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1. Souhrn hlavních zjištění
1.1 Drogová scéna a rizikové lokality v kraji
Ve všech ORP jsou snadno dostupné marihuana a pervitin, distribuce heroinu stagnuje a
omezuje se spíše dlouhodobé uživatele drog. Marihuana a pervitin pocházejí z velké části
z nelegální výroby v Karlovarském kraji, heroin je dovážen patrně z Ústeckého kraje. Významnou
část nelegálního trhu s pervitinem, marihuanou a zřejmě i s heroinem kontrolují organizované
skupiny vietnamských výrobců a distributorů, žijící na území kraje. V r. 2008 identifikovaný
rizikový trend nárůstu zapojování příslušníků vietnamské komunity do organizované výroby a
distribuce marihuany a pervitinu v Karlovarském kraji se v r. 2017 stal realitou.
Prakticky ve všech městech a obcích kraje jsou rizikovými místy zpravidla centra měst, parky,
squatty ve vybydlených domech, opuštěné garáže, zahrádkářské kolonie a oproti r. 2008 i
ubytovny.

Ilegální distribuce a injekční zneužívání substituční látky Subutex se objevuje

sporadicky. Sousedství s Německem, jež mělo v r. 2008 nevýznamný vliv na drogovou scénu
Karlovarského kraje, ovlivňuje její podobu v současné době významně. Stimulovalo vznik a
provoz především vietnamských velkokapacitních varen pervitinu a pěstíren konopí, přeshraniční
„drogovou turistiku“ i kvalitu pervitinu a zřejmě i konopí (vysoký obsah chemikálií pro dosažení
velkých krystalů/obsahu THC, kratší dobu účinku pervitinu) a prodej drog Němcům ve
vietnamských tržnicích.

1.2 Trendy v užívání návykových látek a rizikové chování uživatelů
Nejvíce rozšířenou a užívanou ilegální drogou je marihuana, následována pervitinem, v mnohem
menší míře je užíván heroin. Převážná část uživatelů pervitinu a heroinu užívá nejrizikověji –
injekčně. V souladu s jinými výzkumy bylo identifikováno občasné, situačně podmíněné rizikové
chování injekčních uživatelů – sdílení a/nebo opakované aplikace použitým injekčním náčiním, i
když jsou uživatelé o těchto rizicích dobře edukováni. V r. 2008 se kvalita „vietnamského“
pervitinu zdála být vysoká, v současnosti je charakteristický „rychlým nájezdem“, ale také rychlým
odezněním účinků. Uživatelé jej proto užívají až 5 x denně a často kombinují s léky, alkoholem,
případně nahrazují inhalanty, což zvyšuje zdravotní rizika jeho užívání.
V počtu problémových uživatelů drog (PUD) v kraji, byl od r. 2008 zaznamenán výrazný nárůst o
67 % na v současnosti odhadovaných 1.500 – 2.600. Nárůst pravděpodobně souvisí s nárůstem
produkce pervitinu a marihuany v Karlovarském kraji, byť jsou většinově určeny na cenově
zajímavější německý černý trh. Více než 90 % PUD užívá pervitin, užívání heroinu již dlouho
stagnuje. Nově se šíří klubové užívání kokainu mezi „rozmazlenými dětmi“ rodičů ze středních a
vyšších vrstev obyvatelstva. K tomu zřejmě přispívá i snížení ceny kokainu na 1.500,- Kč za 1 g.
V užívání ilegálních drog nebyly identifikovány nové trendy vymykající se situaci na celostátní
úrovni. Uživatelé drog v kraji se chovají spíše konzervativně, pokusy o inovativní drogové
produkty (např. barevný „techno“ pervitin zkoušený vietnamskými výrobci) se neujaly.
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1.3 Dostupnost a přiměřenost služeb pro uživatele drog
Relativně řídká síť služeb určených primárně pro uživatele ilegálních drog v r. 2008 do
současnosti ještě více prořídla. Tvoří ji jen 3 nízkoprahová kontaktní centra s terénními programy.
Centrum substituční terapie s ambulantním poradenstvím zaniklo v r. 2011 díky ukončení
poskytování dotací MZ ČR. V kraji není standardní detoxifikace ani žádný typ pobytové léčby,
chybí služby následné péče. Z 12 psychiatrů s celkovým nasmlouvaným AT úvazkem 10,96 jich
poskytuje službu uživatelům drog zřejmě jen cca 5, zbylá část jim sice základní služby poskytne,
ale preferují jiné cílové skupiny pacientů. Část psychiatrických pacientů včetně uživatelů
návykových látek využívá odborné psychiatrické péče v Ústeckém a Plzeňském kraji, které jsou
pro ně „spádově“ bližší. Nízkoprahové služby jsou přiměřené potřebám klientů a dostupné bez
zbytečných průtahů, s limity působenými nedostatečnými finančními zdroji, které je nutí omezovat
zejména terénní služby v menších obcích. Přes výše uvedené problémy se zdá, že se osobám se
závislostmi daří zajistit si detoxifikaci a pobytovou léčbu v pobytových zařízeních v jiných krajích
a není tudíž nutné budovat nákladnou pobytovou léčbu, zřejmě ani detoxifikační jednotku.
Jako nejpotřebnější pro zvyšování dostupnosti služeb se jeví být nízkoprahové služby
kontaktních center (kontaktní místa) i do dalších ORP, terénní programy (rozsah a frekvence),
ambulantní služby poradenství a/nebo léčby, následná péče, případně domov se zvláštním
režimem pro klienty s chronickou závislostí, případně s dalšími duálními diagnózami.

1.4 Identifikované okruhy problémů
Síť služeb primárně určených pro osoby se závislostmi je omezena jen na nízkoprahové služby
kontaktních center a terénních programů. Chybí především ambulantní poradenství a/nebo léčba
a následná péče pro klienty, kteří se vracejí z pobytové léčby závislosti do Karlovarského kraje.
Poskytovatelé služeb pro uživatele drog se potýkají s nedostatkem finančních prostředků, v jehož
důsledku jsou jejich existence a provoz ohroženy a/nebo omezovány. Výdaje na protidrogovou
politiku z rozpočtu samosprávných orgánů Karlovarského kraje a obcí patří k nejnižším mezi kraji
v ČR. U laické veřejnosti, ale i u velké části pracovníků zdravotnických profesí a místních politiků
převažuje spíše negativní postoj k uživatelům návykových látek a zprostředkovaně i
k poskytovatelům nízkoprahových služeb. Specifické limity v odborných znalostech pracovníků
různých profesí zapojených do realizace opatření protidrogové politiky a z nich vyplývající
vzdělávací potřeby nebyly identifikovány. Jedinou výjimku tvoří školní metodici prevence, kteří se
na řadě škol vyměnili a stávající neabsolvovali specializované akreditované vzdělání pro ně.
Zdá se, že téma protidrogové politiky v Karlovarském kraji bylo zpolitizováno, odborníci pracující
v Krajské protidrogové komisi byli nahrazeni politiky, následně se přestala v pravidelných
intervalech setkávat a pracovat Pracovní skupina pro otázky protidrogové politiky, do níž byli
odborníci z komise přesunuti. Karlovarský kraj sice zpracoval strategii protidrogové politiky a
návazný akční plán. Ale vize a cíle ze strategie nebyly, patrně díky nedostatečné politické
podpoře a tím i finančních prostředků, naplněny a/nebo jen částečně. V současné době mnohem
více než v r. 2008 platí, že doporučení odborníků nejsou při přijímání politických rozhodnutí o
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opatřeních protidrogové politiky v kraji brány v potaz.

1.5 Návrh opatření
Měla by být důkladně zmapována situace v poskytování školní primární prevence, jejíž praxe se
zdá být roztříštěná, nekoncepční a nekoordinovaná. Na základě analýzy by měla být vytvořena
jednotná koncepce pro školy v kraji. Prioritou by měla být podpora a udržení stávající sítě služeb
pro uživatele drog, jež jsou jejich uživateli – v rámci omezených možností způsobených
nedostatečným financováním - vnímány jako přiměřené jejich potřebám a poskytující kvalitní
služby. Je potřeba nízkoprahové služby posílit, aby byla zvýšena jejich dostupnost ve všech
obcích s rozšířenou působností. Ve spolupráci kraje s ORP je třeba vytvořit finanční a
organizační podmínky na zřízení chybějících ambulantních služeb poradenství a/nebo léčby,
následné péče. Je třeba zvážit možnost zřízení Domova se zvláštním režimem pro klienty
s chronickou závislosti a případným dalším duševním onemocněním. Zdá se pravděpodobné, že
část z nich je recidivujícími „klienty“ záchytné stanice s narůstajícími, ale nevymahatelnými
pohledávkami za opakované pobyty.
Pro zvýšení dostupnosti stávajících, ale i chybějících typů služeb je potřeba navýšit množství
prostředků určených na jejich financování z rozpočtu kraje, a o posílení rozpočtu na jejich
financování je třeba začít vyjednávat i se samosprávnými orgány měst a obcí. Je třeba
„resuscitovat“

a

„revitalizovat“

činnost

koordinačních

mechanismů

protidrogové

politiky

Karlovarského kraje (Komise respektive Pracovní skupina). Stále přetrvává potřeba realizovat
informační kampaň, v níž by byly existující služby pro uživatele návykových látek prezentovány
v pozitivním světle a zdůrazňována jejich nezastupitelná role v ochraně veřejného zdraví. Politici
by měli při svém rozhodování ohledně opatření protidrogové politiky Karlovarského kraje
naslouchat doporučením místních odborníků.
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2. Design analýzy
Design a použitá metodologie realizovaného výzkumu, který byl realizován výzkumným
týmem pro potřeby projektu Zpracování Analýzy drogové scény Karlovarského kraje, replikují
postupy z obdobných šetření, která v minulosti v České republice proběhla1. Především však
autoři opakovaně použili postupy a metody, jež se osvědčily při zpracování výzkumu, jehož
výstupem byla Analýza stavu drogové scény Karlovarského kraje v roce 2008.
V případě potřeby byly nicméně postupy použité v r. 2008 modifikovány a částečně
redukovány. To zejména s ohledem na zadání studie a časové omezení doby pro její
realizaci. V roce 2008 měl stejný výzkumný tým k dispozici časové rozmezí 5 měsíců
(červenec – listopad 2008). V roce 2017 měl ale pro realizaci stejného a v některých
ohledech i rozšířeného šetření (zejména o otázky spojené s tématem primární prevence),
necelé 2 měsíce (smlouva o dílo byla podepsána 21. 12. 2016, termín odevzdání závěrečné
zprávy byl stanoven na 15. 2. 2017).
Stěžejní použitou metodou byl, stejně jako v r. 2008, Rapid Assessement and Response metoda rychlého zhodnocení situace, jež má potenciál generovat důležité informace z oblasti
veřejného zdraví, které mohou být využity pro rozvoj odpovídajících opatření a intervencí.
Metoda rychlého průzkumu a zhodnocení realizovaných opatření

staví na kombinaci

postupů kvantitativního (sběr a analýza dostupných statistických dat) a kvalitativního
výzkumu (sběr a analýza informací pocházejících zejména z rozhovorů se zainteresovanými
osobami na různé úrovni vlivu koordinace a poskytování sociálních a zdravotních služeb na
území Karlovarského kraje, s uživateli návykových látek a z textové analýzy existujících
dokumentů). Tato výzkumná metoda je využívána v situacích, kdy jsou poznatky z výzkumu
požadovány rychle, kde omezený čas a/nebo finanční prostředky nedovolují použití více
konvenčních (např. kvantitativních) a/nebo více do hloubky zaměřených, ale i časově
náročnějších, výzkumných přístupů či metod. Je rovněž používána v případech, kdy jsou
rychle požadovány výzkumem podložené informace potřebné pro rozhodování o dalším
vývoji či zavádění nových opatření (např. příprava aktualizované strategie protidrogové
politiky) nebo tam, kde existuje požadavek na monitorování a/nebo evaluaci sociálních či
zdravotních služeb (Fitch a Stimson, 2003).
Metoda rychlého průzkumu a zhodnocení je pro účely zpracování analýzy drogové scény
Karlovarského kraje vhodná mj. i pro krátké časové období, v němž měla být, na základě
požadavku zadavatele, realizována. Další její výhodou je, že díky kvalitativní části výzkumu

1

Jde zejména o Analýzu institucionálního kontextu protidrogových programů v České republice (Csémy a kol.,
1
2001), Analýzu institucionálního kontextu poskytování služeb v oblasti protidrogové politiky [Středočeského ]
kraje (Vacek, 2004), Analýzu drogové scény Ústeckého kraje (Minařík a kol., 2004), Analýzu situace a potřeb
v oblasti léčby a následné péče uživatelů návykových látek v Jihočeském kraji (Radimecký a kol., 2006) a
Analýzu drogové scény a služeb pro uživatele drog v Libereckém kraji (Radimecký, 2006).
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nabízí poznatky a zkušenosti získané od aktivních účastníků realizace opatření protidrogové
politiky v Karlovarském kraji, kteří dobře znají situaci, stejně jako potřeby klientů i služeb,
které jim poskytují odbornou pomoc. Povaha metody rychlého průzkumu a zhodnocení ale
rovněž implikuje její limity. Získané poznatky jsou omezeny co do jejich rozsahu, tj. nejsou
tak vyčerpávající jako ty, získané více konvenčními, dlouhodobějšími a více do hloubky
zaměřenými výzkumnými postupy. Jejich validita (platnost) je rovněž omezena na krátké
časové období, mj. i proto, že charakter drogové scény se neustále mění. To nicméně platí i
pro dlouhodobější a komplexnější typy výzkumů drogové scény.
2.1 Zadání
Předmětem plnění zakázky je analýza drogové scény Karlovarského kraje jako výchozího
dokumentu pro přijímání dalších opatření v protidrogové politice Karlovarského kraje a jako
součást podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském
kraji na období let 2018 – 2020.
Zástupci Karlovarského kraje specifikovali cíle výzkumu a analýzy takto:
1.

popsat a analyzovat drogovou scénu v jednotlivých částech Karlovarského kraje včetně
stávající sítě služeb a jejich cílových skupin (potenciálních) klientů, zejména:
§

užívané drogy, rozsah jejich užívání, jejich dostupnost a dopady užívání;

§

rizikové formy chování uživatelů návykových látek;

§

specifické potřeby uživatelů návykových látek ve vztahu k poskytovaným službám
(nízkoprahová zařízení, zařízení léčby, detoxi(fi)kace, následné péče a doléčování);

§

počet uživatelů drog z Karlovarského kraje v programech rezidenční léčby v rámci
ČR;

§

otázku potřebnosti rozšiřování kapacity záchytné stanice o lůžka pro uživatele
nealkoholových drog;

2.

Vytipovat rizikové lokality v kraji ve vztahu k užívání ilegálních návykových látek.

3.

Popsat a analyzovat potřeby poskytovatelů služeb pro uživatele návykových látek na
území Karlovarského kraje – zejména nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
kontaktní centra, terénní programy, odborné sociální poradenství, služby následné péče
a doléčování, terapeutické komunity, zařízení léčby, detoxi(fi)kace:

4.

•

identifikovat okruhy problémů, jež mohou být podnětem pro změny v poskytovaných
službách či pro zavádění chybějících typů služeb v jednotlivých okresech
Karlovarského kraje;

•

zhodnotit využití stávající kapacity služeb pro uživatele návykových látek;

•

zhodnotit dostupnost služeb pro uživatele drog v porovnání s aktuálními potřebami
jejich současných nebo potenciálních klientů;

Identifikovat případné otázky potřeb vzdělávání pro pracovníky městských či obecních
úřadů zapojených do realizace opatření protidrogové politiky na území Karlovarského
kraje

V průběhu jednání, které proběhlo dne 21. prosince 2016 při podpisu smlouvy o dílo,
doplnily zástupkyně Karlovarského kraje výše uvedené zadání o další požadavky:

Analýza drogové scény Karlovarského kraje 2017

8/87

Závěrečná zpráva

5.

Zhodnotit situaci v oblasti poskytování služeb primární prevence rizikového chování na
území Karlovarského kraje.

6.

Při stanovování počtu uživatelů návykových látek v kraji, stanovit jejich počty
s rozdělením po 7 obcích s rozšířenou působností (Sokolov, Karlovy Vary, Kraslice, Aš,
Mariánské Lázně, Ostrov, Cheb). V odhadu počtu uživatelů návykových látek vycházet
z dostupných statistických dat i z odhadů latentních uživatelů.

7.

Formulovat návrhy opatření vztahující se k jednotlivým tématům protidrogové politiky
Karlovarského kraje, jak byly formulovány v zadání zakázky Zpracování Analýzy
drogové scény Karlovarského kraje.

2.2 Použité metody a průběh analýzy
Metoda rychlého průzkumu a zhodnocení drogové scény Karlovarského kraje byla rozdělena
do 3 hlavních fází:
1) rešerše, sběr a textová analýza dostupných existujících dokumentů o realizaci
opatření protidrogové politiky v Karlovarském kraji;
2) terénní šetření v Karlovarském kraji sestávající ze semistrukturovaných rozhovorů s
identifikovanými a dostupnými informanty a souběžně probíhající další sběr
existujících psaných materiálů;
3) kompilace a analýza sesbíraných dat a psaní závěrečné zprávy.
Podklady pro analýzu drogové scény Karlovarského kraje byly získány ve formě dvou typů
dat:
•

sekundární kvantitativní i kvalitativní data - tj. informace z dostupných písemných
dokumentů a informací v elektronické podobě na webu zejména statistického
charakteru – závěrů z celostátních/regionálních či místních výzkumů, průzkumů nebo
z monitoringu, zpráv a publikací Karlovarského kraje, různých typů koncepčních,
rozvojových a/nebo strategických dokumentů či komunitních plánů obcí s rozšířenou
působností Karlovarského kraje, ze zpráv o činnosti poskytovatelů služeb pro
uživatele návykových látek na území kraje, z absolventských prací studentů českých
vysokých škol a/nebo ze zpráv z tisku (viz seznam použité literatury). Spektrum
zdrojů sekundárních dat bylo mnohem pestřejší, než při analýze v r. 2008.

•

primární

kvalitativní

semistrukturovaných

data

získaná

individuálních

členy

výzkumného

a/nebo

skupinových

týmu

prostřednictvím

rozhovorů,

případně

telefonického a e-mailového dotazování problémových uživatelů návykových látek
využívajících odborných služeb v Karlovarském kraji, zástupců poskytovatelů služeb
pro uživatele návykových látek, pracovníků relevantních zdravotnických a sociálních
služeb na území kraje, pracovníků veřejné správy (pracovníci Karlovarského kraje,
koordinátoři městských úřadů, sociální kurátoři), policistů a/nebo pracovníků Městské
Policie a dalších institucí (např. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR).
Design analýzy, který, jak již bylo zmíněno, replikuje postup při zpracování analýzy drogové
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scény Karlovarského kraje v r. 2008, znázorňuje obr. 1 na následující straně:
Obr. 1 - Design analýzy drogové scény v Karlovarském kraji 2017

Sběr dat pro analýzu
existující písemné podklady
informace od poskytovatelů služeb

Celostátní úroveň –
statistiky, výzkumy,
zprávy, weby,
absolventské práce
studentů

Krajská úroveň –
statistiky, analýzy,
výzkumy, krajský plán
sociálních služeb,
koncepce, zprávy

Místní úroveň – projekty
a zprávy poskytovatelů
služeb, komunitní plány
měst a obcí

Analýza sekundárních dat
z celostátní, krajské a místní
úrovně

Sběr a analýza primárních dat
Individuální/skupinová interview,
rozhovory

Rozhovory –
s poskytovateli služeb,
s jejich klienty, s pracovníky
veřejné správy

Fokusní skupiny
s poskytovateli služeb
a jejich klienty

Telefonické/mailové
dotazování* - poskytovatelů
služeb, pracovníků veřejné
správy a dalších institucí

Triangulace dat –
verifikace a validizace
analyzovaných kvantitativních a
kvalitativních dat

Zpráva z analýzy drogové scény Karlovarského kraje písemná a elektronická verze, prezentace závěrů zprávy věcně příslušným
pracovníkům Karlovarského kraje, příprava podkladů pro tiskové zprávy pro
média

* - Telefonické a e-mailové dotazování bylo použito v případě potřeby doplnit/upřesnit informace získané
z individuálních/skupinových interview, ověřit data z písemných dokumentů, případně
s respondentem, který nebyl v termínech terénního šetření v Karlovarském kraji dostupný.
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2.2.1 Sběr primárních kvalitativních dat
Podklady pro zpracování studie byly sbírány formou individuálních nebo skupinových
semistrukturovaných

rozhovorů

(fokusních

skupin)

s různými

cílovými

skupinami

respondentů. Zpracovatelé analýzy vedli celkem 69 individuálních rozhovorů a/nebo
fokusních skupin, případně rozhovorů vedených e-mailem či telefonem s celkem 81
identifikovaným respondentem. 4 oslovení rozhovor z různých důvodů odmítli (necítili se
k němu kompetentní, domnívali, se, že nemají potřebné informace), což jim bylo tazateli
nabídnuto v okamžiku žádosti o rozhovor s ohledem na to, že účast všech respondentů
v procesu zpracování analýzy byla dobrovolná. Podrobněji viz přehled v tabulce č. 1:
Tab. 1 – Přehled uskutečněných individuálních rozhovorů a fokusních skupin a počtu respondentů

Forma rozhovoru

Počet
rozhovorů
10

12
4
12
3

Pracovníci školských zařízení
Klienti služeb pro UNL
Pracovníci KÚ KK

4
16
4

4

Pracovníci MěÚ (koordinátoři,
sociální kurátoři)
Policisté (Policie ČR)
Pracovníci Městské Policie
Pracovníci služeb, veřejné
správy, Městské policie

4

3
5
8
Celkem

Počet
tázaných
14

Poskytovatelé sociálních služeb
pro UNL
Pracovníci dalších pomáhajících
služeb (NZDM, OSP)
Pracovníci zdravotnických služeb

8
Individuální rozhovory/
případně fokusní skupiny/
telefonické/mailové dotazování

Cílová skupina

69

10
12

4
5
8
81

Cílem rozhovorů bylo získat přehled o situaci v užívání návykových látek v Karlovarském
kraji, o stávající síti sociálních a zdravotnických služeb pro uživatele návykových látek, o
spektru jimi poskytovaných služeb pro různé skupiny klientů, o jejich dostupnosti, vytíženosti,
provázanosti a spolupráci a o případných problémech, s nimiž se potýkají, stejně jako o
případných chybějících typech služeb z pohledu poskytovatelů služeb, uživatelů návykových
látek, pracovníků Policie ČR a veřejné správy – pracovníků Karlovarského kraje, Městské
Policie, koordinátorů městských úřadů, pracovníků pedagogicko-psychologických poraden,
sociálních kurátorů a dalších oslovených a zainteresovaných osob. Protidrogoví koordinátoři
či kontaktní osoby na městských úřadech byli navíc dotazováni i ohledně identifikace
případných otázek potřeb jejich (případného dalšího) vzdělávání pro jejich efektivní působení
v oblasti realizace opatření protidrogové politiky Karlovarského kraje.
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2.2.2. Struktura rozhovorů

Pro vedení rozhovoru s respondenty studie byly zpracovány záznamové archy, jež
obsahovaly strukturu rozhovorů podle sledovaných okruhů a typu zjišťovaných informací (viz
tab. 2). Rozhovory se zaměřovaly na získání stanoveného okruhu informací pro doplnění a
ověření dat ze vstupní analýzy písemných podkladů. Okruhy otázek, z nichž jednotlivé
rozhovory sestávaly, ilustruje následující tabulka č. 2:
Tab. 2 – Položky použitého semistrukturovaného interview s respondenty studie

část

sledované okruhy

konkrétní zjišťované informace

charakteristiky
drogové scény

hlavní užívané drogy v kraji
nejčastější vzorce užívání různých typů drog
informace o injekčním užívání, výměně respektive
sdílení injekčních stříkaček či jejich opakovaném
užívání
nelegální výroba a způsoby distribuce drog, fyzická,
ekonomická a sociální dostupnost drog a jejich ceny
vytipování rizikových území ve vztahu k ilegální výrobě,
distribuci a užívání drog
počty problémových uživatelů drog v kontaktu
s pomáhajícími službami a odhady velikosti jejich skryté
populace v obcích s rozšířenou působností a na jimi
spravovaných územích
otázka možného propojení drogové scény KK se
scénou v německých příhraničních městech
povědomí o existujících službách pro uživatele drog a
jejich nabídce odborné pomoci
místní, časová dostupnost, její práh, přístup pracovníků
služeb
poměr nabídky a poptávky po službách
chybějící typy služeb podle charakteru poskytované
pomoci a podle regionů/lokalit
vnímané problémy a potřeby stávajících služeb včetně
případných chybějících typů nebo kapacit služeb pro
uživatele návykových látek
otázky potřeb dalšího vzdělávání a relevantních témat
pro vzdělávání

1.

typy užívaných drog
způsoby aplikace
rizikové formy chování
dostupnost a cena
rizikové lokality
lokální
PUD

odhady

počtu

vliv blízkosti hranic
informace o službách
pomáhající
instituce

dostupnost služeb
Vytíženost
chybějící služby

2.
3.

subjektivní
zkušenosti

potřeby a problémy

4.

doplňující
informace

potřeby v oblasti dalšího
vzdělávání

Struktura rozhovoru tedy byla předem stanovena ve dvou verzích. Jedna, kratší verze
pokrývající zejména body 1. a 2. (viz tab. 2) byla určena pro rozhovory s klienty služeb pro
uživatele návykových látek. Delší verze rozhovoru (body 1. – 4.) byla určena pro ostatní
identifikované respondenty. Struktura rozhovoru tvoří jeho základní kostru, ale akceptované
postupy kvalitativního výzkumu umožňují tazateli používat v průběhu interview (ať
individuálního nebo skupinového) i další, doplňující otázky, jež mu mohou pomoci rozšiřovat
porozumění dalším okolnostem a specifickým podmínkám (např. místním geografickým,
kulturním, politickým, sociálním či finančním faktorům apod.) v nichž zkoumaný jev probíhá a
je jimi v různé míře ovlivňován. Pro takovou formu rozhovoru je používán termín
semistrukturované interview (Bryman 2003).
Kontakty na oslovené instituce byly získány z elektronických dokumentů dostupných na
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webu Karlovarského kraje. Šlo zejména o dokumenty, vztahující se k protidrogové politice
Karlovarského kraje. Dalšími zdroji byla „Mapa pomoci“ Národního monitorovacího střediska
pro

drogy

a

drogové

závislosti

(http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/),

registr

poskytovatelů sociálních služeb Karlovarského kraje a další informační portály volně
dostupné na internetu. Při následném telefonickém kontaktování, kdy se tazatelé pokoušeli
dohodnout se zástupci identifikovaných služeb a institucí v Karlovarském kraji termíny
rozhovorů, se ukázalo, že některé kontakty z výše uvedených zdrojů již nejsou platné (např.
zrušená telefonní čísla). Byli proto nuceni dohledávat aktuální kontaktní informace, případně
se k nim dostali až v průběhu terénního šetření při rozhovorech s respondenty tzv. metodou
sněhové koule.
Jak už bylo zmíněno, byla data potřebná pro zpracování studie získávána několika formami
kontaktu, přičemž základním klíčem k volbě formy kontaktu byla role respondentů
v kontextu krajské protidrogové politiky a sítě služeb pro uživatele návykových látek. Vybraní
respondenti byli navštíveni osobně (interview s pracovníky služeb, s jejich klienty,
s pracovníky PČR a MP, Karlovarského kraje, městských/obecních úřadů, pedagogickopsychologické poradny). Od některých účastníků šetření byly informace získány formou
fokusní skupiny (rozhovory s 2 či více klienty a/nebo pracovníky služeb současně). Jeden z
oslovených respondentů preferoval zpracování odpovědí písemnou formou a jejich zaslání
elektronickou formou. V některých případech proběhl sběr dat od respondenta kombinací
telefonického rozhovoru a e-mailového zaslání informací, podkladů či odpovědí na zadané
otázky. Ve dvou případech požádal tazatel e-mailem mluvčí institucí (Krajské ředitelství
policie Karlovarského kraje, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR) o postoupení dat
potřebných pro zpracování analýzy. Některé vytipované respondenty kontaktovali tazatelé
pouze telefonicky. To zejména v případech, kdy si potřebovali ověřit či doplnit některé již
získané informace (např. ověření poskytování služeb zdravotní péče uživatelům NL lékaři
psychiatry s nasmlouvanými AT úvazky u VZP). Sběr primárních dat probíhal v lednu 2017.
Ve většině případů byly rozhovory s respondenty zaznamenávány na diktafon a současně si
z nich tazatelé pořizovali písemné poznámky. Z rozhovorů s dalšími respondenty byly
pořizovány písemné poznámky buď bezprostředně při rozhovoru nebo po něm, vždy podle
okolností. Relevantní statistická data a další popisné údaje o kraji, o zařízeních poskytujících
služby pro uživatele návykových látek a o poskytovaných službách získaná analýzou
sekundárních písemných nebo elektronických dokumentů byla přepsána do tabulek.
Po skončení úvodní fáze sběru dat, byly získané informace analyzovány, přičemž byly
využity standardní postupy kvalitativní analýzy dat, zejména kódování a konceptualizace
(Bryman 2003), tj. vytváření kategorií odpovědí na jednotlivé stanovené otázky. V případě
potřeby byly identifikované chybějící informace doplňovány návazným sběrem dat např.
formou dohledávání dalších písemných zdrojů a/nebo doptáváním respondentů při
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rozhovorech, telefonicky a/nebo e-mailem.
Poznatky ze šetření uvedené v částech 4. a 5. jsou pro ilustraci doplněny doslovnými
citacemi z uskutečněných interview („psanými v uvozovkách a kurzivou“), protože dokreslují
popis charakteristik drogové scény v Karlovarském kraji. Přepis je doslovný včetně
případných chyb a způsobu vyjadřování respondentů.

2.3. Etické otázky a metodologické limity studie
Realizátoři analýzy se v průběhu celé její realizace snažili dodržovat odpovídající etické
zásady. Při sběru dat formou rozhovorů se osloveným respondentům nejprve představili a
předložili jim žádost o spolupráci od náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast
sociálních věcí a bezpečnost Mgr. Petra Kubise. Následně byli respondenti informováni o
účelu a plánovaném průběhu šetření stejně jako o dobrovolnosti jejich účasti v něm na
základě informovaného souhlasu. Byli rovněž seznámeni se způsobem sběru dat,
zaznamenáváním rozhovorů a o zachování anonymity dat při jakémkoli nakládání s nimi.
Účastníkům studie byla nabídnuta možnost seznámit se s jejími závěry způsobem, který
odpovídá jejich přání. Někteří z nich o seznámení s jejími závěry – např. formou zaslání
závěrečné zprávy - projevili zájem. V případě e-mailové komunikace s potenciálními
respondenty přikládali tazatelé do příloh rovněž kopii žádosti o spolupráci od náměstka
hejtmanky Karlovarského kraje, aby prokázali svoji totožnost.
S ohledem na charakter, cíle a metody použité při realizaci analýzy je třeba zmínit její limity
při interpretaci zjištění. V první řadě z důvodů omezené míry reliability (spolehlivosti) a
validity (platnosti) sebraných dat, jež může být limitována obavou některých z oslovených
respondentů z ohrožení jejich postavení v kontextu krajské protidrogové politiky. Proto mohli
tazateli sdělit jen selektivní údaje, tj. pouze ty, které sami chtěli. Přičemž ověřit jimi
poskytnuté informace, jež mohly být zkresleny jejich subjektivními názory, přesvědčeními a
preferencemi je obtížné, ne-li nemožné.
Realizátoři studie navíc při sběru dat nedisponovali žádnými zvláštními pravomocemi, což se
mohlo projevit i co do úplnosti dat. Pracovníci oslovených institucí nemuseli být ochotni
nebo schopni se do šetření zapojit nebo sdělit všechny informace, jež od nich realizátoři
požadovali. S takovým postojem některých respondentů se realizátoři studie opakovaně
setkali a požadované informace se jim od nich získat nepodařilo.
Jeden respondent uvedl, že pro realizaci analýzy byl zvolen „blbý čas“. To proto, že část
oslovených institucí zpracovává, vyhodnocuje a publikuje data za rok 2016 až ke konci
března 2017. I proto jsou některá data v analýze za rok 2016, ale jiná za rok 2015.
Je rovněž pravděpodobné, že nemuseli být osloveni všichni jednotlivci či subjekty, od nichž
bylo možné získat informace využitelné pro realizaci analýzy. To je způsobeno zejména tím,
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že užívání ilegálních drog je skrytou činností a je proto obtížné kontaktovat jejich uživatele
přímo v terénu. Rovněž je možné, že realizátoři nekontaktovali všechny osoby, které se na
realizaci opatření protidrogové politiky na území kraje podílejí proto, že o nich neměli
dostatek informací nebo proto, že se domnívali, že o daném regionu/lokalitě již získali
dostatek potřebných informací. Navíc, několika vytipovaným respondentům nebylo možné se
dovolat na čísla uvedená v různých zdrojích, včetně jimi deklarovaných na internetu.
Ostatně, jak vyplývá z názvu metody použité pro zhodnocení situace v kraji (rychlý průzkum),
jde o výzkumný přístup, který nepočítá s kontaktováním vyčerpávajícího počtu možných
respondentů.
Další skutečnosti, jež mohou vypovídací hodnotu této zprávy omezovat, jsou problémy ve
srovnatelnosti statistických dat vykazovaných různými subjekty. Např. není jednoznačně
definován termín žádost o léčbu, který je – jako tzv. klíčový indikátor používaný v metodologii
výročních zpráv členských zemí EU pro EMCDDA - definován jako jakákoli žádost o službu
odborného programu. Nemusí tedy nutně jít o žádost o službu léčby závislosti uživatele NL,
ale o žádost o službu např. výměnného programu, který poskytují nízkoprahové služby – tj.
terénní programy a/nebo kontaktní a poradenská centra.
Konečně nemuseli realizátoři analýzy, vzhledem k tomu, že nepocházejí z Karlovarského
kraje, pochopit všechny souvislosti, kontext, v němž realizaci opatření protidrogové politiky
probíhá, případně se mohli dopustit chyb při přepisu interview nahraných na diktafonech a
v důsledku tak např. uvést nesprávný název zařízení, obce či místa – za což se autor zprávy
předem omlouvá.
Neúplnost dat získaných realizátorem výzkumu a omezená velikost vzorku respondentů
představuje významné omezení při zobecňování získaných poznatků.

2.4. Technické, organizační a personální zajištění výzkumu
Studie byla realizována na základě zadání Karlovarského kraje formulovaného ve smlouvě o
dílo. Studii realizoval tříčlenný tým pod vedením PhDr. Josefa Radimeckého, Ph.D., MSc.,
pracovníka Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze. Spolu s ním se na sběru dat podíleli pracovníci WHITE LIGHT I, z.ú. se
sídlem v Ústí nad Labem Bc. Jakub Solčány a Martin Zahálka, kteří mají v této oblasti
zkušenosti z obdobných studií. Mj. se všichni tři podíleli na zpracování Analýzy stavu
drogové scény v Karlovarském kraji v roce 2008.
Realizaci výzkumu finančně a materiálně zabezpečil Karlovarský kraj. Pro pořízení záznamů
z rozhovorů byly v některých rozhovorech použity diktafony. Přepis interview, jejich analýzu i
analýzu dalších dat prováděli realizátoři studie.
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2.5. Postřehy z terénního šetření
Díky písemnému pověření od náměstka hejtmanky Karlovarského kraje se realizátoři studie
ve většině případů setkávali se vstřícným přijetím a ochotou požadované informace
poskytnout. V několika málo případech však oslovení pracovníci s rozhovorem z různých
důvodů nesouhlasili (což nicméně korespondovalo s deklarovanou dobrovolností jejich účasti
v realizovaném šetření). Jeden oslovený respondent upřednostnil písemné zpracování
otázek obsažených v semistrukturovaném interview, několik respondentů upřednostnilo
telefonický rozhovor. Několika nebylo možné se dovolat.
Cíle šetření a jeho smysluplnost byly oslovenými respondenty vnímány různorodě. Část jich
oceňovala zájem o situaci v síti služeb pro uživatele návykových látek na území
Karlovarského kraje a o její potřeby. Někteří nicméně vyjádřili své pochybnosti o významu a
především o praktickém dopadu analýzy drogové scény Karlovarského kraje s tím, že se
opakovaně provádějí různé analýzy, ale v praxi poskytování služeb se k lepšímu nic
nezměnilo. Někteří vyjádřili i své zklamání, že se situace v dané oblasti spíše horší.
V některých obcích s rozšířenou působností (ORP) oceňovali poskytovatelé služeb i
pracovníci veřejné správy dobrou vzájemnou spolupráci, jak mezisektorovou, tak i
mezioborovou (zástupci NNO, veřejné správy a/nebo Policie ČR). V jiných ORP se tazatelé
setkali s názory, že se vzájemná spolupráce a komunikace mezi různými subjekty
zapojenými do realizace opatření protidrogové politiky nedaří.
V několika rozhovorech se jako slabá stránka objevilo i téma politizace protidrogové politiky
Karlovarského kraje. Ta se v minulosti měla projevit mj. ve změně složení Krajské
protidrogové komise jako poradního orgánu Rady respektive Zastupitelstva Karlovarského
kraje. Komise, jež byla při předešlé analýze drogové scény v r. 2008 složena ze zástupců
odborníků a aktivních účastníků realizace opatření protidrogové politiky ze všech rezortů,
byla následně, po krajských volbách, nahrazena Krajskou protidrogovou komisí složenou
převážně ze zástupců jednotlivých politických stran. Následně byla jako samostatná komise
zrušena.
Oceňována byla krajská protidrogová koordinátorka, která má o situaci v oblasti protidrogové
politiky přehled a ví o problémech v kraji, ale ve své práci naráží na nezájem a/nebo
neochotu politiků tyto problémy řešit.
V několika ORP se tazatelé setkali s názorem, že současné politické reprezentace některých
měst a obcí mají spíše tendenci problémy spojené s výrobou a užíváním návykových látek
nevnímat, přehlížet a neřešit je.
Oslovení uživatelé návykových látek oceňovali vstřícný a pomáhající přístup některých typů
odborných služeb, zejména kontaktních center v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.
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3. Legislativní a politické prostředí
3.1 Zákon č 379/2005 Sb.
Role krajů při realizaci opatření protidrogové politiky vlády ČR je v kontextu stávající
legislativy upravena zejména zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů. Zákon vstoupil v platnost 1. ledna 2006. Nicméně koncem roku 2016
schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a následně Senát PSP ČR jeho novelu. Ta
v současné době čeká na schválení prezidentem ČR. Zákon má vstoupit v platnost 31.
května 2017 u příležitosti Světového dne bez tabáku, který vyhlašuje Světová zdravotnická
organizace.
Novela zákona však neodstranila nedostatky jeho předcházející verze. Redukcí původních
ustanovení spíše situaci v koordinaci protidrogové politiky, služeb pro osoby ohrožené
závislostmi a jejich financování ještě více zamlžila. Novela nijak nezpřesňuje stávající vágní
ustanovení týkající se koordinace protidrogové politiky vlády ČR, rolí a odpovědností
ústředních státních orgánů, krajských a místních samospráv. Krajům

a místním

samosprávám sice umožňuje realizovat vlastní opatření protidrogové politiky a podílet se na
spolufinancování služeb pro osoby se závislostmi, ale nestanovuje pro to jasná pravidla,
např. která úroveň veřejné správy zodpovídá za služby s rozdílnou územní působností
a/nebo v jakých finančních poměrech se mají věcné příslušné ústřední státní orgány, krajské
a místní samosprávy na financování služeb podílet.
Neprošly ani pozměňovací návrhy poslanců Bartoška a Krákory. První z nich navrhoval zřídit
fond na financování služeb pro osoby ohrožené závislostmi, který by tvořily příjmy z daně
z prodeje tabáku a alkoholu. Fond by mohl přispět k zajištění stabilního a předpověditelného
zdroje ve veřejném rozpočtu, z něhož by mohly být financovány služby pro osoby ohrožené
závislostmi. Druhý poslanec se snažil zpřesnit ustanovení upravující koordinaci opatření
protidrogové politiky na různých úrovních veřejné správy, jež jsou ve stávající verzi zákona
vágní. To vede např. k rozdílnostem v přístupech k opatřením protidrogové politiky v různých
krajích respektive obcích České republiky, což je patrné právě v oblasti financování služeb
prevence, léčby a minimalizace rizik spojených se závislostmi. Očekávání, že by novela
zákona mohla přispět k vytvoření skutečného systému protidrogové politiky, tedy nebyla
naplněna.
V novelizované verzi zákona byl navíc vypuštěn výčet a definice jednotlivých typů služeb
odborné péče pro uživatele návykových látek. Ty upravuje § 20, odst. 2, písm. b) – j) dosud
platné verze zákona. Jednalo se o tyto typy služeb: b) detoxifikace, d) kontaktní a
poradenské služby, e) ambulantní léčba, f) stacionární programy,

g) krátkodobá a

střednědobá ústavní péče, h) rezidenční péče v terapeutických komunitách, i) programy
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následné péče, a j) substituční léčba.
3.2 Zákon č. 108/2006 Sb.
Ze služeb pro osoby ohrožené závislostmi a/nebo se závislostmi tak bude mít od 1. 6. 2017
oporu v zákoně již jen 5, které jsou uvedeny a definovány v zák. č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Jde o tyto typy služeb, definované v Dílu 3: odborné sociální
poradenství (§ 37), kontaktní centra (§ 59), služby následné péče (§ 64), terapeutické
komunity (§ 68) a terénní programy (§ 69). Z uvedených služeb jsou v Karlovarském kraji
pouze 3 typy služeb:
1. kontaktní (a poradenská) centra v Karlových Varech, Sokolově a Chebu;
2. terénní programy (pro uživatele NL) v okresech Karlovy Vary, Sokolov a Cheb;
3. odborné sociální poradenství v Karlových Varech2.
(Zdroj: registr poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji, 2017)
Poskytovatelé

služeb

jsou

povinni

jimi

poskytované

služby

registrovat

v registru

poskytovatelů sociálních služeb v příslušném kraji. To předpokládá naplnění požadavků
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a standardů sociálních služeb. Registrace
služby je zákonnou podmínkou, již musí poskytovatel služby splnit, aby mu mohla být
poskytnuta dotace na provoz z veřejného rozpočtu od orgánů na všech úrovních veřejné
správy. Nárok na dotaci nicméně poskytovateli služeb úspěšnou registrací nevzniká, protože
dotace je ze zákona nenárokovatelná. V současnosti musí být navíc zařazen do krajské sítě
sociálních služeb, kterou definuje a schvaluje příslušný kraj.
3.3 Standardy odborné způsobilosti služeb RVKPP
Dne 3. 3. 2015 schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky inovovanou verzi
Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné
služby (Standardy služeb pro uživatele drog, závislé a patologické hráče) (RVKPP, 2015).
V nich definuje odborné požadavky na následujících 10 typů specializovaných služeb pro
osoby se závislostmi s 3 podprogramy – tzv. léčebné kontinuum - pro výše uvedenou cílovou
skupinu. Jde o tyto služby: 1. Detoxifikace, 2. Terénní programy, 3. Kontaktní a poradenská
centra, 4. Ambulantní léčba, 5. Ambulantní stacionární péče, 6. Krátkodobá a střednědobá
lůžková péče, 7. Rezidenční péče v terapeutických komunitách, 8. Doléčovací programy
(8.A. Chráněné bydlení, 8.B. Chráněné pracovní programy), 9. Substituční léčba, 10.
Adiktologické služby ve vězeňství (10.A. Následná povýstupní péče). Standardy pro výše
uvedené typy služeb stanoví požadavky, které musí být poskytovateli služeb naplněny, aby

2

V Karlovarském kraji je registrováno mnohem více služeb odborného sociálního poradenství. Pouze 1 z nich
nicméně pracuje s cílovou skupinou uživatelů návykových látek.
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mohl získat dotaci na provoz zejména od ústředních státních orgánů. Tzv. certifikace služby,
jež podle předcházející verze standardů probíhají již od r. 2005, jsou pro získání dotace
podmínkou. Ale ani udělení certifikace nedává poskytovateli služeb záruku, že dotaci, o
kterou musí každý rok zpravidla několik orgánů veřejné správy žádat, skutečně dostane.
Na rozdíl od výše uvedených služeb, definovaných v zákonech z dílny dvou rezortů –
Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí – které definují služby
zdravotnickou respektive sociální optikou a obsahují proto značnou míru rezortního
redukcionismu, standardy odborné způsobilosti RVKPP definují služby nadrezortně či
mezirezortně. Přestože se jak MZ ČR, tak i MPSV ČR a RVKPP často zaklínají tzv.
evidence-based přístupy, tj. přístupy podloženými vědeckými důkazy, služby pro osoby se
závislostmi, zejména ty, provozované NNO se v praxi potýkají s celou řadou nevýhod, jež
plynou ze stávajícího legislativního prostředí, v němž musí fungovat.
3.4 Nevýhody stávajícího legislativního prostředí pro zajištění dostupnosti služeb
Jak již bylo zmíněno, legislativní prostředí vymezující podmínky pro realizaci opatření
protidrogové politiky a poskytování odborných služeb představuje pro jejich poskytovatele
celou řadu nevýhod. Ty představují překážky (nebo též hrozby v kontextu tzv. SWOT
analýzy) pro efektivní realizaci opatření protidrogové politiky na různých úrovních veřejné
správy. To platí i pro realizaci opatření protidrogové politiky v Karlovarském kraji. Hlavní
identifikované nevýhody současného legislativního prostředí pro zajištění dostupnosti služeb
pro osoby se závislostmi v Karlovarském kraji jsou:
• absence jednoho koordinačního a dotačního místa na centrální úrovni,
• rezortismus,
• tzv. „vícezdrojové“ financování služeb,
• finanční nestabilita služeb,
• narůstající administrativní zátěž,
• omezená kompetence krajů při zajišťování dostupnosti zdravotnické péče o osoby se
závislostmi,
• neprovázanost služeb v kraji.
Podrobnější komentář k výše uvedeným nevýhodám současného legislativního prostředí pro
zajištění dostupnosti služeb pro osoby se závislostmi následuje:
• absence jednoho koordinačního a dotačního místa na centrální úrovni – vláda ČR
má poradní, iniciační a koordinační orgány pro otázky realizace protidrogové politiky –
Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). RVKPP ale nedisponuje
potřebnými kompetencemi, aby mohla svoji roli koordinačního orgánu – ve smyslu správy
celostátní sítě služeb pro osoby se závislostmi efektivně plnit. Zpracovává sice Strategii
protidrogové politiky vlády ČR a Akční plány její realizace, ale může pouze doporučovat
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věcně příslušným resortům, i samosprávným orgánům veřejné správy, tj. obcím i krajům,
co a jak by měly dělat. RVKPP navíc disponuje omezenými dotačními prostředky na
financování služeb pro osoby se závislostmi (ve výši cca 30 – 50 % celkových provozních
nákladů), další věcně příslušné ústřední státní, ale i samosprávné orgány krajů a měst se
na financování služeb rovněž různou měrou a nekoordinovaně podílejí, takže RVKPP
fakticky nemůže celorepublikovou síť služeb efektivně koordinovat a spravovat.
• resortismus zejména ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí, který vede
k redukcionismu služeb pouze na zdravotnické a/nebo sociální je v rozporu s tzv.
evidence-based přístupem v oboru závislostí. Stávající odbornou veřejností aplikovaný
bio-psycho-sociální model závislostí implikuje ve všech službách pro osoby ohrožené
závislostmi a/nebo se závislostmi nadrezortní a/nebo celostní přístup, který současně
kombinuje zdravotnické postupy i sociální práci. Např. podle poznatků z výzkumů nestačí
v léčbě osob se závislostmi pouhá farmakoterapie, ta musí být doplněna o psychosociální
podporu klientů či pacientů, aby byly léčebné intervence skutečně efektivní. Zdravotní
pojišťovny ale hradí poskytovatelům zdravotní péče výhradně zdravotní výkony, nikoli
doprovodnou psychosociální podporu. Podobně nestátní poskytovatelé služeb nemohou
od MPSV získat dotace na poskytování kombinované zdravotní a sociální služby. Dotace
mohou získat výhradně na sociální služby, na jejich zdravotní komponentu musejí žádat
finanční dotaci např. od MZ. Pouze RVKPP poskytuje dotace na služby v jejich
nadrezortní podobě. Problém ale je, že RVKPP přispívá přidělenou dotací pouze na část
provozních nákladů služeb (cca 30 – 50 %).
• tzv. „vícezdrojové“ financování služeb – je jedním z důsledků výše uvedeného
rezortismu a absence zákonem podloženého systému realizace a financování opatření
protidrogové politiky. Zejména nestátní poskytovatelé služeb jsou nuceni žádat o dotace
tzv. z více zdrojů, tj. na státní úrovni např. od ministerstev práce a sociálních věcí,
zdravotnictví či Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Současně je po nich
požadováno, aby k částce získané od ústředních státních orgánů získali spolufinancování
od samosprávných orgánů krajů a měst či obcí. Pro to, v jakém poměru mají od kterého
donora z veřejné správy finanční dotace žádat, nejsou stanovena žádná pravidla. Nejde
tedy o systém financování služeb, ale spíše o komplikovanou a obtížně předpověditelnou
„loterii“ bez jasných pravidel, již musí poskytovatelé služeb podstupovat, pokud chtějí
potřebné služby poskytovat. Odpovědnost za případné omezování poskytovaných služeb
– např. v důsledku krácení dotací od některého z donorů – ale nesou poskytovatelé
služeb, nikoli orgány veřejné správy. To přesto, že mají ze zákona zodpovídat za zajištění
dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb pro občany žijící na jimi spravovaném
území. Matoucí je i termín „vícezdrojové“ financování. Bez ohledu na to, z jaké úrovně
veřejné správy je poskytovatelům služeb dotace přidělena, je přidělována stále jen
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z jednoho zdroje, a sice z veřejného rozpočtu. Tím spíše je zarážející, že zákonodárci
nemají zájem na vytvoření jasného, přehledného a koordinovaného systému financování
služeb s jasnými pravidly a jedním subjektem zodpovědným za správu sítě služeb.
V současné nepřehledné situaci může docházet i k plýtvání s veřejnými prostředky.
• finanční nestabilita služeb – k té přispívají výše uvedené faktory rezortismus a tzv.
„vícezdrojové“ financování. V jejich důsledku poskytovatelé služeb z roku na rok (už
vůbec ne několik let dopředu) nevědí, kolik finančních prostředků na jimi provozované
služby získají a kdy dotace dostanou. Paradoxem je, že donory z ústřední státní správy
schválené standardy pro poskytovatele služeb je mj. požadováno, aby strategicky
plánovali. To je ve výše zmíněné situaci financování služeb prakticky nemožné. Finanční
nestabilita služeb staví jejich poskytovatele do dalších obtížných situací. Např.
poskytovatel na základě ad hoc dotační pobídky ať už tuzemského donora a/nebo
evropských fondů vybuduje na zelené louce chybějící službu, která se osvědčí, ale po
určitém časovém období zdroje pro její financování bez náhrady vyschnou. A to přesto, že
se služba ukázala jako potřebná a efektivní. Poskytovatel je pak nucen poskytování
služby ukončit, přestože je po ní ze strany klientů stále poptávka. Finanční nestabilita
služeb ohrožuje i jejich personální zabezpečení, protože může vést k fluktuaci pracovníků
a snižuje jejich atraktivitu pro případné nové pracovníky. S těmito situacemi se tazatelé
setkali při terénním šetření i v Karlovarském kraji.
• narůstající administrativní zátěž – i k ní přispívají výše zmíněné faktory rezortismus a
tzv. „vícezdrojové“ financování. Zejména nestátní poskytovatelé služeb jsou nuceni, aby
zajistili finanční prostředky potřebné pro poskytování služby, podávat žádosti o dotace
nejméně na 4, ale často i na více místech. Jde zpravidla o MPSV, RVKPP, MZ, příslušný
kraj a nejméně 1 město – to např. v případě kontaktního centra, v případě terénního
programu může jít o více měst v regionu, kde služba působí. Již zmíněný rezortismus mj.
způsobuje, že téměř každý orgán veřejné správy používá jiné formuláře a/nebo
elektronické aplikace pro podávání žádostí o dotace i pro jejich vyúčtování a podávání
zpráv (často pololetní a výroční, tj. 2 ročně), jak byla služba v daném kalendářním roce
realizována. Navíc požadavků na zpracování žádostí a statistických dat jak pro donory,
tak i pro další věcně příslušné instituce (např. Národní registr léčby uživatelů drog ÚZIS)
permanentně narůstá. To představuje pro pracovníky služeb zmíněnou narůstající
administrativní zátěž, která není nicméně donory ve výši poskytovaných dotací na provoz
služeb reflektována a ubírá pracovníkům služeb čas na přímou práci s klienty.
• omezená kompetence krajů při zajišťování dostupnosti zdravotnické péče o osoby
se závislostmi – kraje se potýkají se zákonným paradoxem, kdy jsou na jedné straně
zodpovědné za zajištění zdravotní péče pro občany na jimi spravovaném území,
současně ale pro to nedisponují potřebnými kompetencemi. Např. o počtu úvazků tzv. AT
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péče rozhoduje především majoritní Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zdravotní
pojišťovny jsou oprávněné tento typ zdravotní péče s jejich poskytovateli nasmlouvat, kraj
nemá kompetence do toho nikterak zasahovat. Zdravotní odbory krajů nemají ani přehled,
s kterými poskytovateli zdravotní péče zdravotní pojišťovny AT péči nasmlouvaly. Kraj
může pouze na základě podnětu zdravotní pojišťovny, poskytovatele zdravotní péče
a/nebo města/obce v roli administrátora vypsat výběrové řízení na poskytování určitého
typu zdravotní péče. Ale i když poskytovatel zdravotní péče výběrové řízení na
poskytování např. AT péče vyhraje, kraj mu pouze vystaví oprávnění k poskytování dané
služby, ale záleží na zdravotních pojišťovnách, zda s poskytovatelem smlouvu o
poskytování zdravotní péče podepíší či nikoli. To představuje nejenom v Karlovarském
kraji nepřekonatelnou překážku při jeho snahách o zajištění potřebné odborné zdravotní
péče pro osoby se závislostmi.
• neprovázanost služeb v kraji – poznatky z realizovaného terénního šetření naznačují,
že existující sociální a zdravotní služby pro osoby se závislostmi nejsou dostatečně
provázané. Nedostatečně spolu komunikují o klientech/pacientech jimž poskytují služby a
nespolupracují v jejich prospěch. To platí jak o komunikaci a vzájemné spolupráci mezi
sociálními a zdravotními službami, tak i mezi různými typy zdravotních služeb. Např.
pokud psychiatr pošle pacienta se závislostí do návazných služeb pobytové léčby – např.
na akutní detoxifikaci do Nemocnice Ostrov a odtud je pacient odeslán do pobytové léčby
v nějaké psychiatrické léčebně či nemocnici v jiném kraji, psychiatr z ambulance se o tom
nedozví. Kraj nemá v daném případě kompetence poskytovatelům služeb cokoli
nařizovat. Jedinou možností je, aktivizovat pracovní skupiny, případně tzv. „kulaté stoly“ či
„multitýmy“, které v některých oblastech a městech kraje působí a facilitovat diskusi mezi
různými poskytovateli s cílem zlepšit provázanost jimi poskytovaných služeb.
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4. Drogová scéna, trendy v užívání drog a jeho dopady
Hlavními zdroji dat pro zpracování této kapitoly byly informace z rozhovorů s pracovníky
Policie ČR respektive Městské policie, pracovníků veřejné správy, poskytovatelů a klientů
odborných služeb v jednotlivých městech a obcích Karlovarského kraje a různé zprávy
obsahující statistická data zejména z celostátní a krajské úrovně. Mapovat dostupnost,
způsoby výroby a distribuce drog je obtížné vzhledem k tomu, že se, s výjimkou alkoholu,
vztahuje zejména k manipulaci se zákonem zakázanými látkami, jejichž distributoři i
uživatelé mají tendenci se z pochopitelných důvodů skrývat. Přesto se s využitím dostupných
zdrojů dat podařilo identifikovat hlavní trendy.
4.1 Dostupnost a distribuce drog
V této podkapitole jsou prezentovány hlavní poznatky získané v rámci terénního šetření
týkající se identifikovaných trendů v dostupnosti hlavních užívaných ilegálních návykových
látek, ve způsobech jejich výroby a distribuce na ilegálním drogovém trhu, otázky kvality a
ceny návykových látek a rizika spojená s jejich užíváním v Karlovarském kraji.
V případě, že byly v aktuálním šetření zjištěny výrazné podobnosti a/nebo změny oproti
situaci identifikované v roce 2008, je na to v textu upozorňováno.
Marihuana
Zdá se, že přetrvává trend tzv. „normalizace“ užívání marihuany mezi dětmi a mladistvými,
zaznamenaný již při realizaci analýzy drogové scény v Karlovarském kraji v r. 2008. To
znamená, že velká část dětí a mladých lidí má tendenci rizika spojená s užíváním marihuany
zlehčovat, bagatelizovat či dokonce popírat, nepovažuje ji za drogu a její užívání vnímá jako
něco „normálního“, běžného. A podle toho mají tendenci se i chovat.
Stejně jako v r. 2008 i v r. 2017 zazněly při terénním šetření informace, že s marihuanou
experimentují již velmi malé děti ve věku 9 – 10 let. Nezdá se tedy, že by platilo okřídlené
tvrzení “marihuanu užívají stále mladší děti”, s nímž se tazatelé při rozhovorech opakovaně
setkali. Peníze na nákup návykových látek si školáci opatřují tak, že se jich na marihuanu
(alkohol, cigarety) složí více najednou. Zaznamenány byly i případy, kdy školák či školačka
přinesl do školy marihuanu, kterou vzal staršímu sourozenci a/nebo některému z rodičů, kteří
ji doma užívají. Cena marihuany prodávané v Karlovarském kraji se různě liší, podle
některých pramenů se pohybuje v rozmezí od 50,- do 200,- Kč. Cena se patrně odvíjí od
řady okolností – např. zda je aktuálně na ilegálním trhu dostatek drogy, jaká je její kvalita,
kdo, od koho a kolik drogy kupuje, kdo a jak ji vypěstoval a za jakým účelem ji prodává.
„Drogy lze dle informací sehnat i na školách. Většina mladistvých nepovažuje marihuanu za
drogu, její užívání je běžné už do cca 12 – 13 let.” (Interview 21)
„Sledujeme, že marihuana je v naší společnosti neustále zlehčována. Toho využívají i dealeři
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a uživatelé, kteří se již ani moc neskrývají a veřejně hlásají, že látku užívají nebo užívali.
Dopadem je, že tuto drogu již užívají i někteří žáci na 1. stupních základních škol.”
(Interview 28)
Pěstování marihuany probíhá na území kraje třemi hlavními způsoby:
•

organizovaná výroba ve velkopěstírnách, provozovaných nejčastěji výrobci z řad
vietnamské komunity,

•

samovýroba:
o formou in-door pěstování, v bytech ve speciálních stanech,
o formou out-door pěstování, tj. výsev marihuany ve volné přírodě.

„Marihuana je pěstovaná především v pěstírnách. Na jedné straně jde o vietnamské
velkopěstírny, na druhé straně o drobné pěstitele, kteří si marihuanu nejčastěji pěstují doma
ve stanech. Jde o tzv. in-doory.“ (Interview 29)
Zdá se, že oproti situaci v r. 2008 došlo ke změně tehdy typického trendu, kdy pěstování
rostlin marihuany pro vlastní potřebu konzumentů se zdálo být na ústupu, spíše výjimkou a
bylo typické zejména pro starší uživatele. Mladší uživatelé si marihuanu zpravidla kupovali
na ilegálním trhu. Část těch, kteří pěstují marihuanu v bytech, to zřejmě dělá především pro
vlastní potřebu, ale byly zaznamenány i případy, kdy pěstování sloužilo jako zdroj obživy.
„V minulosti byl zadržen český pěstitel, který provozoval cca 4-5 takových stanů a jeho
měsíční příjem z nich byl mezi 30 – 40.000,- Kč měsíčně.“ (Interview 40)
V r. 2008 byl pozorován trend nárůstu počtu velkých průmyslových pěstíren konopí, jež
v Karlovarském kraji provozovaly zejména příslušníci vietnamských organizovaných skupin
(Radimecký a kol., 2008). V r. 2017 se naopak zdá, že se část uživatelů marihuany, včetně
těch mladších, vrací k samopěstitelství v obou formách, tj. pěstování v bytech i ve volné
přírodě.
„V lokalitě je rozšířené samopěstitelství marihuany, především v bytech, na balkonech nebo
ve stanech, ale i na políčkách okolo města.“ (Interview 22)
Výše uvedený trend pozorovaný v Karlovarském kraji koresponduje s trendem nárůstu podílu
malých domácích pěstíren marihuany a současně pokles podílu velkých průmyslových
pěstíren, který byl v r. 2015 zaznamenán na celorepublikové úrovni. Národní protidrogová
centrála jej prý přičítá jednak zásahu policie proti majitelům a provozovatelům tzv.
growshopů, jednak odklonu vietnamských organizovaných skupin od pěstování konopí
směrem k výrobě pervitinu. Odklon má být motivovaný větším a rychlejším ziskem s nižším
rizikem odhalení při ilegální výrobě a distribuci pervitinu (Mravčík a kol., 2016).
Takzvané in-door nebo též hydroponní pěstování marihuany probíhá většinou ve vytápěných
sklenících, v bytech ve speciálních skříních a/nebo stanech. Rostlinám jsou dodávána
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odpovídající hnojiva, vytvářeny optimální teplotní podmínky a věnována zahradnická péče,
které umožňují získat sklizeň několikrát do roka. Za tím účelem používané, speciálně
vyšlechtěné odrůdy obsahují oproti rostlinám pěstovaným ve volné přírodě výrazně vyšší
koncentraci účinné psychotropní látky delta-9-tetrahydrocannabinolu (dále THC). Zatímco u
rostlin pěstovaných ve volné přírodě byla její průměrná koncentrace udávána v rozmezí 3,5 –
5 %, u hydroponně pěstovaných látek se uvádí koncentrace cca mezi 13 – 16 % THC
(Miovský a kol., 2008; EMCDDA, 2008). Marihuana s nejvyšší koncentrací THC zachycená
v roce 2015 obsahovala 29,5 % této účinné psychotropní látky (Mravčík a kol., 2016).
Jedním z možných rizik průmyslového pěstování marihuany ve velkých pěstírnách je
používání chemických hnojiv s cílem urychlit růst rostlin na výrobu marihuany. Podle
některých poznatků nemusí být rostliny v období jejich sklizně od použitých chemikálií
dostatečně vyčištěny a marihuana tak může obsahovat jejich rezidua, zbytky, které uživatelé
marihuany při jejím užívání různými formami vstřebávají do těla. To jim může po určitém
období užívání marihuany způsobit vážné zdravotní problémy.
„Vietnamští pěstitelé marihuany používají řadu chemických hnojiv. Máme ale poznatky o
tom, že někdy nedodržují technologický postup při jejím pěstování. Nějakou dobu před
sklizní by měli hnojiva vysadit a rostliny „proplachovat“ vodou, aby je zbavili škodlivých
chemikálií. To ale často nedělají, protože na sklizeň spěchají.“ (Interview 42)
Pracovníci

Krajského

ředitelství

policie

Karlovarského

kraje

mají

zmapováno,

jak

marihuanové velkopěstírny, případně varny pervitinu v režii příslušníků vietnamské komunity
fungují:
„V minulosti používali pro zřizování hydroponních velkopěstíren prázdné a opuštěné objekty
na samotách – bývalé zemědělské usedlosti, hospodářské budovy – které byly patrně
v předstihu vytipovávány a najímány zpravidla na doklady „bílého koně“. Po 1 – 2 sklizních
se obvykle přestěhovali do jiného vytipovaného objektu, aby tak snížili riziko odhalení.
V současnosti si patrně vytipují a pronajmou několik, např. 6 objektů najednou, klidně i
v běžné zástavbě, protože současné filtry jsou kvalitní a zápach z výroby drog není cítit.
Potom se operativně rozhodují, kterou budovu pro co využijí, tedy jestli pro pěstování
marihuany nebo pro výrobu pervitinu.“ (Interview 29)
Užívání marihuany představuje celou řadu zdravotních a sociálních rizik, jež jsou výrazně
vyšší v případě dětí a mladistvých (např. Miovský a kol., 2008). Z realizovaného terénního
šetření se zdá, že povědomí mladých lidí o těchto rizicích je poměrně nízké, respektive mají
tendence je bagatelizovat.
Dalším možným rizikem užívání marihuany je i riziko „přechodu“ k užívání jiných, více
rizikových drog. K tomu ale dochází – na rozdíl od zavedených mýtů - spíše v případě menší
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části těch, kteří někdy v životě marihuanu vyzkoušeli.
Podle Mapy odhalených varen pervitinu a pěstíren marihuany v r. 2016 Národní protidrogové
centrály bylo v roce 2016 na území kraje odhaleno 13 pěstíren marihuany v těchto lokalitách:
Plesná, Cheb (2), Fojtov, Stará Role, Lesov, Olšová Vrata, Březová, Lázně Kynžvart (2),
Horní Kramolín, Mariánské Lázně (2). Informace o tom, o jaký typ pěstíren šlo, tj. zda se ve
všech případech jednalo o velké průmyslové a/nebo některé z nich byly „domácí“, však
v uvedeném zdroji chybí.
Pervitin
Metamfetamin – pervitin je mezi problémovými uživateli drog v Karlovarském kraji
nejrozšířenější ilegální drogou. Podle různých odhadů jej užívá více než 95 % problémových
uživatelů drog, v převážné většině injekčně (Interview 32). Mezi některými skupinami jeho
uživatelů, kteří nechtějí být považováni za „feťáky“, kteří si drogu aplikují injekčně, nicméně
převažuje jeho užívání šňupáním (Interview 26).
Stejně jako v případě marihuany, i pervitin v Karlovarském kraji pochází ze dvou hlavních
výrobních a distribučních zdrojů, které jsou lokalizovány na území kraje:
•

velkovýrobny pervitinu, vyrábějící pervitin ve větších množstvích, provozované
nejčastěji organizovanými vietnamskými skupinami. Část pervitinu je zpravidla určena
pro ilegální trh v Německu a/nebo pro prodej uživatelům z Německa, část zůstává pro
distribuci pro uživatele z Karlovarského kraje,

•

malé varny, vyrábějící zpravidla malá množství pervitinu pro malou uzavřenou
skupinu uživatelů z Karlovarského kraje.

V r. 2008 zřejmě převažovala výroba pervitinu pro uživatele z Karlovarského kraje v malých
varnách a výroba ve vietnamských velkovýrobnách byla v té době spíše teprve v počátcích
(Radimecký a kol., 2008). V r. 2017 se zdá, že se tento trend otočil a na ilegálním trhu
převažuje pervitin původem z vietnamských velkovýroben, který se vyznačuje nižší kvalitou a
zvýšenou mírou zdravotních rizik pro uživatele než pervitin z malých varen.
Hlavním zdrojem – prekurzorem - pro výrobu pervitinu na území Karlovarského kraje je
pravděpodobně stejně jako v r. 2008 pseudoefedrin, který je obsažen v různých typech léků
proti chřipce a nachlazení. V r. 2016 již ale nebyly jejich hlavním zdrojem lékárny
v Karlovarském kraji či Německu, jako v r. 2008. Zdrojové léky pro výrobu pervitinu se ve
většině případů, pravděpodobně zejména pro velkovýrobu pervitinu ve velkých varnách,
zřejmě dovážejí hlavně z Polska. Existují ale i dohady, že část prekurzorů si vietnamští
výrobci nechávají dovážet z Číny.
V případě malovýroby ale zřejmě přetrvává praxe, kdy uživatelé drog, kteří užívají
v uzavřených skupinách, obejdou více lékáren v Karlovarském kraji a nashromáždí tak
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potřebné množství léků, jež je jim prodáváno v omezených počtech balení (Interview 40)
a/nebo vycestují do zahraničí, zejména do Německa, kde provozují podobnou praxi
(Interview 28).
Z 1 balení léku Nurofen, který se dá pořídit za 155,- Kč, lze údajně připravit 0,6 g kvalitního
pervitinu, který se mezi blízkými uživateli drog prodává za 600,- Kč, na ulici ale i za 1.000,až 1.500,- Kč. To proto, že takového pervitinu je na ilegálním trhu nedostatek. 100 mg
kvalitního pervitinu prý může zkušenému uživateli drog působit kýžený efekt až 2 dny.
„Na 100 mg kvalitního pervitinu můžu frčet až 2 dny a můžu se přitom i najíst a normálně
vyspat.“ (Interview 40)
Ale i malovýrobci, pokud jim nejde o kvalitu pervitinu, nýbrž pouze o zisk, drogu ředí,
„pančují“. Zpravidla prý pro tento účel při výrobě používají nějaký typ hnojiva, po jehož
přidání získávají látku v podobě průhledných krystalů. Pro další ředění se prý používá
v rozhovoru blíže nespecifikovaný lék určený pro povzbuzení činnosti mozku seniorů.
Ve velkovýrobě má prý 1 kg tablet pro výrobu pervitinu cenu mezi 30. – 34.000,- Kč.
Vyrobený 1 kg pervitinu je obchodován za cenu v rozmezí mezi 260. – 340.000,- Kč. Cena
se odvíjí od množství pervitinu, kterou se podaří výrobci pervitinu vyrobit, ale rovněž i od
dostupnosti prekurzorů a kvality drogy. Dealerovi na nižším stupni distribučního žebříčku je 1
g pervitinu prodáván cca za 600,- Kč, ten jej často ještě více naředí a na ulici jej prodává za
cenu cca 1.000,- Kč. 1 g drogy prodávaný konečnému konzumentovi tak zpravidla obsahuje
mezi 0,3 – 0,5 g pervitinu (Interview 29). Ceny se nicméně v různých ORP Karlovarského
kraje mohou lišit, patrně záleží na zdroji a původu drog. V ORP Cheb prý uživatelé pervitin
kupují obvykle za cenu 600,- až 800,- Kč za 1 g (Interview 7), v ORP Sokolov v intervalu
500,- až 1.000,- Kč, v průměru ale za 700,- Kč (Interview 12). Do obcí Rotava a Kraslice se
prý drogy dovážejí z větších měst - ze Sokolova nebo z Karlových Varů – což má cenu
zvyšovat na cenu více než 1.000,- Kč/ 1 g (Interview 25).
K typickým místům distribuce pervitinu z vietnamské velkovýroby patří jimi provozované
večerky a/nebo herny (v městech a obcích, kde nebyly uzavřeny). Častá je rovněž distribuce
pervitinu ve vybraných ubytovnách. V některých lokalitách je obvyklý kontakt „na zavolání“,
kdy dealer drogy dojede za uživateli kamkoli ve městě a prodává jim drogu přímo z auta
(Interview 9). Výjimkou není ani prodej drogy v soukromí či z okna domu, kde dealer bydlí
(Interview 28). Zpravidla tak v žádném městě ani obci není stálé místo, kde by se daly drogy
sehnat (Interview 18). V některých městech jsou drogy distribuovány v městských centrech či
přilehlých parcích, které poskytují dostatečnou anonymitu pro jejich prodejce i kupující.
Drogy prodávají jak Vietnamci, zpravidla ve večerkách a/nebo hernách, které vlastní a
provozují, tak Romové, ale i čeští dealeři. 1 dealer na středním stupni distribučního řetězce
pravděpodobně drogou zásobuje mezi 160 – 200 uživateli drog (Interview 29, 39).
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Kvalita pervitinu na ilegálním trhu v Karlovarském kraji prý výrazně kolísá, kvalitní drogy je
těžší sehnat. To údajně vede jeho uživatele k jeho opakovanému užívání až 5x za 1 den
a/nebo

k jeho

kombinovanému

užívání

s alkoholem

či

benzodiazepiny,

případně

s marihuanou (Interview 2). Jako méně kvalitní byl v rozhovorech opakovaně označen
pervitin z produkce vietnamských výrobců.
„Vietnamský pervitin je nekvalitní, nedělá to nájezd, člověk je utlumený, zkroucený, zblblý.
Musel jsem proto k němu brát Rivotril, kterej to zblbnutí vymazal a pak jsem prožíval i to
příjemný, i nájezdy.“ (Interview 1)
„Na konci roku 2016 byl problém s kvalitou pervitinu. Klienti po něm měli zdravotní
komplikace – záchvatovité stavy, křeče, vysoké horečky, zmatenost, dezorientace. 2 klienti
byli dokonce hospitalizováni. Tento stav již není a kvalita pervitinu je mnohem lepší.“
(Interview 12)
Zajímavé je, že v r. 2008, kdy se tzv. „vietnamský“ pervitin teprve začal na ilegálním trhu
objevovat, jeho uživatelé si jeho kvalitu a účinky naopak velmi pochvalovali.
„Tak teď je asi nejkvalitnější piko občas k sehnání u Vietnamců. To je fakt nářez!“
(Interview č. 6/2008)
Zdá se, že pervitin vyráběný organizovanými vietnamskými skupinami je primárně vyráběn
na export do Německa. Proto možná kvalitní pervitin putuje do Německa a/nebo je na
tržnicích prodáván německým zájemcům, kteří za něj rovněž platí i vyšší ceny. Různé zdroje
uvádí cca 40 – 45 €/ 1 g, tj. cca 1.000,- až 1.200,- Kč, ale v některých lokalitách údajně i za
vyšší cenu, dokonce prý až za 3.000,- Kč/ 1 g (Interview 29 a 25). Pro české uživatele
v Karlovarském kraji pak patrně zbývá z tohoto zdroje pervitin nižší kvality. Podrobněji na
téma vlivu blízkosti hranic s Německem pojednává podkapitola 4.4.
Podle Mapy odhalených varen pervitinu a pěstíren marihuany v r. 2016 Národní protidrogové
centrály byly v roce 2016 na území kraje odhaleny 2 varny pervitinu v Hranicích a v Klášteru
u Teplé. Ani v tomto případě však ze zdrojové informace není patrné, zda se jednalo o
velkokapacitní a/nebo „domácí“ typ varen.
Opioidy
Z ilegálních drog, jež jsou v Karlovarském kraji distribuovány a/nebo užívány, jsou do
skupiny opioidů tradičně zařazovány především heroin, dále Subutex (substituční látka
podávaná náhradou za nekvalitní pouliční heroin), ale také fentanylové náplasti (určené pro
paliativní léčbu bolestí), případně lék Neurol, který někteří uživatelé drog kombinují
s pervitinem zpravidla pro utlumení nepříznivých stavů při odeznívání účinku drogy – tzv.
„dojezdů“ (Interview 26).
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Z realizovaného terénního šetření se zdá, že pokračuje trend identifikovaný již v r. 2008, a
sice že distribuce a užívání heroinu na území kraje – podobně jako ve velké části ČR –
stagnuje. Přesto se zdá, že

patrně několik desítek uživatelů, zpravidla se má jednat o

dlouholeté uživatele drog, heroin v Karlovarském kraji užívá. Pro ilustraci, karlovarské
Kontaktní centrum evidovalo v roce 2016 mezi svými 237 klienty 4 uživatele heroinu a 7
uživatelů Subutexu (Interview 32).
Stejně jako v r. 2008, i v současnosti je heroin dovážen. Hlavními zdrojovými městy jsou
patrně zejména Ústí nad Labem a Teplice, v nichž je po hl.m. Praze patrně nejvyšší
koncentrace uživatelů opioidů. Ilegální obchod s heroinem podle všeho rovněž z vetší části
kontrolují vietnamské skupiny.
„Heroin se v kraji vyskytuje málo. Užívají ho zpravidla jen dlouholetí uživatelé drog, kteří žijí
v uzavřených skupinách. Heroin zřejmě nakupují na severu Čech.“ (Interview 29)
Aktuální ilegální obchodování s lékem Subutex a jeho ilegální zneužívání za obtížně
dostupný heroin nebylo v Karlovarském kraji zjištěno. To patrně souvisí se skutečností, že na
území kraje byly v průběhu terénního šetření identifikováni pouze 2 lékaři, kteří předepisují
Subutex pouze několika jednotlivým pacientům se závislostí na užívání opioidů (Interview 35
a 41). V minulosti předepisoval Subutex ještě jeden lékař-psychiatr. Ten s tím prý ale přestal
poté, co jeho pacienti začali jeho recepty falšovat, což se obrátilo proti němu v podobě
vyšetřování policií.
Patrně zatím spíše ojedinělé užívání fentanylových náplastí náhradou za opioidní drogy bylo
zaznamenáno na Chebsku.
„Objevují se fentanylové náplasti v ceně mezi 1.200,- až 1.500,- Kč.“ (Interview 7)
Další drogy
Stejně jako v r. 2008 jsou i v současnosti na území kraje patrně snadno dostupné i další typy
ilegálních omamných a návykových látek, jež jsou typické především pro tzv. rekreační
a/nebo příležitostné užívání při specifických akcích, jako jsou různé typy tanečních akcí. Jde
především o extázi (MDMA) a její deriváty, LSD či „houbičky“ - lysohlávky (obsahující
účinnou psychotropní látku psylocybin), jež se sbírají v lese na podzim.
Nově identifikovaným trendem je nárůst užívání kokainu v Karlovarském kraji. To patrně
souvisí s aktuálním snížením jeho ceny na ilegálním trhu 2.000,- až 2.500,- Kč v minulosti,
na současných již jen cca 1.500,- Kč, což zvýšilo jeho dostupnost. Aktuálně ho prý
v Karlovarském kraji užívají hodně mladí lidé pocházející ze středních socioekonomických
vrstev (Interview 29). Kokain prodávají v Karlových Varech zřejmě organizované skupiny
cizinců v klubech a přitom se zaměřují na „rozmazlené“ děti bohatších lidí (Interview 38). Tito
lidé ale zpravidla existující služby pro osoby se závislostmi příliš často nevyhledávají.
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Shrnutí
Situace v dostupnosti ilegálních drog a v jejich užívání se od celorepublikových trendů
výrazně neliší. Různé typy návykových látek (viz níže) jsou v Karlovarském kraji snadno
dostupné. Podle poznatků všech respondentů šetření patří k nejsnáze dostupným a tudíž
nejrozšířenějším užívaným ilegálním drogám v kraji produkty vyráběné z konopí, zejména
marihuana. Nejenom v Karlovarském kraji lze pozorovat proces tzv. „normalizace“ užívání
marihuany, kterou stále větší část mladých lidí nepovažuje za rizikovou drogu a její užívání
považuje za běžné, normální.
Druhou nejvíce rozšířenou ilegální drogou, jejíž užívání je typické pro skupiny uživatelů, kteří
v souvislosti s jejím užíváním vyhledávají pomoc odborných služeb – tzv. problémoví
uživatelé3 - je metamfetamin (pervitin). Kvalita pervitinu v kraji různě kolísá, což vede k tomu,
že jej jeho uživatelé různě kombinují i s dalšími návykovými látkami, např. s benzodiazepiny,
alkoholem a/nebo s těkavými látkami.
Heroin je dostupný spíše sporadicky, ve vybraných lokalitách, či mezi dlouhodobými uživateli
drog. V kraji nebyly zaznamenány výraznější problémy se zneužíváním Subutexu, pracovníci
nízkoprahových služeb se setkávají se spíše ojedinělými případy zneužívání fentanylových
náplastí. Patrně v důsledku výrazného poklesu ceny se mezi mladými lidmi ze středních
socioekonomických vrstev šíří užívání kokainu.
4.2 Charakteristiky drogové scény
Drogová scéna může mít podle svého charakteru 3 základní podoby, případně může být
kombinací dvou jejích charakteristik:
• otevřená – uživatelé drog nemají tendenci se skrývat, volně se pohybují po městě a/nebo
jeho částech, v nichž se často i shlukují na místech, kde si kupují a/nebo užívají drogy.
Bez obav vyhledávají nízkoprahové služby;
• polootevřená – část uživatelů drog se pohybuje a setkává ve městě nebo jeho části a
dochází do nízkoprahových služeb. Druhá část má spíše tendenci se před veřejností
skrývat ve squattech a/nebo v tzv. toxi bytech, odborné služby nevyhledává a/nebo do
nich vysílá jednoho zástupce, který pro ně mění injekční náčiní formou tzv. sekundární
výměny;
• uzavřená – celá populace uživatelů drog má tendenci se skrývat před veřejností, do
odborných služeb vysílá své zástupce, kteří za ně mění injekční materiál.
Oproti r. 2008, kdy se drogové scény ve všech městech a obcích Karlovarského kraje zdály
být spíše uzavřené, byla v r. 2017 patrná jejich větší diverzifikace v jednotlivých městech a

3

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti definuje problémové užívání jako dlouhodobé
a/nebo injekční užívání drog typu heroin, kokain, případně metamfetamin (pervitin).
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obcích kraje.
Vliv na podobu drogové scény má řada různých faktorů - počet uživatelů drog, dostupnost
návykových látek, tolerance společnosti k jejich užívání apod. Hlavním z nich však je riziko
možného pronásledování uživatelů drog ze strany orgánů prosazování práva. Vliv na podobu
drogové scény však mohou mít i různé typy strukturálních opatření (např. zbourání objektů,
které uživatelé drog v Chebu obývali formou squattu nebo zrušení ubytoven v jednom městě,
které způsobí odliv sociálně slabších skupin obyvatelstva včetně problémových uživatelů
drog do jiného města či obce – což se v poslední době stalo s částí obyvatel Jáchymova a
okolních obcí, kteří se přesunuli do Ostrova).
Popis charakteru drogových scén v jednotlivých obcích s rozšířenou působností (ORP)
Karlovarského kraje vychází z informací získaných z rozhovorů s respondenty terénního
šetření. Ne vždy však měli dostatečné a důkazy podložené informace o jednotlivých
charakteristikách drogové scény v místě, kde působí. Obce s rozšířenou působností jsou
uvedeny v abecedním pořadí.
Aš - drogová scéna je hodnocena spíše jako otevřená, ale blízkost hranic, s řadou pokusů o
převoz drog do Německa a s nimi souvisejícího množství policejních a celních kontrol
(společných, českých a německých jednotek) na hranicích, přispívá k častým obměnám její
podoby. Město je patrně transportním „uzlem“, přes který putují drogy z celé České republiky
do Německa. Zhruba 1/3 těchto drog se má vracet zpět do oběhu v Čechách a zbylá část je
vyvezena. Na Ašsku působí varny pervitinu, který je určen pro místní ilegální trh, hlavními
distributory jsou vietnamské skupiny prodejců. Cena pervitinu se pohybuje kolem 1.000,- Kč
za 1 g, kvalita drogy je kolísavá. Drogy se prodávají především na tržnicích. Fenoménem
Ašska je tzv. Crystal – je to prý amfetamin silnější než pervitin. V souvislosti s jeho užíváním
bylo zaznamenáno několik předávkování. (Interview 16)
Cheb – drogová scéna ve městě je hodnocena jako polootevřená, občas bývá na ulici
k vidění prodej drog i jejich aplikace. Nejužívanější drogou je pervitin, dále marihuana,
alkohol, objevují se i fentanylové náplasti. Pervitin vyrábějí především Vietnamci, ale je
problém s jeho kvalitou. Klienti mají po jeho užití především psychické problémy, je
podezření, že se vyrábí z něčeho jiného než z pseudo-/efedrinu. Tento pervitin se prodává
ve večerkách a v hernách, ty ale nejsou dle vyhlášky v centru a koncentrují se na periferiích
– jde především o Svatý Kříž.
Občas se objevuje kvalitní pervitin, ale ten vyrábějí především staří vařiči, kteří ho mají
převážně pro svou vlastní potřebu. Ceny pervitinu jsou kolem 1.000,- Kč za 1 g, marihuana
se prodává cca za

200,- Kč/1 g. Lokality, kde se vyskytují uživatelé, jsou kasárna,

Wolkerova ulice, bývalý klášter (již zbouraný), Švédský vrch – garáže a objekt v Hálkově ulici
u nádraží. Dostupnost drog je velmi snadná. Němci si jezdí kupovat drogy převážně do
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tržnice Dragon. Poslední dobou jsou na hlavních tazích do Německa pravidelné policejní
kontroly – české i německé. (Interview 14, 15)
Mariánské Lázně – drogová scéna má uzavřený charakter patrně proto, že většinu míst, kde
se drogy vyráběly a prodávaly, Policie ČR zavřela. Produkce a prodej se prý následně
přesunuly do okolních vesnic, např. do Velké Hleďsebe. Přesto jsou drogy dostupné po
celém městě, riziková jsou především sídliště, skoro všechny drogy jsou k dostání i pro děti,
hlavně na diskotékách. Přístup k drogám od 10 let není výjimkou. Většina dětí experimentuje
s marihuanou, ale zkouší i jiné drogy. Kolem 12 let mají děti zkušenost s marihuanou,
později s pervitinem. Na nákup drog se skládá více dětí. Kromě toho děti hodně pijí alkohol,
protože je levný a dostupný. (Interview 4, 5)
Karlovy Vary – drogová scéna má polootevřený charakter, část klientů se otevřeně
pohybuje v prostorách kolem tržnice, část má tendenci se skrývat ve squattech
v zahrádkách, ve sklepech v toxi bytech, na ubytovnách a/nebo kolem domu, kde bydlí
dealer drog. V těchto místech i probíhá prodej drog. Mezi taková místa ve městě např. patří
ulice Sokolovská nebo ubytovna v ulici Charkovská (Interview 38). Mezi uživateli převažují
injekční uživatelé pervitinu, ale patrně i jeho prvouživatelé mají tendenci začít si drogu
aplikovat hned injekčně. Karlovy Vary byly údajně odjakživa „perníkářské“ (Interview 40).
V současnosti pochází pervitin v převážné míře z vietnamské produkce. Část klientů
nezůstává delší dobu na jednom místě, ale migrují, nejenom v rámci města, ale na území
kraje i po celé ČR. U uživatelů opioidů byl pozorován trend odklonu od užívání heroinu
směrem ke zneužívání Subutexu, který si uživatelé opatřovali ilegálně na černém trhu.
Případně tato skupina uživatelů užívala obě návykové látky kombinovaně, přičemž ale
upřednostňovala užívání Subutexu před užíváním heroinu (Světlo Kadaň, 2015).
Zpravidla v klubech je prodáván „rozmazleným“ dětem z lépe ekonomicky situovaných rodin
kokain, jehož cena v současné době klesla na cca 1.500,- Kč (Interview 40).
Ostrov – drogová scéna je spíše uzavřená, po policejní razii došlo k poklesu klientů
v kontaktu s terénním programem, současně narostl počet sekundárních výměn injekčního
materiálu. Prodej drog probíhá na specifických místech, domluvených mezi prodejcem a
nakupujícím předem, zpravidla telefonicky (Interview 32). Drogová scéna se za posledních
přibližně 5 let příliš nemění, pouze se údajně více uzavřela komunita uživatelů drog, již
nejsou tolik vidět na volných prostranstvích. Občas se dovážejí i drogy z Karlových Varů.
V nedávné době byly zajištěny 2 varny pervitinu (Interview 21).
Nejužívanější drogou problémových uživatelů je pervitin, distribuci zajišťuje vietnamská
komunita ve večerkách a zdejších hernách, ale i na volných prostranstvích, např. v
zámeckém parku. Dalšími místy distribuce jsou ubytovny. Fungují zde samopěstitelé
marihuany, kteří pěstují spíše doma – na balkónech či ve speciálních in-door skříních, ale i
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na políčkách v okolí města, poté drogu prodávají (Interview 20). Na podobu drogové scény
ve města má pravděpodobně vliv i nedávné sestěhování problémových obyvatel z okolních
obcí, zejména z Jáchymova do Ostrova. Městská policie zaznamenala nárůst řízení
motorových vozidel pod vlivem drog spíše než pod vlivem alkoholu (Interview 21).
Sokolov - drogová scéna je polootevřená. Nejsou místa s větší koncentrací uživatelů drog, ti
jsou rozptýleni po celém regionu. Z drog se nejvíce vyskytuje pervitin a marihuana, taneční
drogy vůbec. V Sokolově a hlavně v jeho okolí fungují varny, hlavně vietnamské, které stačí
k zásobování poptávky v Sokolově. Na konci roku 2016 byl problém s kvalitou pervitinu,
klienti měli zdravotní komplikace, v současnosti je jeho kvalita mnohem lepší. Část léků pro
výrobu pervitinu pochází z Německa, ale většinou je to polský materiál. Drogy a jejich
uživatelé se ve větší míře objevují u divadla, na Michalu, stanové městečko je v lesíku za
Kauflandem, na Starém náměstí a v hernách. Romové vozí drogy na zavolání kamkoli.
Většina klientů žije na ulici.
Pouliční cena za 1 g pervitinu se pohybuje v rozmezí 500,- až 1.000,- Kč, ale průměrně je to
700,- Kč.

Není vůbec problém sehnat drogy. Zvláštností je velmi nízký věk užití, není

výjimkou první užití marihuany dětmi ve věku 9 – 10 let. Většina uživatelů si drogu aplikuje
injekčně a problém je také v tom, že s injekčním užíváním rovnou začínají. Drogy prodávají
Vietnamci, Romové i Češi. Uživatelé drog občas jezdí nakupovat prekurzory pro jejich výrobu
do Německa a zároveň tam drogy i prodávají (Interview 11, 12).
Kraslice - drogová scéna má charakter převážně uzavřený. Nejvíce užívané drogy jsou
marihuana a pervitin. Výroba pervitinu v těchto lokalitách údajně probíhá především ve
varnách, které ovládá vietnamská komunita. Cena pervitinu se pohybuje kolem 1000,- Kč /1
g. Většina uživatelů pervitinu jsou Romové. Marihuana je pěstována jak ve velkopěstírnách,
tak i podomácku v bytech uživatelů. Funguje zde díky blízkosti hranic s Německem tzv.
„drogová turistika“ - prodej pervitinu občanům z Německa probíhá ve vietnamské tržnici.
Do obcí se pervitin dováží z větších měst – ze Sokolova či z Karlových Varů. Cena je díky
poloze obcí o něco vyšší než obvykle, tj. >1000,- Kč/ 1 g, pro Němce se prý cena šplhá až
na 3.000,- Kč /1 g (Interview 22, 24).
Při terénním šetření byla identifikována i některá specifika charakteristik drogových scén
v dalších městech Karlovarského kraje. Jde o Chodov a Nejdek:
Chodov - nejvíce užívané drogy jsou marihuana a pervitin, případně inhalanty (toluen, plyn
do zapalovače, ředidla), ve vyloučené lokalitě „Železný dvůr“, ale i přímo ve městě. Hustota
obyvatel ve městě a dispozice sídlišť nahrává anonymitě varen a dealerů. Distribuce drog
probíhá na volných prostranstvích, dostupnost drog je velmi snadná. Velmi časté je užívání
drog v kombinaci s léky – s Neurolem či Rivotrilem. V lokalitě fungují varny pervitinu různé
kvality, léky k výrobě pocházejí z místních lékáren, kdy je více lidí nakupuje po menších
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množstvích v různých lékárnách, část drog je do města dovážena. Pervitin distribuují i
Vietnamci, většinou v tržnicích a ve večerkách. Cena pouličně prodávané marihuany se
pohybuje od 50,- do 200,- Kč. U pervitinu se cena odvíjí od jeho kvality a dostupnosti
prekurzorů. V poslední době snižuje cenu metamfetamin vyráběný vietnamskou komunitou.
Obecně se však pohybuje v rozmezí od 500,- do 1.000,- Kč.
Převážná část UD neužívá injekčně, „nepřipadají si jako feťáci, kteří si šlehají“. Postupně
mizí generace klasických a starých, žebrajících bezdomovců žijících pod mostem,
v podnapilém stavu, tak jak je známe. Dnes je nahrazují lidé ve věku kolem 25 let, závislí na
užíván drog, kteří utekli, či byli vyhozeni z domova, neboť tam kradli a rozprodávali rodinný
majetek a jsou bez práce a agresivní. Velmi časté jsou i případy hráčství a sázení přes
internet, což provozují většinou lidé s vyšším vzděláním, v hernách se koncentrují lidé ze
sociálně slabších skupiny obyvatel s nízkým vzděláním.
Nejdek – uživatelé drog tvoří uzavřenou komunitu, k nejvíce užívaným drogám patří
především marihuana a pervitin. Distribuce drog probíhá zejména z aut či oken domů, není
zde žádné stálé místo, kde by se drogy daly sehnat. Pro pervitin si uživatelé jezdí většinou
do Karlových Varů a okolí. Prodej marihuany z velké části zajišťuje vietnamská komunita, ale
nedaleko Nejdku byla odhalena i pěstírna, kterou provozovali čeští občané. Z části si
uživatelé pěstují marihuanu po domácku sami. Občas se lze setkat i s distribucí drog za
hranice do Německa.
Přímo v Nejdku údajně fungují 1 – 2 varny pervitinu, to ale nebylo prokázáno. Uživateli
pervitinu jsou ve větší míře obyvatelé romského etnika, které tvoří asi 1/3 obyvatel Nejdku,
podle odhadů pervitin užívá cca 15 % Romů. Za poslední 2 roky nicméně poklesl nález
injekčního materiálu.
Shrnutí
Situace v dostupnosti drog je v Karlovarském kraji do značné míry podobná, jako ve většině
krajů České republiky. Nejdostupnější a nejvíce užívanou ilegální drogou je marihuana,
případně hašiš, následované pervitinem. Heroin je dostupný zpravidla v omezené míře a
jeho nabídka, ale i poptávka po něm již řadu let spíše stagnuje. Charakter drogové scény co
do míry její otevřenosti respektive uzavřenosti se v jednotlivých obcích s rozšířenou
působnostní liší s ohledem na různé faktory, které v nich působí. Drogy jsou nejčastěji
distribuovány ve večerkách a hernách, které provozují vietnamští majitelé. Podle odhadu
Policie ČR k tomuto účelu může sloužit až 90 % jimi provozovaných podniků. Dále jsou
drogy prodávány na některých ubytovnách a/nebo funguje prodej tzv. „na zavolání“, kdy
dealer dojede za uživateli drog a prodává jim drogy přímo z auta, uživatelé drog prodávají
drogy přímo na ulici, nezřídka v centru města či v parku.
Významnou roli ve výrobě a distribuci drog – zejména pervitinu, marihuany a/nebo heroinu Analýza drogové scény Karlovarského kraje 2017
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na území kraje hrají vietnamské organizované skupiny. Ty v kraji provozují velké výrobny
pervitinu a/nebo velké průmyslové pěstírny marihuany, jejichž produkce je zřejmě primárně
určena pro německý ilegální trh s drogami, ale část produkce – patrně nižší kvality – zůstává
i pro obchodování v Karlovarském kraji. Blízkost hranic s Německem tak mnohem výrazněji,
než v r. 2008, v současnosti ovlivňuje podobu drogové scény zejména v příhraničních
městech a obcích. Časté jsou případy tzv. „drogové turistiky“, které budou podrobněji
popsány v podkapitole 4.4.
V kraji stále přetrvává trend malovýroby pervitinu v malých komunitách uživatelů drog
soustředěných kolem vařičů, kteří drogu připravují v primitivních varnách, s nimiž – aby
snížili riziko svého odhalení – putují z místa na místo. Zdá se ale, že v převážné míře je
ilegální trh s pervitinem v Karlovarském kraji zásobován z velkovýroben provozovaných
vietnamskými organizovanými skupinami. Pervitin z jejich produkce je pravděpodobně méně
kvalitní, proto představuje jeho užívání pro jeho uživatele řadu různorodých zdravotních rizik.
Vietnamské skupiny distributorů drog patrně mají pod kontrolou i prodej heroinu pro velmi
malou skupinu uživatelů tohoto typu drogy v kraji.
4.3 Trendy v užívání drog a jeho dopady
Jednou z nejobtížněji zjistitelných informací ve vztahu k užívání ilegálních drog je, kolik lidí je
užívá, případně kolik z nich je užívá problémově nebo je na jejich užívání závislých. To může
být způsobeno řadou faktorů. Patrně nejvýznamnějším z nich je skutečnost, že užívání
ilegálních drog je vnímáno jako trestná činnost a proto mají jejich uživatelé přirozenou
tendenci se skrývat a nevyhledávat odbornou pomoc (Hartnoll 1992). I proto jsou pro
stanovení počtu uživatelů drog používány odhady, jež staví na ověřených epidemiologických
postupech a jsou relativně přesné – vždy však záleží na přesnosti vstupních dat zpravidla
z více zdrojů, jež jsou pro zpracování odhadů používány. V tomto ohledu disponuje Česká
republika na celostátní úrovni relativně kvalitními a spolehlivými daty, je však obtížné je bez
dalšího aplikovat i na úrovni krajů a/nebo dokonce měst a obcí. To zejména s ohledem na
rozdílné socio-demografické podmínky v různých krajích a regionech a s ohledem na hustotu
sítě služeb pro osoby se závislostmi, které pro výše uvedené odhady poskytují vstupní data.
Síť služeb pro osoby se závislostmi je Karlovarském kraji velmi řídká (viz část 5.), což může
validitu (platnost) a reliabilitu (spolehlivost) celostátně zpracovávaných odhadů počtu
problémových uživatelů drog, ale i jiných skupin jejich uživatelů omezovat.
Pro zpracování této podkapitoly byly jako hlavní zdroje použity Výroční zpráva o stavu ve
věcech drog v České republice v roce 2015 (Mravčík a spol., 2016), Předběžné výsledky
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) realizované v r. 2015
(Chomynová a spol., 2015), data o počtu obyvatel v Karlovarském kraji ČSÚ, výroční zprávy
poskytovatelů služeb pro osoby se závislostmi, jež byly doplněny o aktuální lokální studie
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užívání návykových látek žáky škol prezentované v absolventských pracích studentů VŠ a
samozřejmě i rozhovory s respondenty.
Užívání drog v populaci ČR 2015
V r. 2015 realizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 5. vlnu
šetření Prevalence užívání drog v populaci ČR. Jeho cílem bylo monitorovat rozsah
zkušeností respondentů starších 15 let s vybranými ilegálními návykovými látkami.
Některou ilegální drogu užilo alespoň jednou v životě4 34,5 % respondentů ve věku 15-64 let
(43,2 % mužů, 25,7 % žen). Nejčastěji šlo o užití marihuany (29,5 %), extáze (6,3 %),
halucinogenních hub (5,4 %), pervitinu (4,4 %) a LSD (3,1 %). Počet případů užití
nelegálních drog v posledních 12 měsících5 a v posledních 30 dnech6 je výrazně nižší,
s výjimkou konopných látek. Ty za poslední rok užilo 9,4 %, za poslední měsíc 3,3 %
respondentů. Užití konopných drog za poslední rok a měsíc je výrazně vyšší u mladých
dospělých ve věku 15-34 let (18,8 % respektive 6,7 %).
Ve srovnání s r. 2014 došlo k mírnému meziročnímu nárůstu zkušeností s užitím ilegálních
drog alespoň jednou za život. U konopných látek z 28,7 % na 29,5 %, u halucinogenních hub
ze 4,3 % na 5,4 %, pervitinu z 2,6 % na 4,4 % a kokainu z 0,9 % na 1,8 % (Mravčík a kol.,
2016, s. 43).
Užívání drog žáky a studenty škol
V r. 2015 byla v ČR již po šesté realizována Evropská školní studie o alkoholu a jiných
drogách (ESPAD), zaměřená na zjišťování postojů a chování studentů středních škol
(ročníky narození 1998 a 19997) a žáků 9. tříd základních škol (rok narození 2000) ve vztahu
k legálním a ilegálním návykovým látkám. Studie se zúčastnilo celkem 5.713 žáků a studentů
nar. 1998 – 2000 v celé ČR, v Karlovarském kraji 137, tj. 2,4 % z celostátního vzorku
respondentů. Pro ilustraci, 1 respondent ESPAD je 0,7 %. Tato část podkapitoly čerpá
z dosud nepublikovaných, předběžných závěrů studie ESPAD (Chomynová a kol., 2017).
(Pozn. v níže uvedených tabulkách jsou červeně uvedeny hodnoty zjištěné v Karlovarském
kraji,

které

jsou

nad

celorepublikovým

průměrem,

modře

naopak

hodnoty

pod

celorepublikovým průměrem.)
Z výsledků šetření vyplývá, že alespoň jednu zkušenost s užitím nelegálních drog mělo v r.
2015 v celé ČR celkem 37,4 % respondentů v Karlovarském kraji 43,1 % (ale v roce 2011
celkem 50,8 %), převážně šlo o konopné látky. V celé ČR uvedlo nejméně jednu zkušenost

4

Tzv. celoživotní prevalence užití ilegálních drog.
Tzv. prevalence užití ilegálních drog za poslední rok.
6
Tzv. prevalence užití ilegálních drog za poslední měsíc.
7
Obvykle se ESPAD zaměřuje na šestnáctileté studenty, v r. 2015 s nimi ale do tříd docházelo velké procento
starších spolužáků, patrně z důvodu trendu tzv. odložené školní docházky.
5
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s nimi 36,8 % respondentů, v Karlovarském kraji 42,3 % (ale v r. 2011 šlo o 48,8 %).
Tab 3 – celoživotní zkušenosti žáků ZŠ a studentů SŠ nar. 1998 – 2000 s jakoukoli nelegální drogou (Zdroj:
Chomynová a kol. (2017) Předběžné závěry studie ESPAD 2015)

Užití jakékoli nelegální drogy

Průměr ČR 2015
(%)
37,4
27,7
13,4

Alespoň jednou v životě
Za posledních 12 měsíců
Za posledních 30 dnů

Průměr KK
2015 (%)
43,1
31,9
13,3

KK (%) v r.
2011
50,8
-

To na jednu stranu naznačuje trend vyšší dostupnosti drog (fyzickou, ekonomickou,
sociální a/nebo psychologickou, viz Gossop, 2000) v Karlovarském kraji oproti průměru
v ČR

a

na

druhou

stranu

pozitivní

trend

snižujícího

se

zájmu

mladistvých

v Karlovarském kraji o experimentování s ilegálními návykovými látkami.
Rozdíly ve zkušenosti žáků a studentů škol v Karlovarském kraji ve srovnání
s celorepublikovým průměrem se dále snižují v případech užití nelegálních drog za
poslední rok (v ČR 27,7 % vs. 31,9 % u jakékoli nelegální látky, a 27 % vs. 31,9 % u
konopných drog) a za poslední měsíc. V této kategorii už je hodnota zkušeností v případě
jakékoli ilegální drogy v Karlovarském kraji nepatrně nižší než je celorepublikový průměr,
v případě užití marihuany jen nepatrně vyšší (viz tab. 3 a 4).
Tab 4 – zkušenosti s užitím konopných látek u žáků ZŠ a studentů SŠ nar. 1998 – 2000 (Zdroj: Chomynová a kol.
(2017) Předběžné závěry studie ESPAD 2015)

Užití konopné látky
Alespoň jednou v životě
Za posledních 12 měsíců
Za posledních 30 dnů

Průměr ČR 2015
(%)
36,8
27,0
12,8

Průměr KK
2015 (%)
42,3
31,9
13,3

KK (%) v r.
2011
48,8
33,5
18,7

Větší míru zkušeností vykázali respondenti z Karlovarského kraje oproti celorepublikovému
průměru i v kouření – viz tab. 5:
Tab 5 – zkušenosti s kouřením u žáků ZŠ a studentů SŠ nar. 1998 – 2000 (Zdroj: Chomynová a kol. (2017)
Předběžné závěry studie ESPAD 2015)

Zkušenost s kouřením
Kouření v životě
Kouření v posledních 30 dnech
Denní kuřáci
Silní kuřáci (11 a více cigaret denně)

Průměr ČR 2015
(%)
66,1
29,9
16,4
4,4

Průměr KK
2015 (%)
67,9
33,6
21,2
8,8

KK (%) v r.
2011
79,1
53,1
33,1
10,6

To opět naznačuje vyšší míru dostupnosti cigaret a cigaretových výrobků pro nezletilé a
mladistvé v Karlovarském kraji, stejně jako snižující se zájem o kouření mezi roky 2011 a
2015.
V užívání alkoholu nebyly mezi respondenty ESPAD v Karlovarském kraji a v celé ČR buď
identifikovány žádné výrazné rozdíly a/nebo se situace v Karlovarském kraji zdá být lepší,
než je celorepublikový průměr, jak ilustruje tab. 6.
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Tab 6 – zkušenosti s užíváním alkoholu u žáků ZŠ a studentů SŠ nar. 1998 – 2000 (Zdroj: Chomynová a kol.
(2017) Předběžné závěry studie ESPAD 2015)

Zkušenost s užíváním alkoholu
Alkohol v životě
Alkohol v posledních 12 měsících
Alkohol v posledních 30 dnech
Pití nadměrných dávek (5 a více sklenic alkoholu při jedné
příležitosti)
Časté pití nadměrných dávek (3krát a častěji v posledních
30 dnech)
Opilost v životě
Opilost v posledních 12 měsících
Opilost v posledních 30 dnech

Průměr ČR
2015 (%)
95,8
88,7
68,4

Průměr KK
2015 (%)
96,3
87,5
60,6

41,9

40,1

12,2
51,7
39,0
14,7

8,0
41,6
25,7
6,6

Studie ESPAD zkoumala i tzv. subjektivně vnímanou dostupnost vybraných legálních i
nelegálních návykových látek pro cílovou skupinu respondentů (tj. jak je pro respondenty
snadné si návykovou látku opatřit) – viz tab 7.
Tab 7 – subjektivně vnímaná dostupnost vybraných návykových látek pro žáky ZŠ a studenty SŠ nar. 1998 –
2000 (Zdroj: Chomynová a kol. (2017) Předběžné závěry studie ESPAD 2015)

Subjektivně vnímaná
dostupnost
Cigarety
Pivo
Cider
Alkopops
Víno
Destiláty
Konopné látky
Amfetaminy
Pervitin
Sedativa
Extáze
Kokain
Crack

Průměr ČR 2015
(%)
80,0
84,7
65,3
70,4
64,3
54,4
49,6
7,5
12,4
46,1
23,6
10,9
8,4

Průměr KK 2015
(%)
83,9
81,8
63,5
65,4
56,2
44,5
49,4
6,0
13,2
51,8
15,7
9,7
8,4

KK (%) v r. 2011
87,4
88,6
70,5
81,3
65,4
63,4
11,4
40,2
25,6
-

Jak je patrné z přehledu v tabulce, vyšší subjektivně vnímaná dostupnost byla
v Karlovarském kraji identifikována pouze v případě cigaret, pervitinu a sedativ.
Subjektivní dostupnost sedativ je výrazně vyšší než v celé ČR, v případě cigaret a pervitinu
je rozdíl mezi situací v Karlovarském kraji a v ČR jen nepatrný. Dostupnost cigaret se
nicméně mezi roky 2015 a 2011 mírně snížila, zatímco u pervitinu a sedativ se naopak mírně
zvýšila. Subjektivní dostupnost vína, destilátů, ale i konopných látek a extáze se mezi
lety 2015 a 2011 snížila výrazně.
To však patrně ilustruje snižující se zájem žáků ZŠ a studentů SŠ o užívání těchto
návykových látek, a nikoli snižování jejich nabídky v Karlovarském kraji.
Tématu užívání návykových látek žáky a studenty ZŠ a SŠ v Karlovarském kraji se ve svých
absolventských pracích věnovali 2 studenti. Pro srovnání statistických dat pocházejících
z celostátní studie ESPAD 2015, jsou proto v další části zprávy uvedeny jimi zjištěné
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poznatky z lokálních šetření. V této souvislosti je nicméně třeba zmínit, že ESPAD a oba
níže citovaní autoři používali rozdílné metodologie.
Hájek (2016, s. 9) realizoval na ZŠ a SŠ v Karlovarském kraji v rámci své diplomové práce
výzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda a v jaké míře žáci užívají [ilegální8] drogy, zda je
prevence na školách a ve společnosti dostatečná, a jaké mají žáci vědomosti o možných
dopadech jejich užívání na jednotlivce, rodinu a společnost. Vstupní data získal autor pomocí
vlastního anonymního dotazníku, kombinujícího uzavřené a otevřené otázky. Dotazník
distribuoval ve školách při realizaci preventivních aktivit (autor je profesí policista, což může
vést k některým zkreslením poznatků). Výzkumný vzorek tvořilo 31 respondentů ve věku 13
– 16 let, tj. žáků 8. a 9. tříd ZŠ, z nichž 58 % byli chlapci. Druhou skupinu tvořilo 40 studentů
4. ročníku ve věku 18 – 20 let, z nichž většinu – tj. 65 % tvořily ženy. Sběr dat probíhal ve
školním roce 2014 – 2015.
45 % žáků ZŠ uvedlo zkušenost s drogou, v 87 % s marihuanou, 7 % kouřilo vodní dýmku s
nespecifikovaným obsahem, 6 % vyzkoušelo LSD. V 56 % byla impulzem k užití zvědavost,
v 25 % nuda, ve 13 % touha „být in“ s vrstevníky. Pouze 9 % žáků si nebylo vědomo
možných trestně-právních či zdravotních rizik spojených s užíváním drog. O nich se 44 %
žáků dozvědělo z preventivních akcí Policie ČR, 26 % ve škole, 15 % z internetu, 11 %
z televize. Jen 4 % žáků od rodičů. Zkušenost s drogou uvedlo 57 % studentů, 78 %
s marihuanou, 7 % s extází, po 4 % s barbituráty, inhalanty a crackem, 3 % s LSD. 69 %
studentů je užilo ze zvědavosti, 23 % pro zábavu a 8 % uvedlo jako důvod snadnou
dostupnost látky. 12 % studentů si prý nebylo vědomo možných rizik spojených s užíváním
drog. Jako zdroj informací o drogách uvedlo 36 % studentů internet, 28 % školu, 17 %
televizi, 12 % rodiče, 6 % preventivní aktivity Policie ČR ve škole a 1 % uvedlo jiný zdroj.
Černá (2015) zjišťovala zkušenosti a informovanost studentů odborné SŠ v Karlových
Varech o návykových látkách. Dotazníkem s 15 uzavřenými a otevřenými otázkami zjišťovala
zkušenosti studentů s návykovými látkami, příležitosti pro jejich užití a jejich informovanost o
možnostech pomoci sobě a vrstevníkům. Otázky se týkaly kouření, užívání alkoholu a
dalších drog. Anonymní šetření proběhlo v r. 2015, účastnilo se ho 166 respondentů (57 %
studentek), po 2 třídách ze všech čtyř ročníků školy (1. ročník – 51 studentů, 2. roč. 45, 3.
roč. 46, 4. roč. 40 studentů). Dotazníky distribuovali studentům při vyučování učitelé, což
mohlo výsledky šetření zkreslit.
2/3 studentů 1. ročníku nekouří a nevyzkoušely drogu, 5 studentů kouří denně. Od alkoholu
neabstinuje žádný student, asi 1/3 pije alkohol pravidelně – 1x a častěji za měsíc. 1/5
studentů užívá marihuanu pravidelně, 2/3 vědí, kde si drogy opatřit. 2. ročník – nikdy
nekouřila 1/3 studentů, 1/5 kouří příležitostně, zbylá část denně. Alkohol pijí všichni. 1/3
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studentů pije příležitostně, 2/3 pravidelně - 1x a více za měsíc. 1/2 respondentů nikdy
nezkoušela nealkoholovou drogu, 1/6 užívá marihuanu opakovaně, 2/3 studentů vědí, kde si
drogu obstarat. 3. ročník – 1/3 studentů nekouří, zbylí 5 – 20 cigaret denně. V ročníku jen 3
nepijí alkohol, 1/3 studentů pije příležitostně, 2/3 pravidelně - 1x a častěji za měsíc. Drogy
nikdy nezkusila 1/5 respondentů. 1/10 studentů pravidelně užívá marihuanu, zbývající ji,
většinou několikrát, užili rovněž. Někteří experimentovali i s jinými drogami. 5 studentů
uvedlo zkušenost s pervitinem a 4 s extází. Sehnat drogu by si dokázala 1/3 studentů. 4.
ročník – 1/3 studentů nekouří, 1/3 příležitostně, 1/3 kouří 5 – 10 cigaret denně. 2/3 studentů
pijí alkohol 1x a častěji v měsíci, ostatní příležitostně. Drogy nikdy nezkusila 1/3
respondentů. 1/3 užila marihuanu jednou a/nebo opakovaně. 1/7 studentů uvedla
pravidelnou konzumaci, většinou marihuany. Někteří studenti experimentovali i s jinými
drogami, většinou prý jen jednou. 1/2 dotazovaných věděla, kde si opatřit drogy.
Autorka uzavřela, že studenti SŠ, oproti jejím očekáváním, nezačínají kouřit již na ZŠ a
rodiče jim nejsou ve vztahu k užívání návykových látek pozitivním příkladem. Zjistila, že více
jak 1/2 studentů vnímá užívání akoholu jako běžnou normu, ale nepotvrdila se její hypotéza,
že více jako 1/2 studentů užívá marihuanu pravidelně. Škola ale prý poskytuje studentům
dostatečné informace o drogách a rizicích jejich užívání.
Problémové užívání drog v ČR a Karlovarském kraji
Problémové užívání nelegálních návykových látek je definováno jako injekční a/nebo
dlouhodobé a pravidelné užívání drog opiátového, amfetaminovaného a/nebo kokainového
typu (EMCDDA, 2009) a/nebo užívání dalších drog s vysokou frekvencí nebo užívání drog,
přinášející uživatelům zdravotní či sociální problémy (Thanki a Vicente, 2013 in Mravčík a
kol., 2016, str. 93).
V České republice není do odhadů počtu problémových uživatelů drog (dále PUD)
zahrnováno užívání kokainu zejména vzhledem k velmi nízkému počtu jeho uživatelů ve
zdrojích dat používaných pro výpočet odhadů. Národní monitorovací středisko pro drogy a
drogové závislosti proto každoročně zpracovává odhad počtu problémových uživatelů
pervitinu a opioidů v ČR (tzv. PUPO) multiplikační metodou z dat nízkoprahových služeb.
Odhad tvoří podíl velikosti známé populace uživatelů (tj. těch, kteří jsou v kontaktu
s nízkoprahovými službami v kalendářním roce) a hodnoty multiplikátoru. Multiplikátor
vyjadřuje podíl problémových uživatelů, kteří jsou v kontaktu s nízkoprahovými službami, na
všech problémových uživatelích. Zbytek je skrytá část populace problémových uživatelů
drog. Na základě průzkumu „Multiplikátor 2016“ mezi problémovými uživateli nelegálních
drog, byla pro Karlovarský kraj odhadnuta střední hodnota multiplikátoru, používaná
pro výpočet odhadů, na 0,67. Jinými slovy, podle průzkumu by mělo být v kontaktu
s některou z nízkoprahových služeb (terénní programy, kontaktní centra) v Karlovarském
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kraji cca 67 % všech problémových uživatelů drog, kteří na území kraje žijí. Z celkového
počtu 1.500 problémových uživatelů drog jich tak mělo být v kontaktu s některou
z nízkoprahových služeb celkem 1.005 uživatelů zejména pervitinu.
Podle odhadů NMS bylo v r. 2015 v ČR zhruba 46.900 problémových uživatelů drog (32.500
v r. 2008, tj. nárůst o 44 %), tj. cca 0,5 % z celkové populace. Z toho přibližně 34.200 užívá
pervitin a 12.700 opioidy, tj. 4.500 heroin, 7.100 Subutex® a 1.150 jiné opioidy. Počet
injekčních uživatelů drog (IUD) byl odhadnut na 43.900. V ČR je od r. 2002 každoročně
prováděn odhad počtu problémových uživatelů drog (PUD) respektive problémových
uživatelů pervitinu a opioidů – PUPO (Mravčík a kol. 2016).
Podle aktuálního odhadu NMS pro rok 2015 žije na území Karlovarského kraje asi 1.500
problémových uživatelů drog. To je oproti roku 2008, kdy bylo v Karlovarském kraji
odhadováno cca 1.000 PUD, nárůst asi o 50 %, tedy cca o 6 % více, než je nárůst PUD
v celorepublikovém měřítku (o 44 %). Z celkového počtu 1.500 odhadovaných problémových
uživatelů drog má jít v převážné většině o uživatele pervitinu – cca 1.400 osob a cca 100
uživatelů opioidů, tj. heroinu, Subutexu® a/nebo dalších tlumivých látek.
Odhady v počtu problémových uživatelů návykových látek na území jednotlivých krajů ČR
podle NMS v roce 2015 ilustruje následující tabulka, v níž Karlovarský kraj zaujímá pomyslné
11. místo (viz tab. 8). Pro srovnání, v r. 2012 bylo podle týchž odhadů v Karlovarském kraji
1.950 PUD, v r. 2013 mělo dojít ke snížení na počet 1.700 PUD, v r. 2014 opět 1.900 PUD.
Ve srovnání s tím je poslední dostupný odhadovaný počet problémových uživatelů drog
v roce 2015, tj. 1.500 PUD významně nižší o 200 uživatelů drog. Nicméně z provedených
rozhovorů s respondenty šetření nevyplývá, že by ve své praxi sledovali trend poklesu počtu
problémových uživatelů drog na území kraje, který naznačují data uvedená v tab. 8.
„Nemáme pocit, že by počet uživatelů drog klesal, spíše naopak.“ (Interview 7)
„V kontaktu máme určitý počet klientů, ale ke každému klientovi je třeba připočítat 2 – 3
skryté klienty, kteří do kontaktu se službou nevstupují. Velmi těžko se např. navazuje kontakt
s mladistvými klienty. Převážně se jedná o uživatele marihuany a pervitinu.“
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Tab 8 - Odhadované počty problémových uživatelů pervitinu a opioidů v ČR v letech 2008 – 2015 podle krajů,
střední hodnoty (Zdroj: NMS, 2016, zkráceno)
Kraj

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Celkem

11 500
1 750
1 550
1 650
1 000
4 150
1 500
1 100
450
500
3 250
1 600
1 350
1 150
32 500

10 400
2 400
1 500
2 400
1 200
5 300
1 300
1 000
500
600
3 400
3 000
2 400
2 000
37 400

11 350
2 150
1 400
2 000
900
4 900
2 650
950
400
600
3 900
3 300
2 350
2 350
39 200

10 900
2 100
1 300
1 900
1 200
6 200
2 800
1 100
400
600
4 000
3 200
2 500
2 000
40 200

14 600
2 500
2 000
1 250
1 950
4 600
1 750
1 050
1 000
750
2 650
2 350
1 850
3 000
41 300

14 300
3 100
2 800
1 400
1 700
5 900
2 500
1 100
600
1 300
3 100
3 000
1 900
2 500
45 200

15 700
2 300
2 800
1 400
1 900
6 800
2 900
1 100
600
1 300
3 100
2 900
2 100
2 800
47 700

14 900
2 400
2 900
2 000
1 500
6 000
2 500
1 000
400
1 000
3 300
2 600
1 900
4 700
9
47100

%
v r.
201
5
31,6
5,1
6,2
4,2
3,2
12,7
5,3
2,1
0,8
2,1
7,0
5,5
4,0
10,0
99,8

Z celkového počtu 1.500 odhadovaných problémových uživatelů nelegálních drog, jich má
cca 1.400 užívat drogy, v převážné míře pervitin, injekčně. Menší absolutní počet PUD, než
Karlovarský kraj, je odhadován pouze pro 3 kraje: Královehradecký, Vysočina (oba po 1.000
PUD) a Pardubický (400 PUD).
Nicméně relativně, tj. se 7,42 problémovými uživateli drog na 1.000 obyvatel ve věku 15
– 64 let se Karlovarský kraj řadí na pomyslné 4. místo mezi kraji ČR. S větší koncentrací
problémových uživatelů drog se potýkají jen hl. m. Praha (17,58 PUD na 1.000 obyvatel),
kraje Ústecký (10,90) a Liberecký (8,58) (Mravčík a kol., 2016, s: 96).
Celostátně zpracovávané odhady počtů uživatelů drog mají své limity, jež mohou být
ovlivněny charakterem vstupních dat. Např. nízkoprahové služby, tj. kontaktní centra a
terénní programy realizované na území Karlovarského kraje jsou vzhledem k okolnostem –
zejména při práci v menších obcích – nuceny poskytovat služby výměnného injekčního
materiálu prostřednictvím sekundární výměny (Interview 24). Tj. část výměny injekčního
materiálu probíhá prostřednictvím části uživatelů drog, kteří vstupují do kontaktu
s pracovníky služby a mění injekční materiál i pro skrytou část uživatelů drog, kteří chtějí
zůstat v naprosté anonymitě (Interview 7). Co se týká informace o tom, pro kolik uživatelů
injekční materiál mění, se pak pracovníci služby musí spoléhat na počty uživatelů drog, které
jim uvedou ti uživatelé, kteří do kontaktu s nimi vstoupili. Zdá se navíc, že významnou část
potřebných injekčních stříkaček a jehel si uživatelé drog v kraji opatřují formou jejich nákupu
v lékárnách (Interview 27) a/nebo přímo u vietnamských prodejců drog ve večerkách a/nebo
hernách (Interview 2).
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NMS uvádí celkový odhad PUD v r. 2015 opakovaně 46.900, ale v součtu odhadů počtu PUD v jednotlivých
krajích v tabr. 2015 vychází celkový počet PUD 47.100. To může být způsobeno zaokrouhlováním odhadů.
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Je proto možné, že je aktuální odhad 1.500 problémových uživatelů drog žijících na území
Karlovarského kraje v r. 2015 podhodnocený. To konkrétně ilustrují i níže uvedené odhady
počtu problémových uživatelů v jednotlivých regionech respektive obcích s rozšířenou
působností Karlovarského kraje. Ty na jednu stranu vycházejí z tzv. multiplikátoru, který pro
odhady PUD v ČR pro rok 2015 použilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové
závislosti (Mravčík a kol., 2016), na druhé straně využívají data nízkoprahových služeb pro
osoby se závislostmi, které v Karlovarském kraji působí a expertní odhady účastníků
realizace krajské protidrogové politiky, s nimiž vedli tazatelé rozhovory.
Odhad počtu problémových uživatelů drog v ORP Karlovarského kraje
Na území Karlovarského kraje žilo v r. 2015 celkem 199.349 obyvatel ve věku 15 – 64
let10, tj. 66,9 % z celkového počtu obyvatel (ve věkové skupině 0 - 14 let bylo 44.382 dětí, tj.
14,9 %, nad 65 let 54.097 obyvatel, 18,2 %) (ČSÚ, 2016).
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti ve Výroční zprávě o stavu ve
věcech drog (Mravčík a kol., 2016) odhaduje, že v ČR žije v průměru 6,68 problémových
uživatelů drog na 1.000 obyvatel ve věku 15 – 64 let.
V Karlovarském kraji odhaduje, že žije 7,42 PUD na 1.000 obyvatel ve věku 15 – 64 let.
Výpočty odvozené z tohoto multiplikátoru pro jednotlivé ORP Karlovarského kraje jsou
uvedeny ve 2. sloupečku zleva níže uvedené tabulky 9. S použitím této multiplikační metody
činí celkový odhad počtu problémových uživatelů drog v Karlovarském kraji 1.479. Tento
počet pracovníci Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislost
pravděpodobně zaokrouhlili na 1.500 PUD (Mravčík a kol., 2016).
Tab 9 – Odhady počtu problémových uživatelů drog v jednotlivých ORP Karlovarského kraje multiplikační
metodou dle metodologie NMS a na základě expertních odhadů pracovníků protidrogové politiky v Karlovarském
kraji (Zdroje: NMS, 2016, výroční zprávy Světlo, z.s a Kotec, o.p.s. za r. 2015)
Obec
s rozšířenou
působností

Počet
obyvatel 15 –
64 let

Odhad PUD –
7,42/ 1.000
obyvatel 1564

Počet PUD
v kontaktu
s KC

Počet PUD
v kontaktu s
TP

Celkový
odhad počtu
PUD v ORP

Aš
Cheb
Mariánské
Lázně
Karlovy Vary
Ostrov

11818
33515
16166

88
249
120

142
-

356
(TP Chebsko)

200
300-400
200 - 250

58797
19068

436
141

264
-

Sokolov
Kraslice

50998
8987

378
67

123
-

Celkem

199349

1479

529

253 (TP
Karlovy Vary a
okolí)
286
(TP
Sokolovsko)
895

800-900
200 - 300
500-800
160 - 240
2360-3090

Z výročních zpráv Světlo Kadaň, z.s a KOTEC, o.p.s, tedy dvou nestátních organizací, které
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Statistická ročenka Karlovarského kraje 2015 (ČSÚ - https://www.czso.cz/csu/czso/4-obyvatelstvo-36p5xevqzg)

Analýza drogové scény Karlovarského kraje 2017

43/87

Závěrečná zpráva

v Karlovarském kraji poskytují nízkoprahové služby pro uživatele návykových látek (kontaktní
centra v Karlových Varech, Sokolově a Chebu a terénní programy Sokolovsko, Chebsko a
Karlovy Vary a okolí11), vyplývá, že v r. 2015 poskytovaly kontaktní centra a terénní
programy služby minimalizace rizik celkem 1.424 problémovým uživatelům drog (v r.
2014 celkem 1.413 PUD, což pro významný pokles jejich počtu v kraji nesvědčí). To je
téměř stejný počet PUD, jako činí odhad počtu PUD v Karlovarském kraji prezentovaný
ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v r. 2015, tj. 1.500 PUD.
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) pro výpočet
odhadu

počtu

problémových

uživatelů

drog

v r.

2015

použilo

střední

hodnotu

multiplikátoru, tj. 0,67. To znamená, že NMS při výpočtu vycházelo z předpokladu, že
nízkoprahové služby v Karlovarském kraji jsou v kontaktu s cca 67 % všech
problémových uživatelů drog, kteří na území kraje žijí.
Pokud vyjdeme z premisy, že 1.424 klientů nízkoprahových služeb tvoří 67 % celkové
populace PUD, mělo by v roce 2015 v Karlovarském kraji žít cca 2.10012 problémových
uživatelů drog, zejména pervitinu a nikoli 1.400, ale 1.900 injekčních uživatelů drog (IUD).
Ještě vyšší odhad počtu problémových uživatelů drog však nabízí expertní názory
pracovníků

služeb

a

dalších

účastníků

realizace

opatření

protidrogové

politiky

v Karlovarském kraji. Jimi odhadované počty všech, tedy i skryté části, problémových
uživatelů drog v jednotlivých ORP Karlovarského kraje rovněž prezentuje výše uvedená
tabulka 9. Pokud bychom vycházeli z těchto expertních názorů, lze dojít k souhrnnému
odhadu, že na území Karlovarského kraje žije mezi 2.300 – 3.000 problémových uživatelů
drog (střední hodnota, kterou používá ve své výroční zprávě NMS by pak činila 2.600
PUD), což je cca 1,5 – 2x více, než odhaduje Národní monitorovací středisko pro drogy a
drogové závislosti (Mravčík a kol., 2016). Převážně pervitin by pak pravděpodobně
injekčně užívalo cca 2.000 – 2600 uživatelů – tj. střední hodnota cca 2.300 IUD.
Vzorce užívání drog a způsoby jejich aplikace
Užívání všech typů návykových látek je komplexní a mnohovrstevný jev s celou řadou
vzájemně se ovlivňujících potencionálních rizik pro jedince i pro společnost. Česká republika
ve své protidrogové politice vychází z konceptu ochrany veřejného zdraví definovaného
Světovou zdravotnickou organizací v dokumentu Zdraví pro všechny v 21. století (1998).
Podle něj představuje užívání drog problém ohrožení veřejného zdraví zejména s ohledem
na jeho možné nepříznivé sociální, zdravotní, trestně-právní, bezpečnostní a ekonomické

11

Terénní program Sokolovsko poskytuje služby v ORP Sokolov a Kraslice, TP Chebsko působí v ORP Cheb, Aš
a Mariánské Lázně a TP Karlovy Vary a okolí působí v ORP Karlovy Vary a Ostrov.
12
Odhady počtu PUD a IUD v tomto a dalším odstavci jsou zaokrouhlena převážně směrem dolů.
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dopady, jež mohou nepříznivě ovlivňovat zdravý vývoj jednotlivců i společnosti. Největší
hrozbu pro veřejné zdraví přitom představuje injekční užívání návykových látek vzhledem
k možným rizikům přenosu infekčních nemocí přenášených krví – HIV/AIDS a žloutenek typu
B a C – nejenom mezi subkulturou uživatelů drog ale i mezi neužívající částí populace. O
minimalizaci těchto rizik usiluje přístup harm reduction (Hunt a kol., 2003), jehož intervence
se zaměřují na způsoby, jak jsou drogy užívány a snaží se uživatele návykových látek
motivovat ke změně rizikových vzorců jejich užívání.
Způsoby, jimiž jsou návykové látky užívány, se odvíjejí jednak od specifik jednotlivých látek,
zejména jejich účinků, ale i od očekávání a/nebo priorit jejich uživatelů ve vztahu
k farmakologickým účinkům drog či k ekonomické situaci jejich uživatelů.
Marihuana
Nejčastěji je užívána formou kouření marihuanových cigaret, tzv. jointů, ale lze ji konzumovat
i ve formě čajů, přísad do potravin apod. Vedle alkoholických nápojů a tabákových výrobků –
jež patří jednoznačně mezi nejrozšířenější drogy užívané dětmi, mladými lidmi a dospělými
v Karlovarském kraji, patří marihuana mezi nejčastěji užívané ilegální omamné a
psychotropní látky. S jejich užíváním se lze setkat již u velmi mladých dětí nezřídka proto, že
drogu užívají starší členové jejich rodin – sourozenci nebo rodiče:
„Setkali jsme se s případy, kdy marihuanu do školy přinesla dívenka ze 2. třídy. Našla ji prý
bratrovi pod postelí. Jiná zase vzala marihuanu mamince, kterou vždy večer viděla, jak si drtí
palice do cigaret.“

(Interview 29)

Pro užívání konopných produktů jsou vzhledem k jejich rozšíření typické všechny známé a
monitorované vzorce užívání návykových látek od experimentálního a příležitostného až po
pravidelné a/nebo problémové, tj. užívání způsobem, který svému uživateli působí takové
problémy, že v jejichž důsledku vyhledává odbornou pomoc.
Marihuana je někdy vnímána jako tzv. „vstupní droga“ k užívání dalších, často více
rizikových ilegálních drog. Jedná se však o oblíbený mýtus, který není podložen výzkumem
ani zkušenostmi z praxe, neboť pokud by tento axiom platil, mělo by zkušenosti a/nebo by
drogy typu pervitinu či heroinu užívalo stejné množství osob jako těch, které kdy v životě
marihuanu vyzkoušely. Tak tomu ale není. Na druhou stranu je ale pravda, že významná
část tzv. problémových uživatelů drog předtím, než začali užívat pervitin či heroin,
vyzkoušela marihuanu.
Pervitin
K nejčastějším formám aplikace metamfeminu (pervitinu) patří šňupání a/nebo injekční
užívání. V případě problémových uživatelů drog, je pervitin v Karlovarském kraji patrně
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nejčastěji užíván nitrožilně. Přesto je však možné identifikovat mezi různými skupinami
uživatelů pervitinu významné rozdíly ve vzorcích užívání a způsobech aplikace drog. Zdá se,
že ty mohou být ovlivněny jak délkou užívání, tak i specifickým normami a sociálním
kontextem, v němž rozličné skupiny uživatelů drog v různých regionech žijí a užívají drogy,
ale i jak chtějí sami sebe vnímat. Takto podmíněné rozdíly dobře dokumentují následující
úryvky z rozhovorů s uživateli drog:
„Převážná část uživatelů drog neužívá intravenózně, nepřipadají si jako feťáci, kteří si
šlehají.“ (Interview 26)
Začínající uživatelé pervitin zpravidla šňupou, ale část z nich může po čase přejít na injekční
způsob aplikace. Jako hlavní motiv pro to nejčastěji uvádějí ekonomické důvody, případně
snahu dosáhnout zvýšení účinku užívané látky:
„Tak já jsem začínal šňupáním, ale pak už mi to moc nedávalo a hlavně to bylo drahý. Tak
jsem přešel na jehlu, no…“

(Interview 40)

Jak již zbylo zmíněno, je intravenózní forma aplikace v kontextu konceptu ochrany veřejného
zdraví vnímána jako nejvíce riziková pro uživatele i pro jejich sociální okolí. Nicméně
skupinová norma uživatelů drog se může od této definice odchylovat z různých důvodů.
Někteří mohou šňupání pervitinu paradoxně vnímat jako méně rizikové, než jeho injekční
užívání drogy.
Z poznatků poskytovatelů služeb pro uživatele drog v Karlovarském kraji vyplývá, že
převážná většina problémových uživatelů drog, kteří využívají jimi poskytované služby, dává
přednost injekční aplikaci pervitinu. Setkávají se i s tím, že injekčně si pervitin aplikují i jeho
prvouživatelé. Na tyto trendy narážejí pracovníci služeb při jejich snahách motivovat klienty
k méně rizikovým způsobům aplikace drogy – např. formou polykání drogy v želatinové
kapsli.
„Zkoušeli želatinové kapsle, ale nemělo to velký úspěch, všichni se vrátili k jehle.“
(Interview 12)
„Minimum lidí nebere intravenózně, kapsle nemají moc úspěch, klienti na ně přecházejí
dočasně, když nechávají odpočinout žilám.“ (Interview 7)
Výše zaznívající rozčarování pracovníků služeb je pochopitelné. Ale přesto, že se uživatelé
drog k injekční aplikaci po určité době – „kdy nechali odpočinout žilám“ – vracejí, intervence
harm reduction ve smyslu snižování zdravotních poškození zafungovala.
Heroin
I tuto drogu lze aplikovat různými způsoby, od jejího kouření v cigaretě či inhalaci z alobalu
až po injekční užití. V tomto ohledu opět záleží na individuálních postojích a motivech
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jednotlivce, svoji roli mohou však hrát i normy určité skupiny, k níž uživatel drog patří
respektive preference této skupiny ve vztahu k formám aplikace drogy.
Na ovlivňování způsobu užívání drog se v kontextu služeb pro uživatele drog zaměřují
především nízkoprahové služby minimalizace rizik (harm reduction), tedy terénní programy a
kontaktní centra. Ty přitom na individuální úrovni vycházejí z poznatku, že chování
jednotlivce je ovlivněno jeho povědomím a názory o zdravotních rizicích užívání drog, ale i
jeho záměry, motivacemi a schopnostmi ve vztahu k budování jeho/její budoucnosti. Proto se
intervence harm reduction zaměřují na jednotlivé typy drog nebo na jejich uživatele, s cílem
ovlivnit a/nebo změnit jejich chování ve vztahu k užívání návykových látek. Na komunitní
úrovni je chování ovlivněno názory a jednáním sociální skupiny, k níž jednotlivec patří nebo
patřit chce a sociálním kontextem, v němž členové skupiny žijí a užívají drogy. Intervence se
proto zaměřují na sociální kontext, v němž jsou drogy užívány a na sociální normy, které
konkrétní skupina lidí vyznává a snaží se je ovlivnit k méně rizikovým a společensky více
žádoucím (Rhodes 1999, str. 25).
Používání injekčních stříkaček
Harm reduction je pragmatický přístup, který vychází z poznatků, že část uživatelů drog není
v danou chvíli rozhodnuta nebo ochotna své chování zásadním způsobem změnit a přestat
drogy užívat. Intervence se proto zaměřují na způsoby, JAK jsou drogy užívány, nikoli
nezbytně na snižování užívání drog nebo počtu jejich uživatelů. Hlavním cílem je, aby
uživatel přežil v co možná nejlepším zdraví pro případ, že se někdy v budoucnu pro
abstinenci od užívání drog rozhodne. Důležitým prvkem harm reduction proto je výchova
k co nejméně rizikovému způsobu užívání návykových látek (Hunt a kol., 2003).
Pokud uživatel drog není ochoten od intravenózní aplikace upustit, cílem je naučit ho/ji, aby
pokud možno vždy používal/-a sterilní injekční stříkačku a jehlu a nesdílel ji s jinými uživateli
drog. Jde o to, aby minimalizoval/-a riziko přenosu infekčních nemocí přenášených krví. Ze
šetření i ze zahraničních výzkumů vyplývá, že uživatelé návykových látek jsou si zdravotních
rizik spojených s injekční aplikací drog vědomi (Stimson, 1995), přesto se však za určitých
okolností občas mají tendenci chovat rizikově a zásady bezpečné aplikace poruší:
„Buchny si měnim. Ale jednu buchnu používám v průměru tak 4x denně, jako dokud je jehla
dobrá, jo? Pak ji vyměnim.“ (Interview 2 )
„Jo, buchnu používám víckrát denně, klidně i pětkrát. Prostě dokud je dobrá.“ (Interview 3)
Jiným příkladem rizikového chování při injekčním užívání drog je tzv. sdílení injekčních
stříkaček a jehel více uživateli drog najednou, s nímž se pracovníci nízkoprahových služeb
přes všechny svoje snahy klienty edukovat a motivovat k méně rizikovým vzorcům chování
občas setkávají:
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„Problémem je, že klienti sdílejí injekční materiál.“ (Interview 14)
„Za přenosem žloutenky Céčka většinou stojí sdílení stříkaček a nechráněný sex.“
(Interview 26)
Z analýzy dat o injekčních uživatelích drog, kteří žádají o léčbu, vyplývá, že až 37,3 % z nich
někdy v minulosti sdíleli injekční náčiní s dalšími uživateli drog (Mravčík a kol., 2016).
Vysvětlení tohoto – zdánlivě nepochopitelného rizikového chování nabízí ve své práci Teorie
rizik v časech epidemie: sex, drogy a sociální organizace rizikového chování Rhodes (1997).
Autor argumentuje, že čím déle je člověk vystaven nějakému riziku, tím více si na něj zvykne
a nepřikládá mu už takový význam jako člověk, který podobnému riziku vystaven není.
Podobně byl výzkumem vyvrácen přetrvávající mýtus o nezodpovědnosti injekčních uživatelů
drog a jejich nezájmu o vlastní zdraví (Kalina 1993). Kdyby skutečně byli tak nezodpovědní,
nepodařilo by se prostřednictvím služeb harm reduction např. zastavit šířící se epidemii
HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog na konci 80. let 20. stol. v Edinburghu (Stimson,
1995).
Nicméně pokud se hrozba např. nakažení HIV/AIDS z pohledu společnosti sníží, lidé se opět
začínají chovat více rizikově, což v současné době platí např. v sexu. Podobně mají injekční
uživatelé drog tendenci vnímat hrozbu rizika nakažení HIV/AIDS či jinými infekčními
nemocemi, které se přenášejí krví, jako stále menší, běžnější. Když má řada lidí kolem nich
žloutenku typu C, přestanou se postupně této nemoci postupně bát a začnou se chovat více
rizikově. Podobně se chovají např. řidiči. Když se po cestě na dálnici setkají s těžkou havárií,
zpomalí a nějakou dobu jedou opatrněji. Za čas jim ale otrne a někteří jezdí i rychleji, než
povoluje rychlostní limit.
Denní dávka a frekvence aplikace
Dalším z řady ustálených mýtů o užívání omamných a psychotropních látek je ten o
neustálém zvyšování denní dávky. Uživatelé drog ale mají tendenci zvyšovat svoji
průměrnou dávku v období, kdy mají k dispozici dostatečné množství drogy a pokud ji
nemají, jsou nuceni své užívání omezit na minimální, nezbytné množství. Jiným důvodem
pro zvyšování frekvence užívání drogy během jednoho dne může být její nízká kvalita. To,
zdá se, hraje roli i mezi některými uživateli zejména pervitinu v Karlovarském kraji. Jak již
bylo opakovaně výše uvedeno, jeho kvalita na ilegálním trhu často kolísá.
„Vietnamský pervitin má rychlej nájezd, ale taky rychle příjde dojezd. Prostě funguje kratší
dobu než naše piko.“ (Interview 40)
„Pokud si uživatel kupuje např. 0,5 g, počítá s tím, že dostává cca 0,3 g pervitinu, tj. že není
tak kvalitní a silný. Je to prý součást nepsané, akceptované dohody na drogové scéně.“
(Interview 29)
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„Pervitin vyrábějí především Vietnamci, ale je problém s kvalitou. Klienti po tom mají
především psychické problémy, je podezření, že se vyrábí z něčeho jiného než z efedrinu.“
(Interview 14)
„Vietnamský“ pervitin je slabej, tak si ho dávám 5x za den. Mám po něm zdravotní problémy,
jako bolesti hlavy, nevolnosti a tak. Buchnu používám i několikrát, než ji vyměnim, mám
Céčko.“ (Interview 25)
Zdá se, že nízká kvalita pervitinu vede ke dvěma hlavním rizikům: 1) zvyšování frekvence
injekčního užívání až 5x denně, 2) kombinovaného užívání pervitinu a dalších látek měnících
vědomí, tj. alkoholu, léků a/nebo inhalantů.
„Pervitin si šlehám 2 – 5x denně, záleží na kvalitě. Když není, tak přejdu na alkohol nebo
marihuanu, dříve jsem pervitin kombinoval s benzodiazepiny, aby to víc makalo.“
(Interview 2)
„Velmi časté je užívání drog v kombinaci s léky – s Neurolem nebo s Rivotrilem, které
uživatelům drog předepíše psychiatr.“ (Interview 26)
Vzorce užívání, odvíjející se z nízké kvality pervitinu dostupného na ilegálním trhu
v Karlovarském kraji mohou vést k různým nepříznivým, zejména zdravotním dopadům na
uživatele návykových látek. Ty jsou diskutovány v následující části.
Potenciální nepříznivé dopady užívání
Zdravotní rizika užívání návykových látek
Užívání drog může vést k řadě různorodých nepříznivých, nejčastěji zdravotních a sociálních
dopadů. K nejzávažnějším zdravotním rizikům patří předávkování drogami, jež může vést až
k úmrtí, infekční nemoci, které se přenášejí krví – zejména virus HIV či virové hepatitidy typu
B a C, zvýšená nemocnost, různé druhy somatických poškození a závislost, v jejímž
důsledku je vyhledávána léčba.
Nízká kvalita pervitinu, jež je typická pro drogovou scénu v Karlovarském kraji, a která vede
buď ke zvyšování denní frekvence užívání a/nebo ke kombinovanému užívání pervitinu
s jinými návykovými látkami, může stát za psychickými problémy uživatelů drog, obecně
nazývaným jako toxická psychóza, mezi klienty „bláznění“.
„Vietnamský pervitin je nekvalitní, nedělá to nájezd, člověk je utlumený, zkroucený, zblblý.
Musel jsem proto k němu brát Rivotril, kterej to zblbnutí vymazal.“ (Interview 1)
Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti je podíl přenosu
viru HIV prostřednictvím injekčního užívání drog v ČR dlouhodobě nízký. V r. 2015 byly nově
diagnostikovány 3 případy HIV u injekčních uživatelů drog, u nichž došlo k přenosu viru HIV
velmi pravděpodobně prostřednictvím i.v. užívání drog. Kontaktní centrum Světlo Kadaň
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v Karlových Varech v minulosti testovalo klienty na infekční nemoci včetně HIV/AIDS, ale v r.
2016 jim došly peníze a museli tuto aktivitu ukončit (Interview 32).
Od srpna 2014 do dubna 2016 proběhla v Karlovarském kraji epidemie akutní VHA. Celkem
jí onemocnělo 227 osob, 140 z okresu Cheb, 55 z okresu Sokolov a 32 z okresu Karlovy
Vary. Mezi nemocnými bylo 94 uživatelů drog (44 %), z nichž 34 bylo bez přístřeší (15 %)
(Mravčík a kol., 2016, s. 149). Počet nově hlášených případů akutní virové hepatitidy typu B
(VHB, dg. B16) celkem, i mezi IUD vykazuje od r. 2000 klesající tendenci, patrně i díky
povinnému očkování od r. 2001. U virové hepatitidy typu C (VHC, dg. B17.1. a B18.2)
nedochází k výraznějším výkyvům v počtu nakažených mezi IUD. Ti dlouhodobě tvoří více
než polovinu všech nakažených (58,6 % v r. 2015). V Karlovarském kraji testování klientů
nízkoprahových služeb na přítomnost infekčních nemocí z důvodu nedostatku finančních
prostředků neprobíhalo. Podle odhadů pracovníků je mezi klienty nízkoprahových služeb
v Karlovarském kraji cca 50 % nakažených žloutenkou typu C (Interview 7, 14, ).
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje13 v r. 2016 evidovala celkem 3 případy
chronické virové hepatitidy typu B – VHB (tj. 1,0 případ / 100.000 obyvatel). V Karlových
Varech šlo o případy 2 mužů vietnamské národnosti a v Chebu 1 muž české národnosti,
všichni užívání drog negovali. Dále bylo KHS KV hlášeno 6 případů chronické hepatitidy
typu C – VHC. Ve 4 případech v okrese Karlovy Vary se jednalo o obviněné nebo odsouzené
3 muže a 1 ženu, u nichž byla před nástupem do vazby či výkonu trestu prokázána pozitivita
anti-HCV, nikdo z nich nevykazoval klinické příznaky onemocnění, v anamnéze měli užívání
drog. Dále šlo o 1 ženu vietnamské národnosti, která užívání drog negovala. V okrese Cheb
byl zaznamenán 1 případ české ženy, která rovněž rizikové chování negovala.
Podle studie NMS se riziko nákazy VHC během 1 roku pohybuje kolem cca 11 % u
dlouhodobých injekčních uživatelů drog. V průběhu 1 roku se tedy žloutenkou typu C
pravděpodobně nakazí 11 ze 100 injekčních uživatelů. K podobným závěrům dospívají i
zahraniční follow-up studie u dlouhodobých uživatelů drog (Stimson, 1995).
Drogová úmrtnost
V České republice bylo v roce 2015 evidováno celkem 104 přímých drogových úmrtí, tj. úmrtí
v důsledku předávkování návykovou látkou. Ve 20 případech se jednalo o smrtelné
předávkování opioidy, v 15 případech pervitinem, v 7 těkavými látkami a v naprosté většině,
tj. v 60 případech psychoaktivními léky (nebylo však možné rozlišit, zejména v případě
psychoaktivních léků, v kolika případech se jednalo o sebevražedný úmysl a v kolika o
nešťastnou náhodu).

13

http://www.khskv.cz/epid_situace_kk_11_2016.pdf
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V Karlovarském kraji bylo evidováno celkem 9 přímých drogových úmrtí (tj. cca 9 % ze
všech případů v celé ČR). Z toho šlo ve 2 případech o smrtelné předávkování opioidy (10
% z případů v ČR), ve 2 případech pervitinem (13 %) a v 5 případech psychoaktivními
léky (8,3 % ze všech v ČR).
Drogová trestná činnost v Karlovarském kraji v r. 2016
K nejvýznamnějším sociálním problémům uživatelů drog patří rodinné a pracovní problémy,
nezaměstnanost, páchání drobné majetkové trestné činnosti, nižší vzdělání a zhoršená
bytová situace, která může vést až k bezdomovectví; kumulace více sociálních problémů pak
může vést až k sociální exkluzi. Vyloučení ze společnosti může být jednak důsledkem
užívání drog, zároveň však může být i příčinou užívání (Mravčík a kol., 2006).
„Řada z nich je bez domova, žijí v nehygienických podmínkách a poté se pohybují mezi lidmi
před nákupními středisky, kde žebrají o finanční prostředky a jsou v kontaktu s lidmi, kteří se
jich bojí. Kdo nemá finance na nákup dalších látek, získává je samozřejmě nelegální
činností. Nejčastěji krádeže kabelů, železného sběru až do krajností, jako je krádež majetku,
vloupání, nebo loupežné přepadení.“ (Interview 28)
Statistická data pro tuto část zprávy poskytlo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
služba kriminální policie a vyšetřování odboru obecné kriminality. Je ale na místě upozornit
na skutečnost, že Policie ČR zpracovává statistická data za uplynulý rok ke konci března
následujícího roku, proto nejsou níže uvedená data více rozpracovaná.
V roce 2016 bylo policisty Krajského ředitelství zjištěno celkem 143 trestných činů v
souvislosti s nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s omamnými a psychotropními
látkami a jedy. Z celkové počtu zjištěných trestných činů jich bylo ke dni 31. 12. 2016
objasněno 114 (tj. objasněnost 79,72%). Bylo zahájeno trestní stíhání proti 155 osobám, kdy
v 9 případech se jednalo o cizince (6 osob vietnamské, 2 německé a 1 bulharské
národnosti). Z celkového počtu 155 pachatelů bylo 119 mužů, 28 žen, 2 mladistvé osoby a 1
nezletilý.
Držení OPL pro jiného
Trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy
dle ust. § 283 trestního zákoníku - zjištěno bylo celkem celkem 104 trestných činů,
objasněnost 93 TČ (tj. 89,42 %). Obvinění bylo sděleno 142 pachatelům.
Držení OPL pro sebe
Trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu dle ust. § 284 trestního
zákoníku – zjištěno bylo celkem 23 těchto trestných činů, všechny byly objasněny jako
součást 23 odhalených pěstíren konopných drog (tj. objasněnost 100 %).
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Pěstírny
Trestný čin nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku dle
ustanovení § 285 trestního zákoníku - zjištěno bylo celkem 26 pěstíren/ z toho10
velkopěstíren. V této souvislosti bylo zadrženo 29 pachatelů.
Varny
Trestný čin výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a
jedu dle ustanovení § 286 trestního zákoníku - zjištěno bylo celkem 6 malokapacitních
varen a obvinění bylo sděleno 7 pachatelům.
Během roku 2016 byly zajištěny tyto omamné a psychotropní látky:
•

sušiny Cannabis = 53.978,7 g

•

rostlin Cannabis = 3.848 ks

•

Metamfetamin = 7.036,16 g

•

Kokain = 35.000 g

•

Psilocibe (lysohlávky) = 307 ks

•

Prosteron DHEA = 2 000 ks tablet

•

Testosteron = 15 ml + 8 ks tablet

•

Trenbolon = 12 ml

Data o trestné činnosti spáchané uživateli návykových látek, tzv. sekundární drogová
kriminalita (Mravčík a kol., 2016) např.: krádeže, loupeže, neoprávněné užívání cizí věci,
omezování domovní svobody, neoprávněné držení platebního prostředku, podvody,
zpronevěra, vydírání, zanedbání povinné výživy, omezování a zbavení osobní svobody,
loupežné vraždy, praní špinavých peněz – nemá Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje dosud zpracována. Pravidelně je zpracovává k březnu následujícího roku.
V roce 2016 bylo na území Karlovarského kraje zjištěno 320 trestných činů a 204 přestupků
jízdy pod vlivem omamných a psychotropních látek. Jejich členění podle jednotlivých
územních odborů kraje ilustruje následující tabulka.
Tab 10 - jízda pod vlivem omamných a psychotropních látek - OPL (Zdroj: Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor obecné kriminality, 2017)

Územní odbor
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
CELKEM

Trestný čin
35
130

Přestupek
81
52

65
230

71
204

Žádosti o léčbu
Žádosti o léčbu osob se závislostmi v ČR eviduje Národní registr uživatelů drog (NRLUD),
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který provozuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Registr byl po
rekonstrukci spuštěn v březnu 2015, ale stále se potýká s technickými problémy. Vzhledem
k tomu v registru chybí data z významné části léčebné sítě za rok 2015 i za rok 2016.
V registru jsou evidováni uživatelé nelegálních drog, alkoholu, tabáku a patologičtí hráči.
Uživatelé nelegálních drog jsou navíc sledováni podle typu užívané látky. V roce 2015 hlásila
do NRLUD pouze 2 zařízení z Karlovarského kraje – 1 zařízení ambulantní léčby, které
poskytuje i substituční léčbu Buprenorphinem a 1 kontaktní a poradenské centrum.
Z těchto omezených zdrojů dat Národního registru uživatelů drog vyplývá, že v roce 2015
požádalo o léčbu závislosti celkem 124 osob z Karlovarského kraje (tj. asi 1,62 %
z celkového počtu 7.641 žadatelů o léčbu z celé ČR). Z nich vyhledaly léčebné služby osoby
s těmito typy problémů: 22 pro užívání alkoholu, 2 pro užívání tabáku, 63 pro užívání
pervitinu, 23 pro užívání opioidů, 10 pro užívání konopí, 2 kvůli užívání léků (sedativ a/nebo
hypnotik) a 2 kvůli patologickému hráčství (Mravčík a kol., 2016). Z výročních zpráv
nestátních poskytovatelů služeb primárně určených pro uživatele návykových látek (Světlo
Kadaň, z.s., KOTEC, o.p.s.) působících v Karlovarském kraji vyplývá, že u nich požádalo
v roce 2015 o poskytnutí odborné pomoci celkem 1.424 klientů (v r. 2008 „pouze“ 927).
Z dalších zdrojů informací publikovaných ÚZIS lze nicméně získat i další informace o
počtech léčených pacientů se závislostními diagnózami F10 (poruchy vyvolané alkoholem),
F11-19 (poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami). Publikace Psychiatrická péče
2015 (ÚZIS, 2016) uvádí statistické přehledy jak o činnosti ambulantních psychiatrických
zařízení v krajích podle uvedených diagnóz, tak i o počtu hospitalizovaných osob
z jednotlivých krajů ČR s uvedenými závislostními diagnózami.
V roce 2015 bylo v ambulantních psychiatrických zařízeních v celé ČR léčeno s dg. F10
celkem

26.954

pacientů,

s dg.

F11-19

celkem

19.520

pacientů.

V ambulantních

psychiatrických zařízeních v Karlovarském kraji bylo léčeno s dg. F10 (alkohol) celkem
462 pacientů (z toho bylo 296 mužů a 166 žen). S ostatními závislostními diagnózami F1119 bylo léčeno dalších 304 pacientů (219 mužů a 85 žen). Celkem evidovala ambulantní
psychiatrická zařízení v Karlovarském kraji 714 pacientů se závislostními diagnózami, z toho
454 kvůli užívání alkoholu, 18 kvůli užívání opioidů (v 5 případech šlo o heroin), v 92
případech šlo o užívání konopných drog, v 19 o užívání sedativ a/nebo hypnotik respektive
benzodiazepinů, 1 případ užívání kokainu a 106 případů užívání pervitinu. Do NRLUD bylo
v r. 2015 hlášeno – pravděpodobně jednou psychiatrickou ambulancí (viz výše) – 21
léčených pacientů s dg. F63 patologické hráčství (17 mužů a 4 ženy).
V roce 2015 bylo ve všech typech lůžkových psychiatrických zařízení v celé ČR
hospitalizováno s dg. F10 celkem 9.521 pacientů, s dg. F11-19 celkem 6.323 pacientů.
Z tohoto celkového počtu léčených pacientů bylo hospitalizováno s dg. F10 (alkohol)
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celkem 255 pacientů, s ostatními závislostními diagnózami F11-19 dalších 231 pacientů
s trvalým bydlištěm v Karlovarském kraji. V 5 případech šlo o hospitalizaci kvůli užívání
opioidů (F11), ve 12 případech šlo o užívání konopných drog (F21), v 7 o užívání sedativ
a/nebo hypnotik (F13), dále 1 případ užívání kokainu (F14), 127 případů užívání ostatních
stimulancií (F15), po 1 případu o užívání tabáku (F17) a těkavých látek (F18) a konečně v 77
případech o kombinaci užívaných psychoaktivních látek (F19). Dále bylo v r. 2015
hospitalizováno 23 pacientů s dg. F63 patologické hráčství (17 mužů a 6 žen).
V 10 certifikovaných terapeutických komunitách provozovaných nestátními organizacemi
na území celé ČR absolvovalo v r. 2016 pobytovou léčbu závislosti celkem 27 klientů se
závislostmi

s trvalým

bydlištěm

v

Karlovarském

kraji.

Nicméně

vzhledem

k anonymizovaným zdrojům dat o hospitalizovaných pacientech ÚZIS není možné zjistit, zda
před svým nástupem do terapeutické komunity nebyli hospitalizováni v některém z lůžkových
psychiatrických zařízení poskytujících léčbu pro osoby se závislostmi v celé ČR.
Nové trendy v užívání NL
Žádné známky výrazně nových trendů v

užívání omamných a psychotropních látek

vymykajících se celostátnímu vývoji nebyly zjištěny. Zdá se, že si drogová scéna
v Karlovarském kraji zachovává svůj tradiční charakter a není novinkám příliš otevřená.
„Vietnamci zkoušeli vyrobit designový, barevný pervitin, že by se prý lépe mohl uchytit mezi
mladými na tanečních akcích. Ale neuchytil se.“ (Interview 29)
4.4 Vliv blízkosti hranic s Německem
V r. 2008 podle tehdejších respondentů existovaly poznatky o spíše ojedinělých případech
„přeshraniční spolupráce“ v oblasti ilegální výroby a distribuce pervitinu mezi občany
Karlovarského kraje a příhraničních částí Německa. Zdálo se, že sousedství s Německem
mělo na situaci na drogové scéně v kraji jistý, byť pravděpodobně ne příliš významný vliv.
Německé lékárny byly v té době významným zdrojem pro nákup léků s obsahem
pseudoefedrinu, který se vyráběl a v převážné míře užíval na území Karlovarského kraje.
Německá strana žádost České strany o zavedení regulace prodeje tohoto typu léků
odmítala14 s tím, že se jedná o problém ČR nikoli Německa. Pervitin a/nebo „Crystal Meth“
v té době na německé drogové scéně, kde dosud dominoval heroin, byl spíše výjimečně se
vyskytující látkou.
V současné době se situace jeví zcela opačně a vliv blízkosti hranic s Německem se zdá mít
na podobu drogové scény v Karlovarském kraji a zejména v některých příhraničních městech

14

Autor zprávy organizoval v r. 2009 v Praze pro RVKPP v rámci českého předsednictví EU Mezinárodní
sympozium zemí EU o met-/amfetaminech. Zástupci ČR zde žádali zástupce z Německa o zavedení regulace
léků s obsahem pseudoefedrinu podobné té, která byla zaveden v České republice.
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silný vliv. Německo v několika posledních letech čelí nárůstu poptávky po „Crystal Meth“,
české provenience a v souvislosti s tím zavedlo i regulační opatření prodeje zdrojových léků
s obsahem pseudoefedrinu pro výrobu pervitinu. Nicméně narůstající poptávka po
pervitinu a marihuaně na německé straně přispěla k nárůstu počtu a koncentraci
především velkokapacitních varen a pěstíren konopných drog v Karlovarském kraji.
„Vietnamci pěstují marihuanu především pro německý trh, protože jeho cena v Německu je
vyšší, než v České republice. Velkokapacitní výrobny pervitinu směřují svoji výrobu do
Německa, kde je cena za pervitin lukrativnější, pohybuje se kolem 40 – 45 € za gram.
(Interview 29)
„Pervitin vyráběný ve velkých varnách je určený primárně na export.“ (Interview 32)
„To kvalitní zboží, co se navaří v Chebu, odchází do Německa nebo do Holandska.“
(Interview 15)
Zahraniční zkušenosti naznačují, že kolem tras, po nichž jsou ilegálně pašovány drogy,
zpravidla narůstá počet osob do ilegálního obchodu s drogami zapojených, ale i těch, které
drogy užívají. Proto sousedství s Německem a poptávka po drogách v Německu rovněž
může přispívat ke zvyšování dostupnosti drog a poptávky po nich i primární drogové
kriminality15 v Karlovarském kraji.
„Dle získaných informací je Aš transportním městem. Drogy do Aše přichází z celé České
republiky a následně je 1/3 vrácena zpět do oběhu v Čechách a 2/3 jsou na export do
Německa.“ (Interview 16)
Blízkost hranic s Německem rovněž přispěla k rozvoji tzv. „drogové turistiky“, jejímž
cílem jsou zpravidla vietnamské tržnice, v nichž je prodáván pervitin, případně marihuana jak
českým, tak především německým distributorům a/nebo uživatelům drog.
„Zaznamenáváme drogovou turistiku z Německa. Němec sedne na vlak, zajede si do Chebu,
kde si koupí drogy a jede domů. Je to pro Němce cenově výhodné.“ (Interview 7)
„Němci si jezdí kupovat drogy převážně do tržnice Dragon.“ (Interview 14)
Blízkost Německa a tamní drogové scény přispívá i k rozvoji „nových pracovních
příležitostí“ a relativně snadného zdroje příjmů pro ty, kteří neváhají porušovat zákony obou
zemí.
„Bezdomovci ať závislí, tak i nezávislí si vydělávají tím, že vozí drogy přes hranice, vlakem
přes Kraslice. V Německu si to dealer převezme a prodává dál.“ (Interview 11)
Blízkost hranic mění drogovou scénu, je více převozů drog do Německa a také více kontrol
na hranicích.“ (Interview 16)

15

Jde o trestné činy v souvislosti s nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s omamnými a psychotropními
látkami a jedy, § 283, § 284, § 285 a § 286 trestního zákoníku.
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V neposlední řadě se zdá, že blízkost německého ilegálního trhu a jeho preference pro
ilegální výrobce a distributory z Karlovarského kraje kvůli vyšší ceně drog v Německu, může
nepříznivě ovlivňovat kvalitu zejména pervitinu distribuovaného pro uživatele v ČR.
Droga s vyšší kvalitou je zřejmě určena pro německé konzumenty a pro ty české
pravděpodobně zbývá droga s nižší kvalitou, jejíž užívání působí uživatelům v Karlovarském
kraji různé zdravotní problémy a/nebo vede k jejich kombinování s jinými drogami, jak bylo
popsáno výše. Jak již bylo uvedeno, v r. 2008 oceňovali uživatelé z Karlovarského kraje
vysokou kvalitu nově nastupujícího „vietnamského“ pervitinu, v současné době si na jeho
nízkou kvalitu spíše stěžují.
V současné

době

odebírají

vietnamské

velkokapacitní

varny

léky

s obsahem

pseudoefedrinu pro výrobu zejména z Polska.
„Vietnamci patrně prodávají část marihuany i na Slovensko či do Polska jako protiúčet při
dovozu tablet na výrobu pervitinu a prodej kokainu.“ (Interview 29)
Ale od 1. 1. 2017 měla v Polsku vstoupit v platnost vyhláška schválená sejmem
zavádějící podobnou regulaci na tento typ léků jako v ČR (Mravčík a kol, 2016).
Vietnamští výrobci proto mohou v budoucnu hledat nové zdroje prekurzorů a/nebo
prekurzory. To může do budoucna představovat novou zdravotní hrozbu pro uživatele
pervitinu v Karlovarském kraji, odvíjející se od kvality drogy.
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5. Síť poskytovatelů služeb pro uživatele návykových látek
Hlavním přístupem v kontextu služeb pro uživatele drog je snižování rizik spojených
s užíváním návykových látek a léčba závislého chování případně předcházení vzniku a
rozvoji závislého chování u osob, které již návykové látky užívají (Kalina a kol., 2003).
K hlavním intervencím patří: vyhledávání skryté populace uživatelů drog a navazování
kontaktu s nimi, výměna injekčního materiálu, vzdělávání o bezpečném užívání, primární
zdravotní péče, detoxifikace, ambulantní nebo rezidenční (ústavní) léčba, poradenství,
následná péče (někdy též doléčování), nabídka chráněného bydlení a/nebo zaměstnávání
respektive podporované zaměstnávání (nabízející podporu a prostředí bez návykových látek
včetně alkoholu) jejichž hlavním cílem je dosažení a/nebo udržení změny chování ve vztahu
k užívání návykových látek.
Jako zdroj informací pro tuto část zprávy byly použity zprávy o realizaci služeb pro uživatele
drog, informace z jejich webových stránek, výroční zprávy Karlovarského kraje a rozhovory
s pracovníky zdravotních a sociálních služeb, jejich klienty a pracovníky veřejné správy.
5.1 Služby primárně určené pro uživatele ilegálních drog
Už v r. 2008 řídká síť služeb pro uživatele drog prořídla do r. 2017 ještě více. Jedinými
specializovanými službami pro uživatele drog v Karlovarském kraji, tj. těmi, které se
primárně věnují práci s uživateli ilegálních návykových látek, jsou v současné době jen
nízkoprahové služby minimalizace rizik.
Jde o 3 kontaktní centra v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu a o 3 terénní programy
Karlovy Vary a okolí, Sokolovsko a Chebsko (viz tab. 12). Zmíněné služby na Karlovarsku
poskytuje Světlo Kadaň, z.s., na Sokolovsku a Chebsku KOTEC, o.p.s. (Karlovarský kraj,
2016). Jedinou zdravotnickou službou určenou primárně pro osoby se závislostmi je AT
skupina určená pro motivované klienty se závislostní problematikou při Psychiatrickém
stacionáři Psychiatrické ambulance Nemocnice Ostrov, jež se schází každé úterý a je
vedena adiktoložkou16.
Od r. 2008 zaniklo Centrum substituční terapie Karlovy Vary, jež poskytovalo služby
ambulantní a substituční léčby, a detoxifikace pro osoby se závislostmi. Služba spádově
pokrývala především Karlovy Vary, Ostrov n. O. a částečně i Chodov. Důvodem zániku
služby bylo ukončení jejího financování ze strany MZ ČR (Interview 19). Druhou zaniklou
službou byly Programy primární prevence, realizované organizací KOTEC, o.p.s.
Poskytovatel nebyl schopen splnit nároky na certifikaci služby podle Standardů odborné
způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (MŠMT,
2008). To kvůli problémům najít kvalifikované pracovníky (Interview 6), což je trend, s nímž
16

http://www.nemostrov.cz/psychiatricke-a-psychoterapeuticke-oddeleni-vykony/
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se potýká celá řada různých typů sociálních služeb v Karlovarském kraji.
„Je problém sehnat nového kvalifikovaného pracovníka pro novou službu. Ti co jsou
kvalifikovaní, odcházejí pracovat do Německa – klidně do továrny.“ (Interview 6)
Aktuální situaci v zajištění služeb pro uživatele ilegálních návykových látek výstižně
okomentoval jeden respondent: „Péče o drogově závislé [v Karlovarském kraji17] je
v podobě holého základu – fungují káčka a terény, žádné další služby.“ (Interview 6)
Srovnání situace v r. 2008 a v r. 2017 nabízejí následující tabulky 11 a 12.
Tab 11 – přehled poskytovatelů služeb minimalizace rizik, léčby a následné péče, jež se v KK primárně věnují
uživatelům ilegálních NL podle formy jejich právní subjektivity v r. 2008
Územní
Typ služby
Soukromé subjekty
působnost
MR
DX
AL
ST
ÚL
TK
NP
SL PP
Nemocnice Ostrov - psychiatrické
Karlovarský
X
X
oddělení
kraj
Nestátní nezisková organizace
Světlo Kadaň, z.s., K-C Karlovy
Karlovarsko
X
Vary a TP K. Vary a okolí
Centrum substituční terapie,
Karlovarsko
X
X
X
Karlovy Vary
Kotec, o.p.s., K-C Sokolov a TP
Sokolovsko
X
Sokolovsko
Kotec, o.p.s., K-C Cheb a TP
Chebsko
X
Chebsko
Kotec, o.p.s., Programy primární
Chebsko
a
X
prevence
Sokolovsko
Legenda- provozovaná služba – MR – služby minimalizace rizik, DX – detoxifikace, AL – ambulantní léčba,
ST – léčba v denním stacionáři, ÚL – krátkodobá a střednědobá ústavní léčba, TK – rezidenční péče
v terapeutické komunitě, NP – následná péče (doléčování), SL – substituční léčba.
Tab 12 – přehled poskytovatelů služeb minimalizace rizik, léčby a následné péče, jež se v KK primárně věnují
uživatelům ilegálních NL podle formy jejich právní subjektivity v r. 2008
Soukromé subjekty
Nemocnice Ostrov - psychiatrické
oddělení
Nestátní nezisková organizace
Světlo Kadaň, z.s., K-C Karlovy
Vary a TP K. Vary a okolí
Centrum substituční terapie,
Karlovy Vary
Kotec, o.p.s., K-C Sokolov a TP
Sokolovsko
Kotec, o.p.s., K-C Cheb a TP
Chebsko
Programy primární prevence

Územní
působnost
Karlovarský
kraj
Karlovarsko

Typ služby
MR
DX

X

AL
X

ST

ÚL

TK

NP

SL

PP

X*

Karlovarsko
Sokolovsko

X

Chebsko

X

Chebsko
a
Sokolovsko
* - při K-C Karlovy Vary působí 1 den v týdnu poradna pro osoby se závislostmi a jejich blízké registrovaná jako
služba odborného sociálního poradenství dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Jak vyplývá z tab. 12, síť služeb, které se v Karlovarském kraji primárně věnují práci
s uživateli drog, je velmi řídká, proti situaci v r. 2008 výrazně prořídla. Některé typy služeb
na území kraje chybí – zejména detoxifikace a pobytová léčba (v psychiatrických
nemocnicích či odděleních nemocnic a/nebo v terapeutických komunitách), které nicméně

17

Vloženo autorem zprávy.
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uživatelé návykových látek vyhledávají a využívají ve specializovaných zařízeních v jiných
krajích (viz Žádosti o léčbu výše). Případy akutní detoxifikace v Karlovarském kraji řeší
nejčastěji Nemocnice Ostrov, ač nemá standardní detoxifikační jednotku. Omezená je i
dostupnost ambulantní léčby včetně substituční léčby Buprenorfinem (viz bod 5.2). Služby
doléčování/následné péče pro uživatele návykových látek po absolvování léčby zcela chybí.
5.2 Další sociální služby s cílovou skupinou blízkou uživatelům návykových látek
V Karlovarském kraji byly identifikovány 3 typy sociálních služeb s cílovou skupinou blízkou
uživatelům návykových látek: odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež a terénní program, které provozují jiní poskytovatelé, než Světlo Kadaň, z.s. a
KOTEC, o.p.s.
Některé z těchto registrovaných sociálních služeb uvádějí jako jednu ze svých cílových
skupin „děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy“
(NZDM), respektive „osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy“ (TP). Nicméně v průběhu telefonického dotazování před zahájením, ale i při
rozhovorech s pracovníky NZDM během terénního šetření vyšlo najevo, že se žádná z nich
poskytování odborných služeb spojených s užíváním návykových látek nezabývá a referuje
uživatele drog do služeb terénních programů nebo do kontaktních a poradenských center
provozovaných organizacemi Světlo Kadaň, z.s. a KOTEC, o.p.s.
NZDM působí převážně v oblasti prevence všech forem rizikového chování, nikoli jen užívání
návykových látek, TP v oblasti prevence sociálního vyloučení. Z rozhovorů s pracovníky
těchto sociálních služeb nicméně vyplývá, že se potýkají s podobnými problémy, jako
poskytovatelé sociálních služeb primárně pro uživatele drog.
5.3 Psychiatrická zařízení poskytující služby osobám se závislostmi
Služby osobám se závislostmi poskytují v Karlovarském kraji zdravotnická pracoviště
psychiatrů, z nichž část poskytuje služby standardní psychiatrické péče a část má se
zdravotními pojišťovnami nasmlouvanou specializovanou tzv. AT18 péči.
Ze sdělení tiskového oddělení vyplývá, že Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR má
v Karlovarském kraji nasmlouváno celkem 10,96 AT úvazků s lékaři-psychiatry, kteří
působí ve 4 ORP v kraji – viz následující tabulka.

18

AT – alkohol a jiné toxikománie.
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Tab 13 – přehled lékařů-psychiatrů, kteří mají s VZP nasmlouvané AT úvazky (Zdroj: VZP ČR)

IČZ
41218000
41270000
41449000
42232000
42234000
42546000
42581000
48226000
48229000
48257000
42411000
48272000

Úvazková
kapacita
1,00
1,50
0,40
1,28
0,57
1,00
0,60
0,38
0,20
2,00
1,53
0,50
10,96

Sídlo

Název IČZ

Cheb
MUDr. Pavel Solnička
Cheb
TODARABA s.r.o.
Cheb
FOKUS Mladá Boleslav z.s.
Karlovy Vary
Psychiord ALVAHET s.r.o.
Karlovy Vary
Dobré duševní zdraví s.r.o.
Karlovy Vary
MUDr. Jiří Bartoš
Karlovy Vary
Psychetherapy s.r.o.
Sokolov
CEDUP s.r.o.
Sokolov
MUDr. Jana Pechová
Sokolov
MUDr. Martina Tomešová
Ostrov
MUDr. Marta Červenková
Ostrov
NEMOS AMBULANCE s.r.o.
Celkem AT úvazků Karlovarský kraj

Všeobecná

zdravotní

pojišťovna

se

domnívá,

že

je

počet

lékařů

–

psychiatrů

s nasmlouvanými AT úvazky v Karlovarském kraji dostatečný. Navíc disponuje informacemi,
že psychiatrickou i AT péči vyhledávají obyvatelé s trvalým bydlištěm v Karlovarském kraji
spádově i v Plzeňském a Ústeckém kraji zejména v případech, kdy k odborníkům v jiných
krajích mají blíže a lepší spojení než k těm působícím v Karlovarském kraji.
„V rámci objektivity by bylo vhodné uvést, že v sousedních krajích (Plzeňském a Ústeckém),
do nichž to mají mnozí obyvatelé Karlovarského kraje leckdy blíže než např. do „svého“
krajského města a které jsou pro mnohé z nich „spádově přirozenější“, má VZP
nasmlouváno dalších 12 AT poskytovatelů, kteří v loňském roce léčili pojištěnce VZP
z karlovarského regionu. V tomto počtu jsou přitom zahrnuti pouze ti „přespolní“
poskytovatelé, kteří loni od ledna do listopadu léčili více než 10 pojištěnců VZP
z karlovarského regionu.” (VZP)
Současně VZP argumentuje, že lékaři – psychiatři s AT úvazky nejsou zvlášť vyčleněni pro
poskytování odborné péče osobám se závislostmi, mj. proto, že „léčba AT patří do běžného
spektra standardní psychiatrické ambulance, tj. léčbu může poskytovat každý smluvní
psychiatr19. Péče se provádí a vykazuje k úhradě standardními výkony dle platného
Seznamu zdravotních výkonů, nejsou pro to žádné specifické kódy“ (VZP).
Že mohou AT výkony poskytovat i lékaři – psychiatři, kteří nemají AT úvazek nasmlouvaný,
je pravda (Interview 47). Na druhou stranu by ale lékaři s nasmlouvanou AT péčí, kteří ji
z různých důvodu neposkytují, AT péči jako nabídku své praxe neměli deklarovat. To pak
v řeči statistiky může vytvářet mylný dojem – a je to i poměrně častý argument Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR – že v tom a tom kraji je AT péče zajištěna dostatečně, ač tomu tak

19

Text zaslal autorovi zprávy a zvýraznil tiskový mluvčí VZP.
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v praxi není20.
Z rozhovorů s respondenty v průběhu místního šetření v Karlovarském kraji vyplývá, že –
navzdory výše prezentovanému statistickému pokrytí AT péče v kraji - je v praxi obtížné,
zajistit zejména pro uživatele ilegálních drog standardní, ale i odbornou psychiatrickou péči a
ambulantní léčbu závislosti. Ale VZP se domnívá, že „ověřit domněnku, že někteří psychiatři
právě tuto klientelu neradi ošetřují a selektují ji, je krajně obtížné (ne-li nemožné).“ (VZP)
Je pravda, že je to obtížné, ale rozhodně ne nemožné. Jsou nejméně dvě možnosti, jak to
zjistit, případně si ověřit některé informace od respondentů – nelékařů terénního šetření:
„Psychiatr/-ička XY by měl/-a mít AT úvazek od pojišťovny, ale nebere toxíky.“ (Interview 15)
„Je tu možnost návštěvy u psychiatra YY, ten však jen předepisuje Rivotril a Neurol, jinak
s klienty nepracuje.“ (Interview 25)
Pro ověření toho, zda psychiatři s AT úvazkem v praxi přijímají či nepřijímají osoby se
závislostmi do svých ambulancí, je nejlepší se jich zeptat. I to lze udělat nejméně dvěma
způsoby. Někteří výzkumníci používají metodu, kdy se sami vydávají za potenciální pacienty
a poptávají u vybraných lékařů konkrétní typ zdravotní péče. Realizátoři této analýzy oslovili
lékaře – psychiatry s AT úvazky otevřeně, z pozice výzkumníků, tj. nevydávali se za fiktivní
pacienty. Je proto možné, že některé získané informace mohou být dotazovanými lékaři
zkreslené, ale přesto lze konstatovat, že nasmlouvaná AT péče v Karlovarském kraji je
pro osoby se závislostmi dostupná jen v omezené míře a často selektivě, převážně pro
osoby se závislostí na alkoholu.
Pro ilustraci, z 12 ambulantních psychiatrických pracovišť s nasmlouvanými AT úvazky (viz
tab. 13) se tazatelům podařilo hovořit s 9. Z 9 oslovených lékařů přijímá do praxe uživatele
alkoholu 8, uživatele nealkoholových drog již jen 5, z nichž další 3 uvedli, že jen v akutních
případech, případně že tuto cílovou skupinu pacientů nepreferují (což zřejmě znamená, že je
rovněž nechtějí přijímat).
„Vezmu i pacienty se závislostí, alkohol, drogy, ale preferenčně je neberu.“ (Interview 43)
„Standardně je [osoby se závislostmi21] neberu, jen v akutních případech v rámci reference
do pobytové léčby“. (Interview 45)
„Uživatele alkoholu ano, uživatele drog neberu.“ (Interview 41)
Nicméně kromě lékařů – psychiatrů s nasmlouvanými AT úvazku poskytuje odbornou
zdravotní péči osobám se závislostmi včetně uživatelů drog i MUDr. Moravec.

20

Osobní komunikace s MUDr. Petrem Popovem, Ph.D., předsedou Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP,
který dělal na téma dostupnosti AT péče v ČR výzkum.
21
Text v závorce vložen autorem zprávy.
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„Funguje psychiatr MUDr. Moravec, ale jsou dlouhé objednací lhůty“. (Interview 12)
Substituční preparát Subutex předepisují aktuálně v Karlovarském kraji, byť jen omezenému
počtu po několika jedincích uživatelům opioidů jen 2 lékaři – psychiatři (Interview 35, 41).
Žádost o nasmlouvání nelékařské, tj. adiktologické specializované péče pro osoby se
závislostmi, kterou si podal MUDr. Moravec, jenž se jako jediný přihlásil do výběrového
řízení na adiktologickou ambulanci Karlovarského kraje a vysoutěžil ji, odmítla VZP uzavřít.
Důvodem je tzv. pilotní projekt zavádění adiktologických ambulancí do systému léčebné
péče v ČR. V jeho rámci VZP v celé republice uzavřela smlouvu pouze se 7 adiktologickými
ambulancemi a až po vyhodnocení pilotního projektu se má rozhodnout, jak bude ve vztahu
k těmto službám postupovat. Projekt má probíhat v letech 2016 – 2017 (Interview 47).
Přes výše uvedené slabé stránky v dostupnosti služeb lékařské ambulantní péče pro osoby
se závislostmi, byly ambulantní psychiatrické služby v r. 2015 poskytnuty 462 pacientům
s dg. F10 (alkohol), 304 pacientům s dg. F11-19 (ostatní návykové látky) a 21 pacientovi
s dg F63 (patologické hráčství). Celkem tedy šlo o 787 pacientů s různými závislostmi.
5.3 Poptávka po službách pro uživatele drog
V této části se autor zprávy pokouší zhodnotit využití a dostupnost služeb a jejich
přiměřenost ve vztahu k potřebám klientů případně identifikovat případné aktuální problémy
existující sítě služeb ve vztahu k poptávce po službách. Jako zdroj informací pro zpracování
této části zprávy byly použity zprávy o realizaci programů zpracované poskytovateli služeb
pro uživatele drog, výroční zprávy Karlovarského kraje a rozhovory s pracovníky služeb,
jejich klienty a pracovníky veřejné správy.
Následující tabulka ilustruje poptávku problémových uživatelů ilegálních návykových látek po
službách, které se práci s touto cílovou skupinou primárně věnují.
Tab 14 - využití služeb primárně určených pro uživatele ilegálních drog v Karlovarském kraji v letech 2007 a 2015
(Zdroj: výroční zprávy 2007 a 2015 Světlo Kadaň, z.s., KOTEC, o.p.s.)
Název služby

Cílová skupina

Počet UD, kteří
využili službu
2007
2015

Nízkoprahové kontaktní a poradenské služby
K-centrum Světlo Kadaň,
Uživatelé drog,
z.s. Karlovy Vary
experimentátoři, rodiče
Terénní program Karlovy
Uživatelé drog,
Vary a okolí
experimentátoři
K-centrum KOTEC, o.p.s.,
Uživatelé drog,
Cheb
experimentátoři, rodiče
Uživatelé drog,
Terénní program Chebsko
experimentátoři
K-centrum KOTEC, o.p.s.,
Uživatelé drog,
Sokolov
experimentátoři, rodiče
Terénní program
Uživatelé drog,
Sokolovsko
experimentátoři
Celkem

Oblast působnosti

266

264

okres Karlovy Vary

18

253

244

142

ORP Karlovy Vary,
Ostrov
okres Cheb

87

356

n.a.

123

279

286

927

1.424

ORP Aš, Cheb,
Mariánské Lázně,
Okres Sokolov
ORP Sokolov,
Kraslice
nárůst o 54 %

n.a. – data nejsou dostupná.
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Z uvedeného přehledu vyplývá, že mezi roky 2007 a 2015 došlo v případě existujících
služeb pro uživatele drog k nárůstu počtu jejich klientů – zejména problémových uživatelů
drog, kteří jsou s těmito službami v kontaktu téměř o 500, tj. o 54 %. Při větším počtu služeb
a pracovníků v nich, což v první řadě znamená i více finančních prostředků na poskytování
odborných služeb by klientů pravděpodobně bylo ještě více.
Klienti oslovení v průběhu terénního šetření vyjadřovali ve všech případech spokojenost
s nabídkou nízkoprahových služeb v Karlovarském kraji, oceňovali přístup jejich pracovníků
postavený na respektu a lidském přístupu k nim.
„Služby jsou tady dostatečný, a žádná mi tu nechybí.“ (Interview 2)
„Se službami jsem spokojenej, využívám káčko a terén, podle okolností.“ (Interview 3)
O jiných, než nízkoprahových službách klienti zpravidla nevědí. Zdá se, že se spoléhají na
pracovníky kontaktních center a/nebo terénních programů, že jim v případě potřeby vyhledat
jinou odbornou službu poradí a nasměrují je.
„Ze služeb využívám káčko a terén, jiný služby neznám. Objednat se k psychiatrovi pro mě
není problém. Tady v káčku mi s tím pomůžou.“ (Interview 9)
Zdá se tedy, že nízkoprahovým službám v Karlovarském kraji se daří naplňovat jejich
poslání, tj. aktivně vyhledávat nové uživatele drog, navazovat a udržovat s nimi kontakt,
jehož prostřednictvím je možné ovlivňovat jejich rizikové chování. A to i přes problémy,
s nimiž se potýkají zejména v oblasti jejich financování, omezeného personálního
zabezpečení, problémů najít nové kvalifikované pracovníky a z toho se odvíjejících dalších
komplikací.
Povědomí o službách a jejich nabídce
Povědomí o službách pro uživatele návykových látek a nabídce jejich služeb pomoci se mezi
respondenty liší s ohledem na řadu různorodých faktorů, jako jsou např. úroveň dosaženého
vzdělání, socio-ekonomický statut, věk, ale především individuální relevance tématu užívání
drog a s ním související pomáhající služby. Zdá se, že obecné povědomí o existujících
službách pro uživatele drog mezi laickou veřejností je relativně dobré. Náhodně
oslovení občané zpravidla měli základní představu o existenci především nízkoprahových
kontaktních center, na něž by se podle jejich názoru obrátili v případě problémů spojených
s užíváním drog. Více informací o existenci služeb pro uživatele drog a spektru jejich nabídky
pomoci měli mladší respondenti.
„Na to [pomoc při řešení problémů s drogami22] jsou ty kontaktní centra, ne?“
(náhodně oslovený občan 1)

22

Text v závorce vložen autorem zprávy.
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„No, šel bych do kontaktního centra nebo k psychiatrovi.“ (náhodně oslovený občan 2)
Přes výše uvedené informace se pracovníci služeb v praxi setkávají s konkrétními případy
nízké informovanosti veřejnosti o jimi nabízených a poskytovaných službách. To zejména
v případech, kdy se na zařízení obracejí se žádostí o pomoc lidé, kteří mají o existující
nabídce pomoci jenom mlhavé představy pravděpodobně proto, že se s tématem užívání
návykových látek dosud sami nesetkali a distribuované informace je proto zřejmě míjely:
„Lidi, kteří se v rodině setkají s problémem s drogami poprvé, moc nevědí, kam se obrátit se
žádostí o pomoc.“ (Interview 32)
Roli v povědomí o existující nabídce služeb mohou pravděpodobně hrát i ve společnosti
přetrvávající předsudky vůči službám pro uživatele návykových látek, jež stále ještě nejsou
laickou veřejností ani významnou částí politiků vnímány jako standardní zdravotnické a
sociální služby:
„Obecně je povědomí o službách jen velmi malé, nefunguje spolupráce mezi zařízeními a
službami.“ (Interview 26)
„Pohled veřejnosti a zvláště politiků [na služby pro uživatele drog23] je negativní.“
Uživatelé drog mají služby, které jim poskytují odbornou pomoc dobře zmapované, i když
v některých případech spoléhají na pracovníky nízkoprahových služeb, že jim podají
informace a/nebo návaznou službu zařídí.
„Kdybych chtěl využívat jiný služby, tak si zajdu do káčka a tam mi to zařídí. Detox je
v Ostrově, v nemocnici.“ (Interview 3)
Dostupnost služeb pro uživatele návykových látek a jejich nabídka
Dostupnost respektive limity v dostupnosti služeb pro osoby se závislostmi a specificky pak
pro uživatele nealkoholových drog již byly opakovaně diskutovány výše. V přehledu je jejich
dostupnost uvedena v tabulce 15.

23

Text v závorce byl vložen autorem zprávy.

Analýza drogové scény Karlovarského kraje 2017

64/87

Závěrečná zpráva

Tab 15 – léčebné kontinuum služeb pro osoby se závislostmi dle Standardů odborné způsobilosti pro uživatele
drog, závislé a patologické hráče (RVKPP) a jejich dostupnost v Karlovarském kraji
Typ služby podle Standardů
odborné způsobilosti (RVKPP)
1. detoxifikace

Počet služeb
v Karlovarském
kraji
0

Komentář

pouze akutní případy v Nemocnici Ostrov,
standardní detoxifikaci si UNL hledají v jiných
krajích
Karlovy Vary a okolí, Sokolovsko, Chebsko
Karlovy Vary, Sokolov, Cheb
v psychiatrických ambulancích (s AT úvazkem)
převažuje akutní péče, farmakoterapie a
reference do pobytové léčby

2. terénní programy
3. kontaktní a poradenská centra
4. ambulantní léčba

3
3
5

5. ambulantní stacionární péče
6. krátkodobá a střednědobá
lůžková péče
7. rezidenční péče
v terapeutických komunitách
8. doléčovací programy
- chráněné bydlení
- chráněné pracovní programy
9. substituční léčba

0
0

službu si UNL hledají v jiných krajích

0

službu si UNL hledají v jiných krajích

0

část UNL, zejména uživatelů drog, kteří se po
léčbě nechtějí do KK vrátit, si službu hledají
v jiných krajích

0

2 lékaři-psychiatři předepisují substituční látku
Buprenorfin v řádu jednotek pacientů

Existující nízkoprahové služby primárně určené pro uživatele ilegálních drog v Karlovarském
kraji se svými aktivitami snaží dosáhnout co největšího územního pokrytí jednotlivých míst
kraje a tím zvyšovat dostupnost jimi poskytovaných služeb minimalizace rizik (harm
reduction). Hlavním nástrojem jsou terénní programy organizací Světlo Kadaň, z.s. a
KOTEC, o.p.s. Jejich pracovníci se v rámci svých ekonomických a personálních možností
snaží mapovat poptávku po jimi poskytovaných službách i v menších obcích kraje a na
základě získaných poznatků do nich dojíždět a/nebo poskytovat služby výměny injekčního
materiálu a dalších služeb minimalizace rizik. Tyto jimi poskytované služby a služby sociální
práce a poradenství jsou tak na území kraje nejlépe dostupné, byť i to má své limity:
„Často řeším problémy s bydlením klientů, nedostatečné je pokrytí terénních služeb. Problém
je v nedostatečném financování služeb a jejich nedostatek. Na Ašsku funguje jen terén.“
(Interview 16)
„Služby mají problém s financováním a potom omezují služby.“ (Interview 15)
„Káčko vykrývá většinu chybějících služeb24.“ (Interview 12)
Služeb pro uživatele návykových látek moc není, jde především o káčko, terén, noclehárnu a
denní centrum.“ (Interview 14)
Jak naznačují výše uvedené citace z rozhovorů s respondenty, hlavním problémem, který
vytváří bariéry ve vztahu k dostupnosti nízkoprahových služeb, je nedostatek finančních
prostředků, s nimiž se všechny nestátní služby na území kraje potýkají. V důsledku mohou

24

Zejména ambulantní léčby a/nebo poradenství, případně následné péče.
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např. zajišťovat terénní program v menších obcích pouze v omezené míře nebo jsou
dokonce nuceny je ukončovat.
Dostupnost služeb ambulantní léčby a její nabídka
Je-li dostupnost nízkoprahových služeb na území Karlovarského kraje relativně dobrá, byť
s jistými limity, dostupnost služeb ambulantní léčby je výrazně omezená. Jak již bylo
uvedeno,

hlavním

limitem

v dostupnosti

služeb

ambulantní

léčby

pro

uživatele

nealkoholových drog je skutečnost, že velká část lékařů – psychiatrů dává přednost
pacientům z jiných cílových skupin.
Někteří z nich sice jsou ochotni poskytovat uživatelům ilegálních drog odbornou lékařskou
péči, ale čekací doby u nich jsou hodně dlouhé. Pravděpodobně i díky vytíženosti lékařů
psychiatrů, kteří jim v převážné míře poskytují v některých případech jen farmakoterapii,
případně referenci do pobytové léčby. I přesto je práce a ochota některých lékařů –
psychiatrů ke spolupráci s cílovou populací uživatelů drog respondenty oceňována:
„Funguje psychiatr MUDr. Moravec, ale objednací lhůty jsou hodně dlouhé.“ (Interview 12)
„Pokud klient potřebuje psychiatrickou péči je referován na psychiatrii při nemocnici
v Ostrově.“ (Interview 20)
I v případě ambulantních služeb pro uživatele drog, které zřídil nestátní poskytovatel, došlo
v důsledku nedostatku finančních prostředků k jejímu ukončení, přestože její činnost byla
oceňována.
„Dříve KOTEC provozoval poradnu pro abstinující – fungovala dobře a měla úspěch.“
(Interview 15)
Financování nestátních služeb pro uživatele drog
Protidrogová politika je financována kromě státního rozpočtu i z místních rozpočtů, tj. z
rozpočtů krajů a obcí. V r. 2015 poskytly kraje na protidrogovou politiku 198,3 mil. Kč a obce
69,9 mil. Kč, dohromady 268,3 mil. Kč. Také zde je potřeba zdůraznit, že od r. 2014 jsou do
výdajů krajů a obcí započítány výdaje na podporu sociálních firem (0,5 mil. Kč) a výdaje
krajů na domovy se zvláštním režimem (7,7 mil. Kč) i záchytných stanic.
Vývoj výdajů na protidrogovou politiku z místních rozpočtů od r. 2007 ukazuje tabulka 16.
Údaje o financování na krajské úrovni jsou rozděleny podle místa, kde byly finance
realizátory jednotlivých projektů a činností spotřebovány. Celkové výdaje na protidrogovou
politiku lze rozdělit i z hlediska snižování poptávky po drogách (prevence, harm reduction,
léčba, doléčování) a snižování nabídky (prosazování práva). Snižování poptávky po drogách
je financováno jak ze státního, tak z místních rozpočtů, oblast snižování nabídky drog je
financována ze státního rozpočtu.
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Tab 16 - Výdaje na protidrogovou politiku z místních rozpočtů v l. 2007–2015, v tis. Kč (Zdroj: NMS, 2016)
Kraj
PHA
STC
JHC
PLK
KVK
ULK
LBK
HKK
PAK
VYS
JHM
OLK
ZLK
MSK
CELKEM

2008
63 934
22 677
12 124
14 122
2 756
10 251
13 102
7 969
7 394
4 562
14 268
10 791
8 886
32 522
255 357

2009
60 494
16 072
12 263
13 656
1 165
11 049
9 850
10 909
6 889
4 053
25 571
12 174
11 671
36 290
232 106

2010
62 415
21 516
10 070
14 403
6 256
12 374
10 986
7 604
8 545
4 143
21 799
11 082
20 734
43 839
255 764

2011
54 834
17 750
10 677
15 217
4 991
10 715
11 258
8 338
8 141
5 119
25 360
11 419
7 447
30 628
221 895

2012
63 478
17 052
11 519
14 278
6 756
9 270
11 462
9 047
7 928
10 370
28 466
12 071
6 797
31 979
240 474

2013
61 938
6 241
11 271
12 824
8 192
8 394
11 429
18 929
9 933
12 830
25 940
12 380
10 033
32 026
242 359

2014
57 394
13 316
13 827
13 183
10 638
8 343
11 246
14 456
5 421
15 439
27 113
9 907
10 429
30 347
241 059

2015
72 499
15 562
14 356
14 458
4 815
9 620
12 404
15 394
6 105
17 013
26 744
15 852
9 774
33 680
268 276

Z celkové částky výdajů na protidrogovou politiku v r. 2015 vydal Karlovarský kraj 450
tis. Kč na primární prevenci, 522 tis. Kč na služby harm reduction (kontaktní a
poradenská centra, terénní programy pro uživatele návykových látek) a 3.214 tis. Kč na
záchytnou stanici. Obce Karlovarského kraje vydaly v r. 2015 částku 22 tis. Kč na
primární prevenci a 607 tis. Kč na služby harm reduction.
Z přehledu v tabulce výše vyplývá, že v r. 2015 vydaly samosprávné orgány Karlovarského
kraje na realizaci opatření protidrogové politiky výrazně nejnižší částku 4.815 tis. Kč, což je
cca 1,8 % tohoto typu výdajů obcí a krajů ČR. To je na jednu stranu způsobeno skutečností,
že na území Karlovarského kraje nejsou ambulantní služby, služby pobytové léčby a
následné péče pro osoby se závislostmi. Krajská a místní samosprávy v Karlovarském kraji
v r. 2015 nepřispívaly ani na sociální firmy, na prevenci drogové kriminality, na informace,
výzkum a koordinaci, stejně jako na domovy se zvláštním režimem (Mravčík a kol., 2016).
Ve srovnání výše všech výdajů na protidrogovou politiku v r. 2015 – tj. jak z krajských a
místních, tak i ze státních zdrojů - se Karlovarský kraj s celkovou částkou 9.870 tis. Kč (tj.
1,97 % z celkové výše výdajů v ČR) pohybuje na posledním místě mezi všemi kraji (viz
tabulka níže). V kontrastu k tomu je odhadováno, že na území Karlovarského kraje žije
cca 3,2 % (1.500) problémových uživatelů drog - pervitinu a opioidů (Mravčík a kol., 2016).
Tomuto počtu problémových uživatelů drog by tak při prostém přepočtu na procenta - tj.
3,2 % z celkové výše výdajů v ČR – spíše odpovídala částka cca 16.000.000,- Kč. Pokud
bychom vycházeli z ještě vyšších odhadů PUD, jak bylo prezentováno v bodě Odhady počtů
PUD v ORP Karlovarského kraje, tj. cca 2.500, jednalo by se o částku výrazně vyšší. Jenom
navýšením finančních prostředků je možné přispět k rozšíření stávají řídké sítě služeb
pro osoby se závislostmi. To ovšem za předpokladu, že pro zřízení alespoň některých
chybějících typů služeb – zejména léčby a následné péče ambulantního typu – budou
v Karlovarském kraji tolik chybějící odborní pracovníci. Jedná se ale o vzájemně propojené
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nádoby – sociální služby, které se dlouhodobě potýkají s problémy v zajištění financování
svého provozu včetně platů zaměstnanců, které jsou v Karlovarském kraji patrně nejnižší
v celé ČR, kvalifikované zájemce o tento typ práce příliš lákat nebudou.
Tab 17 – Výdaje na služby prevence, léčby a minimalizace rizik v r. 2015 ze státního a místních rozpočtů podle
místa (kraje) realizace v tis. Kč (Zdroj: NMS, 2016, upraveno)
Kraj

RVKPP

PHA
STC
JHC
PLK
KVK
ULK
LBK
HKK
PAK
VYS
JHM
OLK
ZLK
MSK
Výdaje
s krajským
určením

MŠMT

MPSV

MZ

28 607
2 239
5 195
3 336
1 555
6 445
2 756
1 952
1 306
1 303
2 959
5 656
2 307
4 578

548
1 116
1 138
590
37
80
299
384
293
804
937
292
616
104

11 082
20 374
4 812
3 108
3 463
11 821
5 645
18 588
2 817
14 662
10 641
7 228
11 249
9 918

8 470
2 793
1 687
1 710
0
1 467
0
682
0
463
1 660
170
120
180

Státní
rozpočet
celkem
48 707
26 523
12 833
8 745
5 055
19 813
8 700
21 607
4 416
17 232
16 408
13 345
14 292
14 843

70194

7238

135408

19402

232519

Místní
rozpočty
celkem
72 499
15 562
14 356
14 458
4 815
9 620
12 404
15 394
6 105
17 013
26 744
15 852
9 774
33 680

Celkem

Celkem
(%)

121 206
42 085
27 189
23 202
9 870
29 432
21 104
37 000
10 520
34 246
43 152
29 197
24 066
48 523

24,2
8,4
5,4
4,6
1,97
5,9
4,2
7,4
2,1
6,8
8,6
5,8
4,8
9,7

268276

500795

99,87

Primární prevence
Na dodatečný požadavek pracovníků Karlovarského kraje bylo do analýzy drogové scény
zařazeno i téma primární prevence užívání návykových látek.
Oblast prevence tvoří jeden ze základních 4 pilířů Národní strategie protidrogové politiky na
období 2010 – 2018 a navazujících akčních plánů. Základními dokumenty pro oblast
prevence v resortu školství jsou Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí
a mládeže na období 2013 – 2018 a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového
chování u dětí a mládeže (č.j. 21 291/2010-28. Hlavními cíli MŠMT v oblasti prevence
rizikového chování je podpora efektivní a cílené primární prevence určené žákům i
pedagogům s cílem minimalizace či oddálení rizikového chování do vyššího věku. Mezi
hlavní nástroje patří pravidelná koordinační a metodická setkání s krajskými školními
koordinátory prevence, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a ve
školách a s výchovnými poradci, rozvíjení znalostí a dovedností krajských koordinátorů tak,
ab

byli metodickou oporou škol, dopracování doporučeného modelu minimálního

preventivního programu ve školách a jeho zavedení do praxe škol a školských zařízení,
vytvoření a zavedení do praxe jednotného systému sběru dat a výkaznictví v oblasti primární
prevence (Mravčík a kol., 2016).
Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (Mravčík a kol.,
2016) existovalo v České republice v r. 2015 celkem 51 certifikovaných organizací, které
poskytují školám a školským zařízením 84 různých typů preventivních programů.
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V Karlovarském kraji v r. 2015 žádný certifikovaný program primární prevence neexistoval –
viz následující tabulka.
Tab 18 – certifikované programy primární prevence rizikového chování k 31. 12. 2015 podle krajů (Zdroj: NMS,
2016)
Kraj
Hl.m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Celkem

Počet
certifikovaných
organizací
11
5
7
2
0
2
1
2
1
6
3
3
6
2
51

Počet certifikovaných programů
Všeobecná
Selektivní
Indikovaná
prevence
prevence
prevence
11
8
1
5
3
1
7
3
1
2
1
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
1
1
0
6
2
0
3
3
3
3
1
0
5
2
1
2
1
1
50
25
9

Celkem
20
9
11
4
0
2
1
2
2
8
9
4
8
4
84

Koordinace realizace školní primární prevence probíhá vertikálně po linii MŠMT - krajský
metodik prevence – okresní metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách
(PPP) – školní metodici prevence a výchovní poradci. Ti se, s výjimkou školních metodiků
prevence, v intervalech 2x ročně společně setkávají na metodických poradách svolávaných a
vedených pracovníky MŠMT. Vyšší stupeň v této linii koordinaci školní primární prevence
metodicky řídí a poskytuje metodickou podporu a pomoc článkům na nižší úrovni. Školní
metodici prevence připravují školní minimální preventivní programy.
„Karlovarský kraj poskytuje ročně cca 450.000,- Kč na preventivní programy škol, což je více,
než poskytují jiné kraje. V tomto ohledu není tedy situace v Karlovarském kraji tak špatná.
Školy si mohou požádat o dotaci na aktivity PPRCH až do výše 50.000,- Kč. Policie ČR
navíc od Karlovarského kraje dostává ročně 200.000,- Kč na realizaci preventivního
programu Ajax, který je určen pro žáky I. stupně ZŠ. Díky tomu je základní potřeba všech ZŠ
pokryta.“ (Interview 30)
V Karlovarském kraji není žádný nestátní poskytovatel certifikovaných preventivních
programů realizovaných ve školách a školských zařízeních (viz tab. 16). Hlavním důvodem
je, že KOTEC, o.p.s. byl nucen s poskytováním preventivních aktivit ve školách skončit. Na
vině byl především již diskutovaný problém najít kvalifikované pracovníky, aby program
dostál odborným standardům MŠMT.
„Primární prevence padla kvůli novým certifikačním požadavkům a KOTEC nebyl schopen
sehnat kvalifikované pracovníky.“ (Interview 12)
Světlo Kadaň, z.s. má certifikovanou službu primární prevence rizikového chování, ale školy
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si jej prý nemohou dovolit.
„Školy v Karlovarském kraji nemají na „nákup“ preventivních aktivit peníze. Podle informací
organizace Světlo Kadaň, z.s. stojí roční preventivní program pro žáky jedné třídy školy
sestávající ze 3 setkání během školního roku asi 6.000,- Kč.“ (Interview 31)
Poněkud v rozporu s tímto tvrzením je tvrzení následující:
„Školy, pokud potřebují, mají díky dotacím od kraje finanční prostředky, aby si mohly
objednat kvalitní certifikované programy tzv. „přespolní“, tj. z jiného kraje – např. z hl. m.
Prahy. Navíc, aktivity PPRCH potřebují zejména větší školy, ve městech, v nichž se vyskytují
různé typy problémů spojených s rizikovým chováním. Naopak, aktivity PPRCH nepotřebují
menší, vesnické školy, které mohou případné problémy řešit rychleji, než velké školy, více na
osobní rovině (pracovník školy – žák – rodič).“ (Interview 30)
Nejčastějšími realizátory preventivních programů ve školách v Karlovarském kraji tak jsou
patrně pracovníci Policie ČR (Interview 29) a Městské policie (Interview 31). Preventivní
programy v některých školách poskytovali v r. 2016 i pracovníci některých sociálních služeb
z Karlovarského kraje (Interview 34).
Pracovníci pedagogicko psychologických poraden (PPP) nerealizují preventivní aktivity,
spíše indikované krizové intervence v jednotlivých třídách, kam jsou pracovnice pozvány
vedením školy. Problémem je někdy omezená kapacita pracovnic PPP.
V Karlových Varech funguje už 20 let Středisko výchovné péče, které poskytuje služby
ambulantního poradenství a/nebo dvouměsíční pobyty pro mladistvé s výchovnými
problémy, částečně, ale ne primárně, i v souvislosti s experimentováním s NL (Interview 36).
V žádné jiné části protidrogové politiky Karlovarského kraje se realizátoři analýzy u
respondentů nesetkali s tak rozdílnými názory, jako právě v oblasti primární prevence
rizikového chování. Od naprosté spokojenosti se současnou situací a zajištěním realizace
preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních po naprostou nespokojenost.
Zajímavé je, že spokojenost převládá především u pracovníků ve školství, kteří mají prevenci
ve školách na starosti, ostatní respondenti vnímají situaci méně optimisticky.
„Systém školní primární prevence rizikového chování v kraji funguje.“ (Interview 30)
„Prevence v kraji chybí. Tématy prevence závislostí se zabývá jen Městská policie, omezeně
Policie ČR.“ (Interview 31)
„Primární prevence není potřeba, školy si to řeší samy.“ (Interview 13)
„Nefunguje vůbec primární prevence, školy mají MPP jen na papíře.“ (Interview 15)
„Chybí programy primární prevence.“ (Interview 16)
Zdá se, že téma primární prevence rizikového chování ve školách v Karlovarském kraji
by si zasloužilo samostatnou analýzu. Výše prezentované rozporuplné názory na její
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současnou podobu neumožňují udělat o situaci v primární prevenci objektivní závěr. Snad
jediné, v čem panuje shoda, je potřeba vytvořit jednotnou koncepci primární prevence
rizikového chování ve školách a školských zařízeních. Reálná se jeví být i potřeba zajistit
nabídku specializačního akreditovaného vzdělávání pro školní metodiky prevence ve
školách.
„Vzdělávání ŠMP v rozsahu 250 hod proběhlo naposledy asi před 8 - 10 lety. Od té doby
došlo k výměně řady pracovnic/pracovníků škol na pozici ŠMP.“ (Interview 30).
Chybějící typy služeb
Karlovarský kraj je jediným krajem v ČR, na jehož území neexistují tyto služby: certifikovaná
primární prevence rizikového chování, substituční léčba, detoxifikace, pobytová léčba,
následná péče pro osoby se závislostmi (ani ambulantní ani s chráněným bydlením) a
domov se zvláštním režimem. Nedostupná je rovněž nelékařská ambulantní léčba osob se
závislostmi (např. adiktologická ambulance) s výjimkou služby odborného sociálního
poradenství, jež působí 1 den v týdnu při KC Karlovy Vary, ambulantní psychiatrická péče
pro osoby se závislostmi je dostupná pouze v omezené míře.
Pro ilustraci, sítě služeb pro osoby se závislostmi ve třech velikostí podobných krajích, byť
kraje srovnatelné s Karlovarským krajem mají 4 okresy, jsou výrazně hustší, jak ilustruje níže
uvedená tabulka.
Tab 19 – dostupnost služeb pro osoby se závislostmi ve vybraných krajích ČR v r. 2015 (Zdroj: sekretariát
RVKPP, 2016, upraveno).
Kraj
Karlovarský
Liberecký
Pardubický
Zlínský

Počet
okresů
3
4
4
4

PP*
0 (0)
2 (1)
2 (1)
4 (2)

K
C
3
2
1
3

TP
3
1
1
3

KT
0
0
0
1

AL
1
7
8
2

SL

SP

DX

LZ

TK

DR

DP

CH

0
1
0
0

0
0
0
0

0
1
2
1

1
1
1
1

0
1
0
0

0
1
1
0

0
4
1
2

0
1
0
0

* - počet poskytovatelů služeb primární prevence, respektive organizací (z toho certifikovaných).
Legenda: PP – primární prevence, KC – kontaktní centra, TP – terénní program, KT – sloučené programy KC a
TP, AL – ambulantní léčba, SL – substituční léčba, SP – stacionární program, DX – detoxifikace, LZ – lůžkové
zdravotní služby, TK – terapeutické komunity, DR – domovy se zvláštním režimem, DP – ambulantní doléčovací
program, CH – chráněné bydlení.

V průběhu rozhovorů, jež realizátoři studie s respondenty vedli, zazněla na otázku o
chybějících typech služeb celá řada podnětů, jaké typy služeb by bylo vhodné, na území
kraje doplnit (viz tab. č. 20). Některé potřeby se v jednotlivých obcích s rozšířenou
působností liší, v některých se shodují. Část níže uvedených chybějících služeb
v Karlovarském kraji se opakuje v podobných analýzách a/nebo různých plánech rozvoje
sociálních služeb na krajské respektive komunitní úrovni ORP opakovaně a dlouhodobě.
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Tab 20 - Respondenty identifikované chybějící typy služeb

Typ služby
Léčebna pro uživatele drog
Ambulantní adiktologická léčba (i pro mladistvé)
Zvýšení rozsahu a frekvence terénních programů
Posílit personální kapacitu kontaktních center a
vytvořit v ORP kontaktní místa
Následná péče
Psychiatrická péče pro uživatele drog
Krizová lůžka pro uživatele drog
Detoxifikace
Záchytná stanice pro uživatele drog
Domov se zvláštním režimem pro osoby
s chronickou závislostí na užívání návykových
látek a/nebo s duálními diagnózami*
* služba nebyla identifikována jako chybějící,
jde o tip autora zprávy

Pobytové služby detoxifikace a pobytové léčby osob se závislostmi se pro klienty
z Karlovarského kraje daří bez zbytečných komplikací zajistit ve specializovaných zařízeních
v jiných krajích. V Karlovarském kraji byl z finančních důvodů (zastavení finanční podpory ze
strany Ministerstva zdravotnictví ČR) ukončen program substituční léčby metadonem, jehož
absence se nicméně v současnosti nejeví jako nejpalčivější problém. Jako nejslabší místa v
síti služeb pro osoby se závislostmi se v Karlovarském kraji jeví být a realizátory analýzy
doporučované priority pro další období realizace protidrogové politiky kraje jsou:
•

omezená časová dostupnost (co do rozsahu a frekvence) terénních programů pro
uživatele drog v jednotlivých ORP a omezené personální zajištění kontaktních center
respektive chybějící kontaktní místa v ORP;

•

nízká dostupnost služeb ambulantní léčby a/nebo poradenství (lékařské
psychiatrické, stejně jako nelékařské – tj. adiktologické či sociální služby pro UNL);

•

absence služeb následné péče/doléčování pro osoby se závislostmi po absolvování
léčby;

•

chybí i domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickou závislostí na užívání
alkoholu či jiných návykových látek, případně s duálními diagnózami.

-

Pastí při realizaci analýz potřebnosti zřizování chybějících služeb pro uživatele návykových
látek často bývá, že služba je sice identifikována jako potřebná, ale na její zřízení,
případně další provozování nejsou k dispozici potřebné finanční prostředky a/nebo
kvalifikovaný personál, což bylo v Karlovarském kraji opakovaně potvrzeno. Ale jak již bylo
uvedeno, kvalifikovaný personál nelze hledat a motivovat pro práci s obtížnou cílovou
skupinou uživatelů návykových látek bez odpovídající finanční motivace a jistoty.
Jak to dopadne, když finanční zdroje vyschnou, ilustruje již zmiňovaná poradna pro
abstinující uživatele návykových látek zřízená a provozovaná organizací KOTEC, o.p.s.
v Chebu, která přes to, že „fungovala a měla úspěch“ (Interview 15), zanikla.
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Při plánování zřízení chybějících služeb je proto třeba vzít v úvahu všechna pro a proti, tj.
zpracovat objektivní analýzu možných rizik tohoto kroku.
Pobytová léčba osob se závislostmi
Zdá se nicméně, že ne všechny z výše uvedených chybějících služeb je potřeba
v Karlovarském kraji budovat. Zejména ne služby pobytové léčby v psychiatrických
nemocnicích/léčebnách a/nebo v terapeutických komunitách, které si uživatelé návykových
látek z Karlovarského kraje umějí zařídit v jiných krajích. Tento závěr podporuje jednak výše
uvedená statistika občanů kraje, kteří byli hospitalizováni v r. 2015 s různými závislostními
diagnózami (viz Žádosti o léčbu), jednak skutečnost, že osoby se závislostmi mají tendenci
vyhledávat pobytovou léčbu v jiných krajích, než v kterých žijí. V neprospěch úvah o
budování tohoto typu služby hovoří i vysoké pořizovací, ale i provozní náklady a personální
požadavky takové služby.
„Nemyslím si, že jsou potřebné pobytové léčebné služby. V tomto fungují jiné služby – PL
Červený Dvůr, PN Bohnice, terapeutické komunity od Sananimu. Klienti se jdou raději léčit
do jiného kraje, protože vypadnou a odpočinou si od svých známých.“ (Interview 6)
Pro ústavní léčbu uživatelů návykových látek z Karlovarského kraje jsou nejčastěji využívána
tato zařízení:
•

Psychiatrická léčebna Dobřany – jistým limitem tohoto zařízení je, že do programu
léčby neberou výhradně uživatele návykových látek, pouze pacienty s duální
diagnózou.

•

Oddělení pro léčbu závislostí Fakultní nemocnice v Plzni – limit tohoto zařízení
představuje jeho omezená kapacita.

•

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr – nejčastěji využívané zařízení ústavní léčby
uživatelů návykových látek pro pacienty z Karlovarského kraje. Zařízení navíc
disponuje i vlastní detoxifikační jednotkou.

•

Psychiatrická nemocnice Bohnice – rovněž nabízí detoxifikaci a krátkodobou až
střednědobou pobytovou léčbu osob se závislostmi.

•

Terapeutické komunity SANANIM, z.ú. – organizace provozuje 2 terapeutické
komunity, TK Karlov nabízí pobytovou léčbu závislým matkám s dětmi a mladistvým a
mladým dospělým, TK Heřmaň (dříve Němčice) uživatelům drog s dlouholetou
závislostí.

Podle informací zjištěných při realizovaném rychlém průzkumu však klienti se závislostmi
využívali i další psychiatrické nemocnice/léčebny, stejně jako terapeutické komunity v ČR.
Ambulantní adiktologická léčba (i pro mladistvé) – MUDr. Moravec usiluje o zřízení
adiktologické ambulance, která na rozdíl od psychiatrické ambulance poskytuje více prostoru
pro individuální, skupinovou a rodinou terapii a je proto výhodná pro osoby se závislostmi
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v případě, že se nejedná o dlouhodobou závislost a klienti nežijí v debaklové životní situaci.
Překážkou zřízení zmíněné adiktologické ambulance je již zmíněný pilotní projekt VZP, který
je plánován na období let 2016 – 2017. Po tuto dobu uzavřela VZP smlouvu o poskytování
ambulantní adiktologické péče pouze se 7 ambulancemi v celé ČR. Zahájení provozu této
ambulance tak, zdá se, připadá v úvahu nejdříve v r. 2018. To ale nevyřeší problém
s absencí tohoto typu péče v dalších obcích s rozšířenou působnostní.
Jako optimální řešení se proto jeví možnost zřídit pobočky adiktologické ambulance ve všech
ORP Karlovarského kraje, v počátečním období s provozní dobou alespoň 1 den v týdnu. To
by mj. pomohlo zaměřit se i na pomoc v Karlovarském kraji dosud v převážné míře
opomíjené cílové skupin osob s poruchami způsobenými patologickým hráčstvím.
Podobně organizuje službu adiktologické ambulance nestátní organizace Advaita, z.ú. Ta má
hlavní sídlo ambulance v Liberci, ale „putovní“ formou ji vždy jeden den v týdnu provozuje
v dalších 7 obcích s rozšířenou působností v Libereckém kraji. Současně je třeba počítat
s tím, že podobné typy služeb potřebují na zavedení a získání důvěry potenciálních klientů
v průměru nejméně 2 roky. Nelze proto od okamžiku vytvoření služby očekávat masivní
nával klientů. Pro to, aby služba postupně vešla do povědomí veřejnosti, zdá se být
nezbytné, aby její pracovníci seznamovali se službou všechny zainteresované pracovníky
z oborů zdravotnictví a sociálních věcí v dané lokalitě. Dalším důležitým faktorem u
adiktologické ambulance je skutečnost, že se jedná o službu, která je v porovnání se
službami pobytové léčby výrazně levnější. Nevýhodou je, že může být obtížné najít
kvalifikovaného adiktologa. I když na 1. lékařské fakultě UK v Praze studuje v současné
době nejméně jedna studentka z Karlovarského kraje, která se po absolutoriu plánuje vrátit
zpět a zařídit si adiktologickou praxi.
Zvýšení rozsahu a frekvence terénních programů – v některých ORP, ale i dalších
městech a obcích Karlovarského kraje je terénní program jedinou službou pro uživatele
návykových látek. Přesto v nich, v důsledku nedostatku finančních prostředků, terénní
program působí např. jen několik hodin jeden den v týdnu. To snižuje jeho dostupnost pro
cílovou skupinu zejména injekčních uživatelů drog. Výhodou posílení terénního programu,
pro což je nezbytnou podmínkou navýšení finančních prostředků na jeho činnost, je to, že se
jedná o nejlevnější službu. Další výhodou může být, že kvalifikační požadavky na pracovníka
terénního programu nejsou tak vysoké, jako např. na adiktologa. Mohlo by proto být snazší
personálně posílit týmy stávajících terénních programů.
Posílit personální kapacitu kontaktních center – pracovníci kontaktních center kromě
poskytování standardních služeb minimalizace rizik nezřídka suplují i další chybějící služby
pro osoby se závislostmi – zejména služby odborného sociálního poradenství. Jako jedno
z finančně výhodných a personálně snazších řešení zvyšování dostupnosti služeb pro
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uživatele návykových látek se závislostmi se jeví posílení personálních kapacit stávajících
kontaktních center. Rovněž za zvážení stojí možnost zřídit ve všech obcích s rozšířenou
působností kontaktní místa, tj. „menší kontaktní centra“ s provozní dobou cca 2 – 3 dny
v týdnu. To by rovněž přispělo ke zvýšení dostupnosti služeb pro uživatele návykových látek.
Služby následné péče pro uživatele návykových látek po absolvování léčby mohou být
realizovány ambulantní formou, v některých případech bývají doplněny o kapacity
podporovaného bydlení. Bydlení bývá nabízeno buď v tzv. doléčovacích centrech, která
disponují byty, jež jsou klientům na dočasnou dobu za „sociální“ nájemné pronajímány,
alternativou je zajišťování bydlení pro klienty v tzv. sociálních bytech, jimiž buď disponuje
poskytovatel služby, případně příslušný městský či obecní úřad, případně si může
poskytovatel služby ambulantní následné péče byty pronajmout i od soukromých majitelů.
Součástí služeb následné péče je zejména psychosociální podpora klientů, sociální práce a
jejich podpora při hledání zaměstnání. Tyto služby mohou být poskytovány samostatně nebo
jako součást multifunkčních zařízení, nejčastěji poraden, v některých případech v ČR i jako
součást služeb poskytovaných nízkoprahovými kontaktními centry. Služba následné péče
není výrazně finančně nákladná – zejména je-li realizována v ambulantní formě. Navíc podle
zahraničních výzkumů významně, až o 80 % zvyšuje úspěšnost léčby uživatelů návykových
látek. Zdá se, že zřídit takový typ služby by bylo v podmínkách Karlovarského kraje výhodné.
Otázkou ovšem je personální zajištění tohoto typu služby v personálně nevýhodných
podmínkách kraje.
Psychiatrická péče pro uživatele drog – zvýšení dostupnosti psychiatrické péče pro osoby
se závislostmi je ambice, jejíž naplnění není v silách Karlovarského kraje. Kraj respektive
jeho zdravotní odbor nemá kompetence, aby ovlivňoval podobu sítě psychiatrů s tzv. AT
úvazky a/nebo aby je přiměl k tomu, s cílovou skupinou uživatelů návykových látek pracovat.
VZP jako rozhodující subjekt, který může psychiatrickou péči nasmlouvávat a ovlivňovat tak
její podobu v kraji, na tom patrně nemá zájem. Spokojí se se „statisticky zajištěnou“
respektive deklarovanou AT péčí, jak bylo ilustrováno výše.
Krizová lůžka je služba, jež může uživatelům návykových látek, kteří se ocitnou v aktuální
krizi, poskytovat služby psychosociální podpory, případně lůžka, jež mohou zpravidla po
velmi krátkou dobu využít. Takový typ služby bývá zpravidla zřizován při již existujících
službách jako doplňková služba, jež nebývá příliš často využívána – vždy záleží na místě a
počtech uživatelů drog v dané lokalitě. Ale rovněž na finančních podmínkách poskytovatelů
služeb a jejich personálních možnostech. V Karlovarském kraji se jedná o bezesporu
potřebný typ služby. Ale s ohledem na další, realističtěji uskutečnitelná opatření vedoucí ke
zvýšení dostupnosti služeb pro osoby se závislostmi (viz výše), zpracovatel analýzy navrhuje
v nejbližším období se na vybudování těchto služeb nezaměřovat.
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Detoxifikace je služba zdravotnické péče poskytovaná ambulantními a/nebo ústavními
zdravotnickými zařízeními při předcházení abstinenčnímu syndromu. Ambulantní formu
detoxifikace mohou zpravidla poskytovat ambulantní AT poradny či soukromí psychiatři,
pobytová detoxifikace je služba, která v Karlovarském kraji chybí. Částečně, zejména
v akutních případech tuto službu pro uživatele nealkoholových drog zajišťuje psychiatrické
oddělení Nemocnice Ostrov, které pro tento účel využívá 2 lůžka izolace. Další případy
akutní intoxikace patrně řeší na JIP a/nebo ARO odděleních i nemocnice v dalších městech
Karlovarského kraje. Standardní detoxifikace se jeví jako služba, v Karlovarském kraji
potřebná.
Její zřízení nicméně vyžaduje vysoké investiční náklady a provozovatele, který má o zřízení
a provozování této služby zájem. V současnosti se v Karlovarském kraji řeší téma
provozování záchytné stanice. Tu nechce ředitel Rychlé záchranné služby v Sokolově
provozovat, mj. i proto, že na zajištění provozu nemá personál s odpovídající kvalifikací a
navrhuje ji umístit do Nemocnice Ostrov. Ta díky investicím ROP, jež získala na vybudování
multifunkční nemocnice pravděpodobně má nejlepší výchozí pozici pro vybudování
detoxifikační jednotky, ale vedení o to zřejmě nestojí. Zdá se proto, že zřízení detoxifikační
jednotky v Karlovarském kraji není v současné situaci realistickým cílem.
Záchytná stanice pro uživatele drog – Karlovarský kraj jako zadavatel analýzy zadal i
otázku potřebnosti rozšíření kapacit záchytné stanice pro uživatele nealkoholových drog.
V průběhu realizovaného terénního šetření se tazatelé pouze v jednom případě setkali
s názorem, že je takové rozšíření potřebné. Případy akutní intoxikace nealkoholovými
drogami se podle dostupných informací nevyskytují tak často, jako je tomu v případech
intoxikace alkoholem. I když i v případě uživatelů alkoholu se opakovaně vyskytly názory, že
jsou na záchytnou stanici přiváženi nikoli proto, že by se ocitli ve stavu ohrožení života svého
nebo lidí v jejich okolí. Část z uživatelů alkoholu, kteří byli dovezeni na záchytnou stanici tam
prý byla „uklizena, aby nebudila veřejné pohoršení“ (Interview 46), což např. ve své zprávě o
stavu záchytných stanic v ČR kritizuje veřejná ochránkyně práv (Ombudsman, 2014).
Kromě toho, jak již bylo uvedeno, se daří řešit případy akutní intoxikace v Karlovarském kraji
i bez existence záchytné stanice pro uživatele drog. Navíc je pravděpodobné, že by „klienty“
záchytné stanice tvořili problémoví uživatelé drog, zejména ti, kteří nemají stálé bydliště a
jsou v debaklové sociální situaci. To by vedlo k ještě většímu navyšování nedobytných
pohledávek záchytné stanice za platbu za pobyt, než je tomu v současné době v případě
uživatelů alkoholu.
Zdá se proto, že neexistuje jednoznačná a/nebo výrazná potřeba rozšiřování stávající
kapacity záchytného zařízení pro uživatele alkoholu o lůžka pro uživatele ilegálních drog.
Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickou závislostí na užívání alkoholu či
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jiných návykových látek, případně s duálními diagnózami – tato služba nebyla
respondenty terénního šetření vůbec zmíněna, tedy ani jako chybějící služba v Karlovarském
kraji. Přesto některé získané poznatky vedou k závěru, že by bylo vhodné tento typ služby
zřídit. Vedou k tomu právě zkušenosti ZZS Karlovarského kraje, která v Sokolově provozuje
záchytnou stanici. MUDr. Sýkora (2016) mj. uvádí, že se asi 7 % z průměrného počtu více
než 500 uživatelů alkoholu vrací na stanici opakovaně a tvoří zhruba 25 % záchytů. Přitom
se s těmi, kteří se do záchytu opakovaně dostali, nijak individuálně nepracuje, po
vystřízlivění jsou bez dalšího propuštěni.
Přestože není k dispozici podrobnější socio-demografický profil zachycených osob, lze
odhadovat, že část z nich jsou bezdomovci, bez stálého příjmu a někteří možná vedle své
závislosti trpí i nějakým jiným duševním onemocněním. Právě pro takové uživatele alkoholu
a/nebo drog je určen Domov se zvláštním režimem (DZR) pro osoby s chronickou závislostí
a s duálními diagnózami, který jim nabídne dostupné bydlení, psychosociální podporu, ale i
režimové prvky sociální pobytové služby. Třebaže je tato služba někde vnímána jako
„doživotní domov důchodců pro alkoholiky“, nemusí tomu tak v případě všech jejích klientů
být. Někteří se mohou díky odborné pomoci DZR stabilizovat jak po zdravotní, tak i po
sociální stránce a posunout se do služby chráněného a/nebo podporovaného bydlení,
případně se úplně osamostatnit a stát se nezávislými na jakékoli sociální službě. Zkušenost
s popsaným typem DZR má Oblastní charita Česká Kamenice, která ve stejnojmenném
městě provozuje DZR a navazující službu chráněného bydlení pro uvedenou cílovou skupinu
klientů. Díky takové službě by mohlo v Karlovarském kraji být méně „recidivistů“, kteří se
opakovaně vracejí na záchytnou stanici.
Shrnutí
V Karlovarském kraji lze identifikovat celé spektrum chybějících odborných služeb pro osoby
se závislostmi. S ohledem na ně, ale i na omezené finanční zdroje a problémy při hledání
nových kvalifikovaných pracovníků, zpracovatel analýzy doporučuje Karlovarskému kraji
zaměřit se v otázce zvyšování dostupnosti odborných služeb na následující čtyři priority:
•

omezená časová dostupnost (co do rozsahu a frekvence) terénních programů pro
uživatele drog v jednotlivých ORP a omezené personální zajištění a dostupnosti
služeb kontaktních center formou „kontaktních míst“ ve 4 ORP kraje;

•

nízká dostupnost služeb ambulantní léčby a/nebo poradenství (lékařské
psychiatrické, stejně jako nelékařské – tj. adiktologické, případně sociální služba);

•

absence služeb následné péče/doléčování pro osoby se závislostmi po absolvování
léčby;

•

domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickou závislostí na užívání alkoholu či
jiných návykových látek, případně s duálními diagnózami.
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5.3. Další identifikované okruhy problémů
Z realizovaného šetření vyplývá, že v oblasti protidrogové politiky bylo v Karlovarském kraji
již mnoho uděláno, mnohé se však od roku 2008 i „ztratilo“ a/nebo bylo naplánováno, ale
nesplněno – viz SWOT analýza níže.
V průběhu šetření byly identifikovány i některé okruhy problémů, jež mohou představovat
vážné překážky dostupnosti a poskytování kvalitních a efektivních služeb pro cílovou skupinu
problémových uživatelů drog na území Karlovarského kraje i pro realizaci opatření efektivní
protidrogové politiky, definovaných v protidrogové strategii kraje.
Financování služeb pro poskytovatele služeb
Jako hlavní ohrožující faktor nebo problém jsou většinou respondentů vnímány nedostatky,
jež pramení ze stávajícího modelu financování nestátních poskytovatelů služeb pro klienty se
závislostmi. Hlavními identifikovanými riziky, která současný stav navozují, mohou být ztráta
motivace a vyhoření, fluktuace pracovníků, finanční nejistoty odrážející se do kvality a
efektivity poskytovaných služeb, nestabilita a omezování poskytovaných služeb a/nebo jejich
provozu respektive jejich pokrytí, omezený přístup k dalšímu vzdělávání jako nezbytnému
předpokladu zvyšování odborného potenciálu pracovníků služeb a tím i úrovně jimi
poskytované odborné pomoci či ohrožení dostupnosti kvalitních služeb pro občany
Karlovarského kraje. Konečně, problémy s financováním služeb mohou přispívat i k nízké
atraktivitě sociálních služeb pro absolventy škol v oboru sociální práce a/nebo dalších
studijních oborů připravujících pracovníky pomáhajících profesí pro praxi.
Jak již bylo zmíněno, výše finančních prostředků vyčleňovaných orgány veřejné správy
včetně Karlovarského kraje a měst a obcí nekoresponduje s odhadovaným počtem
problémových uživatelů v kraji. Převážná část finančních prostředků určených na financování
služeb pro osoby se závislostmi25 v Karlovarském kraji navíc – na rozdíl od většiny krajů ČR pochází ze státního rozpočtu, tj. od centrálních institucí a nikoli z místních zdrojů.
Povědomí o službách
Povědomí o existujících službách pro uživatele návykových látek na území Karlovarského
kraje a o jejich nabídce se zdá být přiměřené a srovnatelné se situací v jiných krajích. Přesto
by distribuce informací o existující síti a nabídce služeb měla průběžně pokračovat. Jako
nevýhoda se v dané oblasti jeví malá informovanost laické veřejnosti o prospěšnosti a
významu služeb pro ochranu veřejného zdraví, jež může vést k negativnímu postoji části
veřejnosti, ale i nositelů rozhodovacích pravomocí k těmto typům služeb.

25

Mezi služby pro osoby se závislostmi není zahrnuta záchytná stanice, která nemá s léčbou osob se závislostmi
nic společného, jde o represivní nástroj.
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Komunikace a spolupráce různých profesí
V průběhu šetření byly identifikovány některé limity v komunikaci a spolupráci mezi
pracovníků různých profesí, oborů a subjektů zapojených do realizace opatření protidrogové
politiky, jež mohou představovat bariéry realizaci kvalitních a efektivních opatření. Limity byly
identifikovány jak mezi pracovníky různých oborů (např. sociální vs. zdravotnický sektor), tak
i v komunikaci a spolupráci i mezi pracovníky stejné profese respektive stejného oboru (např.
předávání informací o referovaných pacientech a zpětná vazba referujícímu lékaři).
Politizace odborného tématu
Jak již bylo uvedeno, podle názoru velké části respondentů probíhala v minulých letech
politizace protidrogové politiky Karlovarského kraje. Ta se mj. projevila ve změně složení
Krajské protidrogové komise, v níž se setkávali odborníci, kteří byli nahrazeni politiky a tím
se prohloubily bariéry mezi politiky a odborníky.
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6. Závěr
6.1 SWOT analýza realizace protidrogové politiky Karlovarského kraje
SWOT analýza je nástroj používaný jako základní východisko pro strategické plánování.
Jeho prostřednictvím jsou mapovány silné (S) a slabé (W) stránky aktuálního stavu realizace
opatření protidrogové politiky, stejně jako budoucí příležitosti (O) a hrozby (T), které je při
plánování opatření protidrogové politiky třeba brát v potaz. Silné a slabé stránky zpravidla
mohou přímí účastníci analyzované oblasti ovlivnit přijetím odpovídajících opatření,
příležitosti a hrozby nikoli nebo jen z malé části, protože jde o faktory, které jsou zpravidla
mimo jejich kontrolu.
Následující SWOT analýzu zpracoval na základě postupně identifikovaných zjištění
v procesu analýzy drogové scény Karlovarského kraje autor zprávy. Je proto třeba upozornit
na skutečnost, že nemusí být vyčerpávající, tj. postihovat všechny aktuální silné a slabé
stránky, příležitosti a hrozby protidrogové politiky Karlovarského kraje.
To proto, že autor nezná kontext protidrogové politiky tak dobře, jako jeho přímí účastníci, tj.
pracovníci veřejné správy a odborných služeb a některé souvislosti mu proto mohly
v průběhu realizace rychlého průzkumu drogové scény Karlovarského kraje uniknout. Navíc
ve SWOT analýze nejsou uvedeny priority, které se obvykle stanovují hlasováním
vícečlenných pracovních skupin přímých účastníků analyzované protidrogové politiky, kteří
jsou s ní – na rozdíl od autora zprávy - důvěrně obeznámeni.
Silné stránky – co se daří

Slabé stránky – co se nedaří

• Karlovarský kraj má strategii a akční plán
protidrogové politiky 2013 – 2016
• Kraj má pracovní skupinu pro otázky protidrogové
politiky složenou z odborníků
• Kraj a některé obce vyčleňují dotační prostředky na
financování primární prevence a služeb harm
reduction
• V kraji působí kvalitní a certifikované nízkoprahové
služby (terénní programy a kontaktní centra)
• Různé subjekty zapojené do realizace opatření
protidrogové politiky Karlovarského kraje dobře
spolupracují
• Ve školách a školských zařízeních jsou realizovány
různé aktivity primární prevence, podílí se na nich MP
i PČR
• ORP v kraji mapují situaci a potřeby, plánují sociální
služby (komunitní či rozvojové plány)

• Vize ze strategie 2013 – 2016 se nepodařilo naplnit
• Pracovní skupina pro otázky protidrogové politiky se
pravidelně neschází
• Výše finančních prostředků, které poskytuje
Karlovarský kraj a obce na financování primární
prevence a služeb pro uživatele NL je nízká
• Některé služby – primární prevence, ambulantní a
substituční léčby – bez náhrady zanikly
• Dostupnost služeb ambulantní léčby a doléčování
(následné péče) je velmi omezena, v některých ORP
služby zcela chybí
• Dostupnost služeb harm reduction zejména
v menších obcích kraje je z finančních důvodů
omezená
• Vyskytují se problémy ve spolupráci a komunikaci
mezi různými subjekty zapojenými do realizace
opatření protidrogové politiky kraje
• Praxe školské primární prevence je nejednotná,
roztříštěná a nekoncepční
• Řada komunitních apod. plánů ORP není v praxi
naplňována

Při přípravě strategického plánu, v daném případě Strategie protidrogové politiky na období
od roku 2017 volí zpracovatel strategii, jejímž prostřednictvím chce aktuální situaci v realizaci
protidrogové změnit. Často bývá používána strategie W/O, která staví na snaze odstraňovat
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identifikované slabé stránky (Weaknesses) za využití příležitostí (Opportunities), ale nemusí
tomu tak být vždy, záleží na tom, kdo strategický plán připravuje.
Příležitosti

Hrozby

• Příprava nové strategie protidrogové politiky
Karlovarského kraje od r. 2017
• Získání politické podpory připravované strategie
protidrogové politiky
• Ukončení pilotního projektu VZP – adiktologické
ambulance – možnost zřídit ambulanci v kraji
• Zavedení sociálních bytů z politické rétoriky do praxe
• 2. dotační kolo RVKPP určené pro podporu služeb
prevence a léčby uživatelů alkoholu, hazardní hráče
a kouření (bude-li v r. 2017 vyhlášeno)
• Navazovat strategická partnerství s poskytovateli
chybějících typů služeb v jiných krajích (stáže, knowhow) a/nebo odbornou společností České asociace
adiktologů (příprava na otevření adiktologické
ambulance hrazené ze zdravotního pojištění od r.
2018)
• Analýza drogové scény Karlovarského kraje – zdroj
argumentace pro další vyjednávání s politickými
reprezentacemi kraje, měst a obcí
• Analýza školské primární prevence realizované
v Karlovarském kraji

• Politizace protidrogové politiky kraje – krajská
protidrogová komise složená z odborníků byla
nahrazena komisí složenou z politiků
• Zdrženlivá politika VZP při nasmlouvání– lékařsképsychiatrické i nelékařské – adiktologické AT péče
• Lékaři-psychiatři s nasmlouvanou AT péčí od VZP
tuto péči nevykonávají a/nebo preferují jiné cílové
skupiny než pacienty se závislostmi
• Pokračující extrémní nárůst administrativních nároků
na poskytovatele služeb
• Tzv. „vícezdrojové“ financování poskytovatelů služeb
a z něj plynoucí nejednotnost požadavků na
zpracování žádostí o dotace a výkaznictví služeb ze
strany různých orgánů veřejné správy
• Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v kraji
• Spoléhání nositelů rozhodovacích pravomocí na
profesní čest pracovníků v protidrogové politice –
aneb očekávání, že budou v nestandardních
podmínkách pracovat do „roztrhání těla“
• Nízká atraktivita Karlovarského kraje pro mladé lidi
z kraje a absolventy VŠ

6.2 Doporučení pro budoucí realizaci protidrogové politiky kraje
Níže formulovaná doporučení staví na poznatcích získaných v průběhu analýzy aktuální
situace na drogové scéně a při realizaci opatření protidrogové politiky Karlovarského kraje.
V souladu se čtyřmi základními pilíři protidrogové politiky jsou řazeny do okruhů primární
prevence, sekundární prevence (léčba a resocializace) a terciární prevence (služby
minimalizace rizik), které jsou doplněny o tzv. podpůrné oblasti. K těm patří financování,
koordinace a public relations. Čtvrtý pilíř protidrogové politiky vlády ČR – prosazování práva
– nebyl součástí zadání analýzy, proto nejsou žádná doporučení pro tuto oblast formulována.
Hlavní příležitostí pro realizaci níže uvedených doporučení představuje plánovaná příprava
strategie protidrogové politiky Karlovarského kraje od r. 2017.
Primární prevence
• Provést analýzu realizace aktivit primární prevence v základních a středních školách
Karlovarského kraje a potřeb škol/školských zařízení jako východisko pro vytvoření
ucelené koncepce PPRCH.
• V návaznosti na výstupy z analýzy vypracovat Koncepci školní PPRCH v Karlovarském
kraji.
• Posílit koordinaci, metodické vedení a podporu jednotlivých aktuálních poskytovatelů
aktivit PPRCH a nenechávat na nich, “aby se nějak domluvili a nějak to udělali”.
• Posílit spolupráci mezi odborem školství, mládeže a tělovýchovy a odborem sociálních
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věcí Karlovarského kraje.
• Vytvořit finanční a organizační podmínky nezbytné pro realizaci nového běhu
specializačního akreditovaného vzdělávání pro školní metodiky prevence.
Sekundární prevence
• Vytipovat a oslovit potenciální poskytovatele chybějících služeb (zdravotních a/nebo
sociálních), uspořádat se stávajícími poskytovateli služeb a zástupci ORP “kulaté stoly” k
tématům 1) terénních programů pro uživatele NL, 2) “putovních” ambulantních služeb, 3)
následné péče a 4) domova se zvláštním režimem pro osoby s chronickými závislostmi s
cílem zmapovat a) jejich možnosti (personální kapacity, ochota atd.) a b) potřeby pro
případné zřízení navrhovaného typu služeb, c) možnou podporu vzniku služeb ze strany
měst a obcí (jak politickou a finanční, tak např. i v případě hledání nových pracovníků).
• V návaznosti zpracovat výstupy z “kulatých stolů” do podoby strategických záměrů s
vybraným budoucím poskytovatelem jednotlivých služeb včetně identifikace možných
zdrojů financování26, přičemž kraj a města by měly v otázce financování hrát významnou
roli.
• Navázat strategická partnerství s poskytovateli služeb z jiných krajů, absolvovat studijní
pobyty, stáže, případně sdílet jejich know-how. V rámci přípravy zahájení provozu
adiktologické ambulance navázat spolupráci s Českou adiktologickou asociací.
• Postupně zpracovat žádosti o dotace na jednotlivé Ústřední státní orgány (viz pozn. pod
čarou 26) a v návaznosti zahájit kroky ke vzniku konkrétní služby.
Terciární prevence
• Jednání s politiky Karlovarského kraje o navýšení dotací pro nízkoprahové služby v kraji a
hledání politické podpory pro vyjednávání s politiky měst a obcí ve věci navýšení jimi
poskytovaných dotací na provoz služeb minimalizace rizik v jimi spravovaných ORP.
Cílem je zvýšit dostupnost, jejich rozsah a frekvenci jejich poskytování ve všech ORP i
dalších obcích kraje.
Podpůrné oblasti
Financování
• Jednoznačnou prioritou v této oblasti je dosažení navýšení finančních prostředků
z rozpočtů Karlovarského kraje, měst a obcí na spolufinancování služeb pro osoby se
závislostmi. Pro to mohou být jako argumentační zdroj použity i závěry a doporučení

26

Krajská ambulance/poradna pro uživatele alkoholu, hazardní hráče a odvykání kouření může žádat o dotace již
v 2. dotačním kole RVKPP, bude-li v r. 2017 vypsáno, Domov se zvláštním režimem může využít dotací MPSV
pro rok 2018, následná péče dotace RVKPP a MPSV pro rok 2018.
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z realizované Analýzy drogové scény Karlovarského kraje.
• Primárně jde o udržení stávajících nízkoprahových služeb a posílení jejich kapacit a tím i
zvýšení dostupnosti v jednotlivých ORP Karlovarského kraje.
• V druhé řadě jde o vytvoření odpovídajícího fondu z rozpočtů kraje, měst a obcí pro
spolufinancování

nových,

dosud

chybějících

služeb

pro

osoby

se

závislostmi

v Karlovarském kraji.
Koordinace
• Podniknout kroky s cílem obnovit činnost Krajské protidrogové komise složené
z odborníků a/nebo Pracovní skupiny Karlovarského kraje pro protidrogovou politiku
(např. formou dopisu poskytovatelů služeb radnímu Karlovarského kraje, do jehož
kompetence protidrogová politika patří).
• Finančně a koordinačně podpořit vznik a/nebo obnovení různých typů platforem
podporujících vzájemné poznávání pracovníků různých profesí, oborů a subjektů
zapojených do realizace opatření protidrogové politiky Karlovarského kraje. Jako inspirace
může sloužit např. Krajská konference pracovníků adiktologických a sociálních služeb
Jihočeského kraje, semináře či případové konference na nichž budou účastníci sdílet a
vyměňovat si poznatky z praxe, hledat možnosti propojování různých typů služeb a
zavádění inovací do systému služeb ve prospěch klientů.
Aktualizovat:
•

složení a kontakty na členy Krajské protidrogové komise (bude-li zřízena) dostupné
na webu Karlovarského kraje;

•

složení

a

kontakty

na

členy

Pracovní

skupiny

pro

protidrogovou

politiku

Karlovarského kraje dostupné na webu Karlovarského kraje;
•

kontakty na služby poskytující léčbu, poradenství a prevenci, dostupné na
informačním portálu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti RVKPP, Úřadu vlády ČR - http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/ ;

Public relations
Připravit plán PR služeb a v návaznosti realizovat pro veřejnost informační kampaň, v níž
budou existující služby pro uživatele návykových látek prezentovány v pozitivním světle
s důrazem na jejich společenský přínos v oblasti ochrany veřejného zdraví.
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9. Seznam použitých zkratek
ARO – anesteziologicko – resuscitační oddělení
AT – alkohologicko-toxikologické, označení zdravotnických pracovišť specializovaných na
léčbu uživatelů alkoholu a jiných návykových látek vycházející z dikce zák. č. 37/1989 o
ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi
DZR – domov se zvláštním režimem
ESPAD – Evropská školní studie o užívání alkoholu a drog
JIP – jednotka intenzívní péče
KC – kontaktní centrum
MP – Městská Policie
MPP – minimální preventivní program (školy)
MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ – ministerstvo zdravotnictví
NL – Návykové látky
NMS – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR
NNO – nestátní neziskové organizace
OPL – Omamné a psychotropní látky
ORP – obce s rozšířenou působností
PČR – Policie České republiky
PL/PN – Psychiatrická léčebna/nemocnice
PPP - pedagogicko psychologická poradna
PPRCH – primární prevence rizikového chování
PR – public relations
PUD/PUPO – problémový uživatel drog/ problémový uživatel pervitinu a opioidů
RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
ŠMP – školní metodik prevence
THC – 9-delta-tetrahydrocannabinol (účinná psychoaktivní látka v rostlině indického konopí)
TP – terénní program
UD/UNL – uživatel drog/uživatel návykových látek
VHA/VHB/VHC – virová hepatitida typu A/B/C
VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
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