
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni  

Ing. Radek Lacko, mjr. JUDr. Jaromír Badin, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Kateřina Halfarová, 

Mgr. Veronika Hamplová, Ing. Ivo Kačaba, MUDr. Hana Karbanová, Mgr. Sylva 

Majtnerová Kolářová, Mgr. Ondřej Počarovský, MUDr. Petr Popov, PaedDr. Petr 

Přecechtěl, PaedDr. Martina Richterová Těmínová, Mgr. Tomáš Řezník 

Omluveni Mgr. Jana Havlíková, Mgr. Šárka Táborská, Mgr. Jindřich Vobořil, Mgr. Jan Žufníček 

Věc 

Zápis z 2. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo  

dne 8. 3. 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 135, Nová radnice, Praha 1, 

Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 4  Datum 14. 3. 2018 

 

  

Jednání zahájil ve 14.10 radní R. Lacko, přítomno 11 členů ze 17, komise je schopna usnášet se.  

Přítomní viz prezenční listina, která je součástí zápisu. 

Program jednání:   

1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 11. 1. 2018 

3. Základní témata a cíle protidrogové politiky HMP pro rok 2018 – vyhodnocení uplynulého období 

a návrh 

4. Sekce při PK RHMP 

5. Aktuální informace 

6. Různé 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez námitek. 

Hlasování ve 14.11, přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 

Ověřovatelem zápisu je navržena V. Hamplová. 

Hlasování ve 14.12 přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 11. 1. 2018 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 14.13, přítomno 11 členů, pro hlasovalo 11 členů. 
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ad 3. Základní témata a cíle protidrogové politiky HMP pro rok 2018 – vyhodnocení uplynulého 

          období a návrh 

R. Lacko uvedl debatu shrnutím požadavků na výstupy z činnosti komise a dosažených úspěchů 

v protidrogové politice v uplynulém období. Následovala debata nad prioritami roku 2018 podle 

jednotlivých oblastí a kompetencí sekcí. 

Téma komunitní bezpečí:  

J. Badin zdůraznil potřebu spolupráce odborníků, policie a místních politiků směrem k občanům při 

řešení jakékoliv drogové problematiky. Jako příklad dobré praxe může sloužit vybudování 

Adiktologického centra v Modřanech (MČ Praha 12). 

Jako nezbytné se pro další snížení rizik plynoucích z užívání návykových látek a závislostního chování 

jeví vybudování dalšího substitučního centra. Současné služby jsou přetížené, tedy hůře dostupné. 

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

Za důležité považuje průběžnou edukaci příslušníků policie v problematice závislostí – celodenní 

vzdělávací seminář, který odborně řeší MUDr. P. Popov, proběhne 10. května 2018 v Praze. 

Ve 14.20 se dostavila M. Richterová Těmínová a S. Majtnerová Kolářová, přítomno 13 členů. 

Priority pro další období: 

1) Vzdělávání strážníků a policistů v problematice drog – seznámení s prací služeb pro závislé, vzájemný 

respekt, zlepšení komunikace a spolupráce jako prevence konfliktů a nedorozumění. 

M. Richterová Těmínová upozornila na problematiku osob s duálními diagnózami a nebezpečí 

dekompenzace při vynechání psychiatrické léčby. 

2) Otevření dalších center Harm reduction. 

3) Iniciace legislativních změn pro zabránění zneužívání různých látek včetně substitučních, návrh 

opatření pro substituci. 

S. Majtnerová Kolářová jako možné řešení vidí úhradu substitučních látek z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění – zamezí se tak přeprodávání. 

P. Popov sdělil, že na Ministerstvu zdravotnictví probíhá jednání kvůli substituci – jedná se o možném 

zřízení 1 metadonového centra v Praze a 1 v Karlovarském kraji. V Praze lze buď rozšířit kapacitu 

stávajících služeb, nebo vybudovat nové centrum. Problémem se zabývá i Rada vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky (RVKPP) – je třeba 1. najít místo, 2. financovat provoz. 

Léčba a následná péče: 

M. Richterová Těmínová opakovaně sdělila, že základním tématem je připojeni adiktologických služeb 

k reformě psychiatrické péče. To znamená klást důraz na ambulantní léčbu, doléčování, péči 

a předcházení či zkracování hospitalizací. 

Priority pro další období: 

1) Rozšíření ambulantních služeb v Praze s důrazem na case management, chybí zejména orientace na 

stárnoucí klientelu, matky s dětmi a propuštěné vězně. Základním problémem je uzavření smluv se 

zdravotními pojišťovnami. Stávající psychiatrické včetně AT ordinací neposkytují ve větší míře péči 

o závislé – z 390 ambulancí jen cca 10 přijímá klienty se závislostmi.  

P. Popov doplnil, že objednací doba pro první vyšetření je 2-6 měsíců. 

2) Řešení otázky bydlení:  

a) sociální bydlení pro klienty se závislostí, bydlení se sociální podporou pro klienty po léčbě, 

b) bydlení pro klienty po léčbě – např. matky s dětmi musí z chráněného bydlení do azylových domů. 

R. Lacko poznamenal, že nabídka bytů je, jen se musí mezi poskytovateli z řad NNO najít vhodný 

provozovatel. 
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Problematika Harm Reduction (HR): 

S. Majtnerová Kolářová opakovaně zdůraznila, že nedostupnost včasné léčby somatických onemocnění 

způsobuje prohloubení zdravotních komplikací a zvyšuje náklady na jejich následnou (v případě řady 

onemocnění zpravidla již neodkladnou) zdravotní péči. Rovněž potenciál účinku psychosociální složky 

práce s uživateli drog se snižuje, protože právě somatická onemocnění často snižují motivaci k abstinenci 

a znemožňují plné zapojení klientů do programů. 

Priority pro další období: 

1) Za hlavní prioritu lze považovat zvýšení dostupnosti zdravotní péče pro uživatele drog (cílovou 

skupinu HR programů). Jejich zdravotní stav se vlivem zvyšujícího se věku zhoršuje a standardní 

zdravotní péče je pro ně příliš vysokoprahová či zcela nedostupná (a to i vlivem nevole zdravotnického 

personálu se této cílové skupině s neakceptovatelným životním stylem a problematickou adherencí 

k léčbě věnovat). 

2) Vytipovat vhodný prostor pro absorpční kontaktní centrum s hygienickým filtrem a ambulancemi - 

Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 počítá 

se vznikem nového kontaktního centra, které by snížilo zátěž lokalit kolem stávajících kontaktních 

center. Vzhledem k dlouhodobé neúspěšnosti při hledání vhodných prostor a přetrvávající nevoli 

městských části zatížit vlastní občany existencí nízkoprahového zařízení se jako vhodné a účelné 

řešení jeví vybudovat nízkoprahovou ambulanci pro uživatele drog, která sice nebude součástí 

původně plánovaného kontaktního centra, ale bude poskytovat péči cílové skupině pražských HR 

programů. 

Problematika primární prevence z důvodu onemocnění koordinátorky a vedoucího sekce bude 

projednána na příštím jednání komise. 

V 15.05 odešel R. Lacko, I. Douda a O. Počarovský, přítomno 10 členů, komise je usnášeníschopná. 

R. Lacko pověřil vedením dalšího jednání V. Hamplovou, protidrogovou koordinátorku. 

ad 4. Sekce při PK RHMP 

Sekce Harm Reduction (HR) 

V době mrazů nedošlo k úmrtí, ačkoliv ubytovny nejsou klienty příliš využívány. V nejhorším 

hygienickém stavu jsou klienti přecházející z nelegálních látek na alkohol. V oblasti kolem Hlavního 

nádraží se přemnožili potkani – problematiku je nutno řešit s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, lokalita 

je pravidelně zařazována do plánu deratizace pozemků hl. m. Prahy. 

Primární prevence 

I. Kačaba informoval o potřebě terénních programů pro děti, mládež a mladé dospělé. Existují již 

skupiny, jejichž věkové složení je smíšené. Tyto sociální skupiny se scházejí venku, mladší se učí od 

starších. 

P. Popov informoval o aktivitách Domu dětí a mládeže v Praze 2 – noční hraní her pro věkovou skupinu 

od 9 let nepovažuje za vhodné, zejména se taková akce nedá považovat za preventivní, i když její součástí 

má být poučení o závislosti na PC a internetu. Leták akce „Pařanská noc“ byl rozeslán členům komise 

po jednání. 

Z další diskuse vyplynulo, že chybí vzdělávání rodičů v problematice hraní a elektronických her pro děti. 

H. Karbanová doplnila, že nejsou terapeutické programy pro mladé.  

ad 5. Aktuální informace 

P. Popov informoval o semináři, který se uskuteční v Poslanecké sněmovně PČR 4. dubna 2018 

odpoledne (14-17 hodin) – Protidrogová politika v ČR. Účast nutno potvrdit do 21. 3. 2018, pozvánka 

byla rozeslána členům po jednání. 
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P. Popov připomněl AT konferenci na Seči, která proběhne 3. – 7. 6. 2018, místem konání je Kongres 

hotel Jezerka, Seč. Tuto každoroční konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a mezinárodní 

konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP najdete na stránkách www.at-konference.cz.  

I. Kačaba upozornil na nedostatečnou definici gamblingu – všechny nelátkové závislosti doporučuje 

rozdělit podle typů do vykazování závislostí – oddělit sázky, hraní na automatech, PC, mobily. 

Přehled konferencí a seminářů aj.: 

 

Termín 

(datum, čas): 

Akce Místo konání 

16. 5. 2018 
Pražské fórum primární prevence - 

kyberbezpečnost 

Nová radnice, Praha 1, Mariánské 

nám. 2 

3. – 7. 6. 2018 AT konference Kongres hotel Jezerka, Seč 

13. 6. 2018 
Antifetfest – vyhlášení výsledků krajského 

kola, projekce filmů 

Kino Lucerna, Praha 1, Václavské 

nám. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.00 hod. 

 

 

 

Zápis ověřila:  

 

 

 

  ..................................................   ..................................................  

 Mgr. Veronika Hamplová Ing. Radek Lacko 

 členka PK RHMP předseda PK RHMP 

http://www.at-konference.cz/

