

Ovčí hájek, 
2549/64A, 
Praha 13, 
158 00   

PhDr. Ilona 
Preslová 

 
220 80 31 30 
702 036 237 

pece.dite@
sananim.cz 

http://sananim.cz/pece.
dite/ ano  

SANANIM 
z.ú. 

Specializova
né 

ambulantní 
služby 
CADAS 

Žitná    
1574/51  

110 00, P1 
 

 

  

 
 
 
222 924 245 
603 831 815 
  
  

cadas@san
anim.cz www.sananim.cz ano 

SANANIM 
z.ú. 

Centrum 
pro osoby v 
konfliktu se 

zákonem 

Žitná 
1574/51, 
Praha 1, 
110 00   

 
775 766 706 
601 575 130 vezeni@san

anim.cz 

www.sananim.cz ano 

 

SANANIM 
z.ú. 

Pracovní a 
sociální 

agentura 

Žitná 
1574/51 

  774 70 10 70 agentura@s
ananim.cz 

www.sananim.cz ano 
110 00 
Praha 1 

SANANIM 
z.ú. 

Drogové 
informační 

centrum 

Ovčí hájek 
2549/64A 

  284 822 872 dic@sanani
m.cz 

www.sananim.cz ano 
158 00 

Praha 13 

mailto:kacko@sananim.cz
mailto:kacko@sananim.cz
http://www.sananim.cz/
http://www.sananim.cz/
mailto:klinika@sananim.cz
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SCAN, z.s. Časopis 
Adiktologie 

Pod 
Nemocnicí 

220 
252 26 

Třebotov 

Mgr. Jaroslav 
Šejvl 739 336 703 scan@scan-

zs.cz 

http://www.scan-zs.cz/ 
 

http://casopis.adiktolog
ie.cz/cs 

 

 

SCAN, z.s. 

Konference 
primární 
prevence 
rizikového 

chování 

Pod 
Nemocnicí 

220 
252 26 

Třebotov 

  739 336 703 

scan@scan-
zs.cz http://www.scan-zs.cz/ 

 
http://www.pprch.cz/ 

 

 

stredisko@
dropin.cz  

Středisko 
prevence a 

léčby 
drogových 
závislostí 
DROP IN, 

o.p.s. 

Terénní 
program 

sociálních 
asistentů - 
Streetwork 

Přípotoční 
830/3, 

Praha 10, 
101 00 

Bc. Martin 
Kocián 

 
 
731 315 214 
733 129 471 street@dro

pin.cz http://www.dropin.cz/ ano 

Středisko 
prevence a 

léčby 
drogových 
závislostí 
DROP IN, 

o.p.s. 

Nízkopraho
vé středisko 

Karolíny 
Světlé 

286/18 
110 00 
Praha 1 

Mgr. et Mgr. 
Nora 

Staňková 
222 221 124 stredisko@

dropin.cz http://www.dropin.cz/ ano 

Středisko 
prevence a 

léčby 
drogových 
závislostí 
DROP IN, 

o.p.s. 

Centrum 
metadonov
é substituce 

Prostory 
Záchytné 
stanice 

Městské 
polikliniky, 
pavilon 19, 
Budínova 2, 

Praha 8 

MUDr. 
Zdeněk 
Veselý 

283 851 020 
776 428 289 

metadon1
@dropin.cz 

http://www.dropin.cz/ ano 

Středisko 
prevence a 

léčby 
drogových 
závislostí 
DROP IN, 

o.p.s. 

Centrum 
následné 

péče 
Ambulantní 
doléčovací 
program a 
Program 

pro rodinné 
příslušníky 

Kobrova 10, 
150 00 
Praha 5 

Evžen 
Klouček 257 326 080 cnp@dropi

n.cz http://www.dropin.cz/ ano 

mailto:metadon1@dropin.cz
mailto:metadon1@dropin.cz
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Centrum 
pro rodinu 

PSS a 
klinické 

adiktologie, 
z. ú.  

Centrum 
pro rodinu 

a 
psychosociá
lních služeb 

Kateřinská 
1476/34, 
Praha 2, 
120 00 

Mgr. Simona 
Sedláčková, 
MSc. MHA 

MPH 

272 111 704 
603 291 593 

Sedlackova.
adiktologie
@seznam.c

z 
 ano 

Středisko 
prevence a 

léčby 
drogových 
závislostí 
DROP IN, 

o.p.s. 

Adiktologic
ká 

ambulance 

Nemocnice 
Milosrdnýc
h sester Sv. 

Karla 
Boromejské
ho, Vlašská 

36, 

MUDr. Jiří 
Presl  MUDr. 

Zdeněk 
Veselý 

 
 
 

257 197 244 
739 027 070 cprdropin@

gmail.com http://www.dropin.cz/ ano 

110 00 
Praha 1 

Středisko 
prevence a 

léčby 
drogových 
závislostí 
DROP IN, 

o.p.s. 

Adiktologic
ké centrum 

Prahy 12 

Těšíkova 
986/4, 
Praha 4 
Kamýk 

MUDr. Jiří 
Presl  MUDr. 

Zdeněk 
Veselý 

 
 
261 219 199 
775 325 632 

ambulancet
esikova@g
mail.com 

http://www.dropin.cz/ ano 

Všeobecná 
fakultní 

nemocnice 
v Praze 

Klinika 
adiktologie 

Apolinářská 
4, 

128 00, 
Praha 2 

Prof. PhDr. 
Michal 

Miovský, 
Ph.D 

 
 

 
22496 8222 
22496 8225 

mmiovsky
@adiktologi

e.cz 

http://www.vfn.cz/prac
oviste/kliniky-a-
oddeleni/klinika-

adiktologie/charakterist
ika-pracoviste/ 

ano  

Všeobecná 
fakultní 

nemocnice 
v Praze 

Alko 
Ambulance 

Apolinářská 
4, 

128 00, 
Praha 2 

MUDr. Dušan 
Randák 

Mgr. 
Veronika 
Víchová 

22496 8214 dusan.rand
ak@vfn.cz 

http://www.vfn.cz/prac
oviste/kliniky-a-
oddeleni/klinika-

adiktologie/odborne-
ambulance/ 

ano 

Všeobecná 
fakultní 

nemocnice 
v Praze 

Toxi 
ambulance 

Apolinářská 
4, 

128 00, 
Praha 2 

  
  
  

MUDr. 
Vlčková 

Zenáhlíková 
MUDr. 

Vladimír 
Kmoch 

Mgr. Martin 
Vlček 

MUDr. 
Zdeněk 
Veselý 

MUDr. Tomáš 
Krechler CSc. 

22496 8207   

http://www.vfn.cz/prac
oviste/kliniky-a-
oddeleni/klinika-

adiktologie/odborne-
ambulance/ 

ano 

mailto:ambulancetesikova@gmail.com
mailto:ambulancetesikova@gmail.com
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mailto:mmiovsky@adiktologie.cz
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Všeobecná 
fakultní 

nemocnice 
v Praze 

Středisko 
pro 

psychotera
pii a 

rodinnou 
terapii 

 
 
 

Apolinářská 
4, 

128 00, 
Praha 2 

 
 
 
 

Mgr. Jarmila 
Tolimatová 

Mgr. Jasenka 
Medenčevič 

Mgr. Jitka 
Počarovská 

MUDr. 
Vladimír 
Kmoch 

MUDr. Pavel 
Bém 

MUDr. 
Richard Zajíc 

22496 8254, 
mobil 

773276730 – 
sms 

objednání 

 

http://www.vfn.cz/prac
oviste/kliniky-a-
oddeleni/klinika-

adiktologie/odborne-
ambulance/ 

ano 

Všeobecná 
fakultní 

nemocnice 
v Praze 

Centrum 
substituční 

léčby 

Apolinářská 
4, 

128 00, 
Praha 2 

Mgr. Andrea 
Sudíková 

22496 8217, 
22496 8216 - 

8 
  

http://www.vfn.cz/prac
oviste/kliniky-a-
oddeleni/klinika-

adiktologie/odborne-
ambulance/ 

ano 

Život bez 
závislostí, 

z.s. 

Komplexní 
program 
primární 
prevence 

K Výtopně 
1224 

Mgr. Vendula 
Široká 773 050 840 

v.siroka@zi
vot-bez-

zavislosti.cz 

http://www.zivot-bez-
zavislosti.cz/ ano 156 00 

Praha 5 - 
Zbraslav 
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