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Když stojím před naším panelákem na okraji Prahy, každých 10 minut projde člověk  
s delší tyčkou, anténou nebo klacíkem. Otevře jak náš, tak všechny další kontejnery  
v ulici a nahlédne. Tempo kontroly popelnic (lidově „fárání“) se liší, na pervitinu bývá 
nejrychlejší, naopak jeden uživatel benzodiazepinů věnoval našim kontejnerům půl dne. 
S oblibou říkám, že klienti káček a terénů jsou jedni z nejvíce recyklujících lidí v České 
republice. Ujmou se mnoha nedokouřených cigaret, zbytků jídel, vyhozené elektroniky, 
oblečení a ještě vše využijí. Chci za to PODĚKOVAT!!! Jsme populace žijící v  nadbytku, 
vyhodí se spoustu věcí, které se dají ještě využít a je fajn, když to děláte. 

Bohužel fárání má i svoje stinné stránky. Může docházet k šíření salmonely a žloutenky A 
a také KORONAVIRU!!! Pokud Vám není dobře, tak by stálo za to fárání omezit.  Ne kaž-
dý, koho vidím, za sebou popelnici zavře. Někdo dokonce vyhazuje odpadky yen, aby se 
dostal k těm níže. Tím hodně naštvává lidi a ve finále zkazí „dobrou fárku“ všem.  Někdo 
bere i to, co nezužitkuje, a pak vytváří v okolí města koutky tvořené z těchto „nálezů“. 
Na tomhle čísle spolupracujeme s iniciativou Trash Hero. Jde o lidi, kteří svůj volný čas 
tráví právě likvidací odpadků. Díky jim za to, ale bylo by skvělé, kdyby měli méně práce.  

Negativní obraz lidí užívajících drogy je spojený také s děláním nepořádku. Pojďme to 
změnit! Chcete-li, aby Vám nezavřeli káčko, buďte ohleduplní v jeho blízkosti. Když je 
okolí káčka vyzdobeno kousky obalů od stříkaček, a navíc vás přistihnou aplikovat drogy 
u dětského hřiště, sousedy to nepotěší. V tomto čísle jsme požádali o rozhovor i lidi, kteří 
berou drogy a uklízí odpadky po svých vrstevnících. Pokud seberete pohozenou stříkač-
ku nebo jiný nepořádek po někom jiném, DÍKY za to! Máte můj RESPEKT!

        -ala-

Díky  za  fárání



anketa
Zeptali jsme se peerworkerů XTP SANANIM a klienta  

v pracovním programu KC Stage 5 Progressive na jejich 
zkušenost s úklidem toxi nepořádku.

Při sběru u sanitky 
mi poděkoval premiér

Robert, 44 let
Kde a jak uklízíte nepořádek?
Chodím sbírat k sanitce. A když fárám někde jinde, 
tak to tam rovnou uklidím.
Máte nějakou veselou příhodu z natáčení (sběru)?
Byl jsem sbírat u sanitky, když ji byl kontrolovat 
Babiš. Vystoupil z auta, vyhlídl si mě a šel po mně. 
Měl s sebou i ochranku. Vysvětloval jsem mu, co 
dělám. Poděkoval mi.
Máte nějaké vzkazy?
Nebodejte buchny do stromů!

Zuzka, 43 let
Máte nějakou veselou příhodu z natáčení (sběru)?
Veselou příhodou (či smutnou???) je vždy, když narazím u sanitky při sběru na 
hovno velký jak předloktí s pár buchnama v něm.
Je něco, co vás při úklidu štve?
Papíry, konzelíny – veškeré malé papíry rozcupované na malé kousíčky. Křáky  
s hovnama – no což. Jehly bez těl a víček – fakt jsou neviditelné.
Máte nějaké vzkazy?
Lidi, nedohazujte jehly, dají se likvidovat bezpečněji! Neznamená, že když bereme, 
že musíme být prasata a ohrožovat životy jiných odhozenou jehlou se žloutenkou.
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Martin, 44 let
Kde a jak uklízíte nepořádek?
Většinou po našincích u rozfáraných popel-
nic. A proč? Protože mi to tak trochu hodně 
vadí.
Máte nějakou veselou příhodu z natáčení 
(sběru)?
Ne. Vlastně ano! Jednou mě „donutili“ PČR 
vysypat náš pytel s odpadky, protože si 
mysleli, že v tom přenáším drogy.
Je něco, co vás při úklidu štve?
No když si ostatní „spoluobčané“ myslí, že 
jsem to „rozfáral“ já.
Máte nějaké vzkazy?
Nedělej to, co nechceš, aby dělali ostatní.

Martin
Kde a jak uklízíte nepořádek?
Všude, kde se hodlám zdržet déle jak 5 
minut. Tam, kde mi nepořádek připadá více 
nepatřičný než obvykle (lesy, parky, hřiště).
Je něco, co vás při úklidu štve?
Štve mě bordel na místě, kde jsem před 10 
minutami uklidil.
Máte nějaké vzkazy?
Odpad patří do koše. Jehly patří do kontej-
neru. Když odněkud odcházíš, posbírej to, 
co tam po tobě zbylo. Odpadkovej koš nebo 
popelnice určitě nebude daleko. Bordel, 
kterej po sobě zanechávají někteří lidé, 
hodně vypovídá o jejich inteligenci.

Tomáš
Kde a jak uklízíte nepořádek?
Kolem sanitky i jinde, kde je potřeba. 
Máte nějakou veselou příhodu z natáčení 
(sběru)?
Já začínám být veselý, když je všude uklizeno.
Je něco, co vás při úklidu štve?
Hovna a uživatelé, co si po sobě neuklidí a 
ohrožují ostatní.
Máte nějaké vzkazy?
I feťáci jsou lidi, a tak by se měli také tak chovat.

Kristýna, 29 let
Kde a jak uklízíte nepořádek?
Občas chodím uklízet nepořádek k sanitce na 
hlavním nádraží. Sbírám stříkačky a další toxický 
odpad, ale často i jiný (plechovky, ubrousky, 
atd.), jelikož všechen nepořádek je pak sváděný 
na narkomany.
Máte nějakou veselou příhodu z natáčení 
(sběru)?
Nevzpomínám si. Ale jednou mě mile přikvapili 
dva noví policajti, co je přeřadili na Prahu 1. 
Říkali, že to vidí poprvé a že mi/nám moc děkují, 
že to tam uklízíme.
Je něco, co vás při úklidu štve?
Občasné nepříjemné řeči kolemjdoucích a dříve 
i měšťáků. Od nich už toho díky bohu delší dobu 
moc neslýchám, narozdíl od lidí, co kolem chodí 
a nevědí nic, ale přesto komentujou, že feťák 
přece nemůže dobrovolně uklízet po ostatních.



Skejťák, úklidový pracovník kontaktního centra STAGE 5 
Praha organizace Progressive v rámci pracovní doby uklízí 
park Husovy sady a bezprostřední okolí kontaktního centra.
Je něco, co vás při úklidu štve?
Lidská hloupost a netaktní chování, když nacházím krváky.
Máte nějakou veselou příhodu z natáčení?
Kdysi jsme natáčeli jeden díl policajtů z předměstí a tehdy 
si mne vzal na stranu pan Landovský a říká mi: „Váš obličej 
mi někoho připomíná.“ Když jsem mu řekl jméno dědy, 
odpověděl: „ Aha, s tvým dědou jsme se nejdříve poprali a 
pak ožrali.“
Máte nějaké vzkazy?
Ať někteří toxi nejsou prasata.
A ať raději zapálí malou svíčku naděje, namísto toho, aby 
proklínali temnotu.
Děkujeme za vaši práci!  
Já děkuji za možnost dělat něco, co smysl má. 
S pozdravem, Skejťák

Roman, 58 let
Kde a jak uklízíte nepořádek?
Sbírám okolo Sanitky TP SANANIM na hlavním 
nádraží v Praze. Kolem větráků od metra, v blízkosti 
dětského hřiště, křovíčka a „profláklé fleky“. Díky 
ostřížímu zraku vidím buchnu na velkou vzdálenost, 
a tak metodou cikcak zaberu za poměrně krátký čas 
velikou plochu.
Máte nějakou veselou příhodu z natáčení (sběru)?
Mám. Tři týdny po sobě jsem pokaždé našel věcičku, 
co mi udělala radost, a vyvrcholilo to „pětikilem“ 
skoro za tmy (u telefonní budky na konci haly).
Je něco, co vás při úklidu štve?
Jo, to, když mě „hovada“ viděj sbírat a klidně by mi 
hodili buchnu až pod nohy, a ještě mají blbý kecy.
Máte nějaké vzkazy?
Pokud možno: Buďte aspoň trochu lidi, když ne ve 
vztahu k sobě, tak aspoň k ostatním.

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a nález

Hned si smotnu. 
Zajímavej model. 

Exotika.

Tak to asi byl  
jen uschlej 
kobylinec.

Ejhle, spousta na 
zemi rozsypanýho 

hulení.

anketa
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(NE)recykluj 
všechno

Plasty jsou zlo a zátěž pro přírodu. Měly by se recyklovat. 
Stříkačky jsou z 99 % plasty, jsou tedy z 99 % zlo a zátěž 
pro přírodu, a měly by se recyklovat. BLBOST! 
Použitou stříkačku vždy vyměň nebo bezpečně zklikviduj.

Každé město má mít určené sběrné místo na likvidaci stříkaček? Na 
úřední desce radnice (magistrátu) má být dostupná informace o místě a času sbě-
ru stříkaček. Není to jenom kvůli lidem, co berou drogy, ale i kvůli těm, co si musí 
aplikovat medikaci injekčně (třeba při zlomenině nohy). Lékárny nemají povinnost 
přijímat použité stříkačky a čím dál tím méně jich je dobrovolně likviduje.

Ano, plasty se mají recyklovat, ale neplatí to pro 
všechny. I když je stříkačka z většiny plastová, 
jedná se o nebezpečný odpad. I když odlomíš 
jehlu, tak v samotném těle zůstávají okem ne-
postřehnutelné zbytky krve, které, v horším pří-
padě, mohou obsahovat přenosné nemoci a tím 
ohrozit ostatní. A i tebe. Když použiješ stejnou 
stříkačku podruhé, tak se sražená zrníčka krve 
mohou usadit na zjizvené stěně žíly (zjizvená je 
od píchání) a tam započít proces zánětu. Jeh-
la také není úplně dělaná na vícero použití. Při  
každém píchnutí se tupí a vytváří háček, který  
s sebou při východu z žíly kousek tkáně odtrhne.

Co když není nikde káčkař? 
V případě, že se ocitneš na pustém ostrově (s do-
statkem matra), ale s omezeným počtem stříka-
ček, dá se nějak znovu využít stříkačka?

Sterilizace varem
Tak tohle jsme zkusili a moc dobře to nedopadlo. 
Tělo stříkačky, píst a těsnění jsou ze tří rozdílných 
materiálů. Tělo zůstalo víceméně celé a jehla byla 
propustná, ale píst se zmenšil tak, že nešel skoro 
vytáhnout a těsnění se zvětšilo. Takže manipu-
lace se stříkačkou, která byla patnáct minut ve 
vařící vodě, je jednou rukou prakticky nemožná.
Podobné to je při výplachu stříkačky (třeba i vařící 
vodou), odplaví se větší kousky sražené krve, ale 
zbytky tam zůstanou. A při použití vroucí vody se 
těsnění pístu poškozuje (a taky to pálí v ruce).

Konzolín
Ano, alkohol dezinfikuje. Ale všespásný není. 
Když propláchnu stříkačku alkoholem (isopro-
pyalkoholem), tak budu mít sice pocit, že je stří-
kačka sterilní, ale opak je pravdou. Alkohol zabíjí 

bakterie tak, že je rozloží. Zbytky těchto bakte-
rií ale ve stříkačce zůstanou a při vstupu do krve 
mohou dělat pěkné záněty. Také nedokáže zničit 
spóry a plísně. A ve stříkačce zůstává (nemá se 
kam odpařit), takže při další aplikaci začne roz-
pouštět krev a povrch žíly.

Věděli jste že...Recyklovat stříkačky?
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Dezinfekční prostředky
Když budete vyplachovat stříkačky dalšími 
dezinfekčními přípravky, tak možná zničíte ne-
bezpečné mikroorganizmy, ale ve stříkačce zů-
stanou nebezpečné zbytky použité dezinfekce, 
která ROZHODNĚ v těle nemá co dělat a začne 
se chovat k vašim buňkám stejně jako k ostatním 
– zničí je.

V případě, že doopravdy není jiná možnost a jste 
nuceni vyplachovat stříkačku dezinfekcí (třeba 
savem), tak stříkačku následně vyplachujte, co 
nejvíce to jde – klidně i 20×.
Ale existoval i spásný nápad, jak stříkačky  
a ostatní nemocniční odpad recyklovat a využít 

jinak. Před deseti lety přišla jedna americká fir-
ma na informaci o jeho počtu a řekla si, že to je 
ohromné množství odpadu, který by se měl ně-
jak využít. Nemocniční odpad (ve kterém byly 
samozřejmě i stříkačky) tedy začali zpracovávat 
do plastových pelet, kterými se zatápělo pod 
cementovými pecemi. Zbylý popílek poté také 
zapracovávali při výrobě cementu. Nevydrželo 
to dlouho, on proces sterilizace, mletí, formová-
ní, pálení a zpracovávání infekčního materiálu je 
finančně náročnější, než když se topí uhlím nebo 
zbytky z dřevovýroby.
    Zadek

1 stříkačka B Braun U40 váží 1,71 gramu,  
z toho je většina plastová. 
Když budu aplikovat 3× denně 
a k tomu použiju 2 stříkačky na aplikaci, 
tak to dělá....
.....
8,5 gramu plastu za den. 

Za rok to tedy je něco přes 
tři kila plastů na osobu.

Počítejte s námi:
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4. dubna 2522: Návrat na Zemi 
Víme, že lidé nežili odjakživa na Marsu. Planetu Zemi, která je kolébkou naší 
civilizace, opustili poslední kolonisté v roce 2062. Pak se spojení se Zemí pře-
rušilo. Výzkumná loď Ollopa Praha přistála na souřadnicích 50°02‘48.1“N 
14°21‘07.1“E. Podle archivních záznamů zde před pěti sty lety byla Praha. Geo-
rezonanční skeny, které jsme provedli při přistání, jsou pozitivní. V džungli pod 
námi je město. Cílem naší expedice je zjistit, proč na Zemi zanikla její nejvyspě-
lejší civilizace.

5. dubna 2522: První vykopávky
V hloubce 1–2 metrů pod povrchem nacházíme pozůstatky budov a cest. 
Nacházíme také první archeologické pozůstatky pozemšťanů. Nejsou to 
ale kostry, jak jsme předpokládali. Jsou to láhve. Jsou skoro všude. Zdá 
se, že tehdejší civilizace trpěla nedostatkem pitné vody. Pravděpodobně 
to souvisí s masivním oteplením planety, ke kterému došlo ve 21. století. 
Láhve jsou vyrobeny z plastu a skla. Podle jejich množství odhadujeme, že 
v Praze žilo počátkem 21. století 20–25 milionů lidí.

7. dubna 2522: Pěnové polštářky
Nacházíme pozoruhodné množství malých pěnových polštářků. Jejich účel 
neznáme. Výsledky chemické analýzy ukázaly, že obsahují vysoké koncen-
trace těžkých kovů, nitrosaminů a radiokativního Polonia 210. Z nějakého  
důvodu je pozemšťané rozmisťovali především v parcích a kolem vstupních  
otvorů do systému tunelů pod Prahou. Předpokládané využití: pesticidy nebo 
herbicidy.  Zdá se, že se pozemšťané snažili vyhubit nějaký druh rostlin nebo  
zvířat, a to především v okolí chodníků a laviček.

19. dubna 2522: Nákaza, nebo protijed?
Nacházíme injekční stříkačky. Podle archivů sloužily pozemšťanům k žilní apli-
kaci léčiv a protijedů. Vzhledem k jejich četnosti předpokládáme, že Prahu za-
sáhla epidemie neznámé choroby, nebo jedovatých druhů zvířat. Někteří čle-
nové expedice to přisuzují možné migraci hadů a pavouků z tropických oblastí 
do Evropy v důsledku klimatických změn počátkem třetího tisíciletí.

Zánik civilizace 
na Zemi

Jan Bareš
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Z pláže do ulic: Jak odpadkoví hrdinové vtrhli 
do CeskaJe to žluté, nakažlivé a nevyléčitelné. Co je to? Nebojte, nejde o žádný nový typ hepatitidy, ale o partu nadšených 

lidí, kteří si říkají Trash Hero (čti treš hírou). Poznáte je podle žlutých triček a hlavně podle toho, že se shýbají pro 
pohozené PETky nebo vajgly. Nápad sbírat odpadky vznikl v jednom plážovém baru.

Z pláže do Čech
Thajsko, ostrov Lipe, který dodnes platí za exotický ráj. Vysoké palmy a tyrkyso-
vé moře tu ale zdobí ještě něco: na bílé písčité pláže sem moře denně přináší 
spoustu odpadků. Plastové láhve, igelitové tašky, brčka, zbytky rybářských sítí… 
a každá láhev od Coca-Coly, která sem přijede, tu taky zůstává.
Až v roce 2013 se ozvalo z jednoho plážového baru: „Hej, všimli jste si, že se  
o tom svinčíku pořád jenom bavíme, ale ještě nikdo nic neudělal?“ A tak zvedli 
zadky a uklidili jeden kus pláže. Během dvou hodin proměnili odpornou džungli 
v nádherné místo. Obrovská proměna je motivovala k tomu, že úklidy opakovali 
(a dodnes opakují) každý týden. Tihle dobrovolníci si začali říkat Trash Hero, 
odpadkoví hrdinové.
Jedním z nich byl i Honza. Po návratu do Česka viděl, že odpadkoví hrdinové 
jsou tu taky potřeba. Nám sice moře nic nepřináší, ale rozhodně nemáme nouzi 
o odpadky. Pohozené pneumatiky, vajgly a stříkačky ukazují, že hrdiny potřebu-
jeme jako sůl.

Novodobí houbaři
A proč bych zvedal PETku nebo vajgl, když je odhodil někdo jiný? Přesně to 
si říkala spousta dobrovolníků ještě předtím, než je zachvátil žlutý virus Trash 
Hero. Sbírání odpadků totiž připomíná houbaření – jakmile začnete, nemůžete 
přestat, protože pořád vidíte další a další odpadky.
Trash Hero virus už nakazil v Česku přes 3000 lidí v 18 městech, kteří zatím 
sesbírali přes 100 tun odpadků.

Celosvětově zatím tenhle žlutý virus nakazil přes 300 tisíc lidí, kteří sebrali 1500 
tun odpadků. Zhruba tolik lidí umře na hepatitidu typu C každý rok.

Do aktivit Trash Hero se zapojili také klienti nízko-
prahového centra Kotec v Tachově, kde loni sebrali 
v sedmi lidech 89 kilogramů89

 k
g

Monika Barešová
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MÁM SVŮJ PYTLÍK IGELITOVEJ
Nepotřebuju obden novej. Mám ho rád a dokud 
slouží, nechám si ho. Někdy vydrží týden, 
někdy dva. Občas potřebuju novej. To 
je život. Ale nepotřebuju jich moc. Mám 
tři. Zkus vydržet tejden na třech pytlících 
a jsi bronzovej, na dvou a jsi stříbrnej, jest-
li to dáš na jeden pytlík, jsi zlatej. Od úterý 
do neděle, žádný nový pytlíky, chápeš. 

MÁM FLAŠKU NA VODU
PETku. Je dobrá. Nejde rozbít. Mám ji rád. Dokud nesmrdí. Beru si do 
ní vodu. Někdy z kohoutku, někdy z pítka. Nejlepší PETka mi vydržela 
měsíc. Ale pak jsem ji někde zapomněl. Teď mám novou. Už tejden. 
Zkus to taky. Adoptuj PETku. 

MÁM TOALEŤÁK 
Normální suchej papírovej toaleťák. Nepoužívám ty vlhčený ubrous-
ky. Některý lidi jsou na nich úplně závislý. Jsou vlhký, plastový, v noci 
svítěj a z křoví nemizej. Ležej tam pak fakt dlouho. A to je hnusný. 
Starej dobrej toaleťák. Ten zmizí za pár tejdnů. A když potřebuju, tak 
si ho navlhčím vodou z PETky. Zkus to taky. Jeden týden bez vlhčenýho 
ubrousku dáš.

KOUŘIM, ALE NEHÁZIM VAJGLY NA ZEM
Vajgly smrděj a jsou jedovatý, tak je neházim tam, kde jsou kytky nebo 
tráva. Ani na chodník nebo pod lavičku. Vypadá to blbě. Mám dvě 
krabky. Jednu s cígama, jednu s vajglama. To občas vysypu do koše. 
Nezahodit tejden na zem vajgl je těžký a zvládnou to jenom ty
nejlepší. Hecneš to? 

TOTÁLNÍ ÚLET. EKOCIHLY
Tak tomu říká kámoš, co si z nich postavil chajdu. Normálně jednou 
vzal PETku, a když našel nějakej plastovej bordel, strčil ho do ní. Večer 
už jí měl plnou. A druhej den nacpanou k prasknutí, úplně tvdrou. Dalo 
se na ní sedět a nestudil ho zadek, tak si udělal ještě jednu. Docela ho 
to bavilo, postupně jich měl víc, dal je do řady a hodil na ně polysty-
renovou desku. Dobrá postel. Přes léto jich udělal ještě víc a teď má 
chajdu. Hustý, co? Zebe tě v zimě zadek? Udělej si ekocihlu. Je to cool. 

No a to je asi celý. Nebudu ti tady říkat, že planetu máme jenom jednu 
a blablabla. Ale je fakt, že odpadky na zemi jsou hnusný. Čistej park je 
hezčí než špinavej, do lesa plasty nepatřej a země není popelnice ani 
popelník ani kontík na jehly. 
Maximálně tak záchod. To je někdy potřeba. 
Ale pěkný je dobrý a já mám svý město rád. 

Nejsem extrémista, co chodí s kufrem skleniček do bezobalových obchodů. Nedávám si v nóbl baru koktejl, abych mohl povýšeně  
odmítnout plastový brčko. A rozhodně nemusím tahat odpadky ze křoví, abych si mohl říkat, jak jsem hustej odpadkovej hrdina. Žiju na 
ulici a mám úplně jinej program. Ale je pár věcí, který dělám. Dřív jsem to tak nedělal, ale teď už je to automatický. 

Pan EkoSmažka radí/ rádí:

Tohle je moje týdenní odpadková výzva:

Lůca
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Baterie patří k těm nejnebezpečnějším odpadům v domácnosti. 
Nejčastěji jsou to monočlánky, autobaterie, baterie  
z notebooků, mobilů, svítilen atd. 
Vhazujte je tedy do kontejnerů určených pro elektroodpad, aby 
mohly být odvezeny k bezpečné likvidaci.

Nebezpečné baterie

Hydroxid draselný (KOH)  
– Známý také jako „louh“. 
Je to žíravina.

Kadmium (Cd) – Nové typy baterií 
ho již neobsahují, ale v těch starých 
se stále používá. Kadmia se můžeme 
nadýchat, nebo se jím kontaminovat 
z potravin pěstovaných v kadmiem 
zamořené půdě.

Rtuť (Hg) – Ta je pro člověka jedem. 
Ukládá se v organismu (především  
v ledvinách, v menší míře i v játrech  
a slezině) a čím je jí více, tím více 
škodí. Rtuť je schopna putovat na vel-
ké vzdálenosti a kontaminovat vodu 
a půdu i tisíce kilometrů daleko od 
zdroje znečištění.

Olovo (Pb) – Váže se rovněž na atomy 
síry, ovlivňuje funkci enzymů a může 
snižovat schopnost kostní dřeně  
produkovat červené krvinky.

Nikl (Ni) – zdraví škodlivý mutagen, 
tedy látka, která je schopna negativně 
ovlivnit vývoj lidského plodu. Jeho 
pravidelné dávky mohou být příčinou 
vzniku rakoviny. Je to také alergen 
způsobující kožní vyrážky.

Nebezpečné látky obsažené v bateriích

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a Trash Hero

... a teď jsem 
žlutej. 

Mám céčko.

Chtěl jsem bejt taky 
žlutej hrdina jako 

Trash Heroes.

Dal jsem si 
použitou jehlou, 

abych neplejtval...
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S problematikou života lidí na ulici je spojen fenomén, který nelze přisoudit nikomu jinému než lidem bez  
přístřeší a uživatelům drog. V rámci jejich snahy získávat finanční prostředky na obživu, alkohol a jiné  
návykové látky, vzniká na různých místech mnoho požárů, které jsou spojeny s tzv. vypalováním kabelů.

Počet výjezdů hasičů kvůli 
vypalování kabelů: 

236 případů ročně
Zbytečné náklady /minimálně/: 
1,3 milionu Kč
Vypalování kabelů je vždy spojeno 
s porušením zákonů a velkým rizi-
kem spojeným s možným poškoze-
ním zdraví a ztrátami na životech.

foto archiv MV-GŘ HZS ČR

VYPALOVÁNÍ KABELŮ 
pohledem hasičů

 Většinou se jedná buď o nalezené 
zbytky kabelů obsahující drahé kovy (měď, 
hliník), nebo o kabely odcizené ze staveb, 
nebo dokonce o kabely funkční, odstřižené 
z různých elektro zařízení.

JEDOVATÝ KOUŘ
Získat takto kovy určené ke zpeněžení, 
je celkem snadné – stačí rozdělat malý 
oheň, na něj položit kabely a čekat, než 
oheň zcela odstraní hořlavou izolaci.  
S tímto je však spojeno mnoho ALE. 
V prvé řadě při opalování kabelů vznikají 
velice jedovaté zplodiny hoření. Dochá-
zí-li například k likvidaci PVC spalováním 
bez řádně přizpůsobené technologie, mo-
hou být součástí zplodin hoření produkty  

spalování, které jsou toxické, karcinogenní 
či jinak škodlivé, jako chlorovodík, hexa-
chlorbenzen, polychlorované bifenyly, fura-
ny a dioxiny atd. 

POŽÁRY Z VYPALOVÁNÍ
Dalším problémem je, zejména pak v hustě 
zabydlené oblasti velkoměst, že si hustých 
černých zplodin hoření rychle všímají lidé 
a na místo okamžitě volají hasiče. Ti pak 
přijíždějí na místo uhasit malé, často „ne-
škodné“ ohniště. Někdy se ale stává, že se 
po útěku osob, které ohniště založily, malé 
ohniště rozšíří na požár porostu nebo bu-
dov v blízkosti. Smrtící nebezpečí je pak 
spojeno se snahou vypalovat kabely přímo 
v nějakém obydleném objektu, například 
ve sklepě, což s sebou přináší další rizika, 
jako jsou možné zakouření prostor a z toho 
plynoucí možnost nadýchání se jedovatých 
zplodin hoření, potažmo i možnost rozšíření 
ohně na daný objekt.
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To takhle pálíte kabely...
a chytnou vám umělé kalhoty. 
Ty se pak obratem přiškvaří
na kůži bérce.

ZBYTEČNÉ VÝJEZDY
Likvidace požárů, které jsou spojeny s vypa-
lováním kabelů, je také nutné spojit s finanč-
ními náklady na výjezd zasahujících jednotek 
hasičů. Pro ilustraci byly vybrány všechny po-
žáry na území České republiky za jeden rok, 
které byly vyšetřovateli požárů popsány jako 
vypalování kabelů. Celkem bylo takto iden-
tifikováno 236 případů (viz žlutý rámeček). 
Cena jedné hodiny zásahu byla stanovena 
na zprůměrované 4000 Kč. Pro zjednoduše-
ní bylo předpokládáno, že na místo události, 
kde byly vypalovány kabely, vyjelo pouze jed-
no družstvo hasičů, jedoucí jednou cisterno-
vou automobilovou stříkačkou.

Tip: Pokud už musíte získávat dráty 
pro obživu,  pořiďte si elektrikářské 
kleště na odstraňování izolací.

Stejná rána po 3 letech. Bérce se i přes veškerou 
péči velmi špatně hojí.

Vypalování kabelů v krajích (2017-2019)
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Jak bojují s odpady v přelidněném Japonsku?
Odskočil jsem si na zimu ze sananimského terénu do hor nejsevernějšího japonského ostrova Hokkaidó za sněhem  
a snowboardingem, což se zdá být dobrou příležitostí, abych se se čtenáři odpadního čísla Dekontaminace podělil o své 
zkušenosti s japonským odpadovým hospodářstvím. Japonci totiž k většině problémů přistupují po svém a likvidace  
odpadu je tu problémem opravdu velikým.

Fárání v Japonsku
Když se řekne odpad, vybaví se leckterým z nás hlavně dumpster di-
ving, neboli fárání. Ani já nefandím zbytečnému vyhazování potravin, 
nebo nakupování věcí, které můžu mít legálně zdarma.Tato metoda 
shánění jídla mi už kolikrát vytrhla nejen na cestách trn z paty a mys-
lím, že kdo má hluboko do kapsy a do kontejneru za supermarketem 
jednou nahlédl, neprohloupil. Nikoli však v zemi vycházejícího slunce! 
Kontejnery jsou zde zamčeny a pečlivě hlídány, při jednom z mých 
mála pokusů mě zaměstnanec poslal pryč jako Rónina - samuraje 
bez pána a cti.

Země bez veřejných odpadkových košů
Japonské souostroví se skládá skoro z šesti tisíc 
ostrovů a ostrůvků, na kterých 
žije sto dvacet osm 
milionů obyvatel. 
Země to je tedy 
nemalá, ale při 
aktuálním počtu 
lidí zde žijících, 
je obzvláště na 
jižně položených 
ostrovech poně-
kud husto. A tam, 
kde houstne popu-
lace, vyvstává vždy 
ten samý problém: 
Co se smetím? Ja-
ponci nevymysleli 
nic nového – rozhodli 
se odpad recyklovat. 
Zajímavé ale je, jak si 
s tím typicky po japon-
sku poradili.

Japonsko svou čistotou překvapí cizince hned po příletu. Už na le-
tištích se nedá přehlédnout armáda uklízečů, leštičů a vysypávačů 
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Jak bojují s odpady v přelidněném Japonsku? již vysypaných košů. V Japonsku má totiž každý práci, a to i kdy-
by neměla dávat velký smysl. Letiště je také posledním místem, kde 
jsem viděl na veřejnosti odpadkové koše. Je to tak, Japonci si vždy 
a za všech okolností nosí své odpadky domů, kde je recyklují. Koše 
na odpadky jsou zde jen u obchodů a všudypřítomných prodejních 
automatů na cokoliv. Dokážete si představit, jak by vypadala česká 
města bez košů?

           
44 kategofií 
  tříděného odpadu
Když si tedy Japo-
nec donese domů 
v kapse nebo ka-
belce svůj pytlíček 
s odpadky, čeká 
ho nelehký úkol 
se odpadu zba-
vit. Například  
v Jokohamě exi-
stuje deset ka-
tegorií odpadu, 
k nimž radnice 
vydala brožuru  
o dvaceti sedmi 
stranách. To ale 

nic není například 
ve srovnání s městem 

Kamikatsu na ostrově Šikoku, kde lidé tří-
dí své odpadky dokonce do čtyřiceti čtyř kategorií! Myslím, že 

tam na to musí mít speciální kurzy. Popeláři tu přijíždějí každý den, 
avšak podle zvláštního klíče. Každé pondělí vyvážejí papír, v úterý  
a ve čtvrtek plasty, ovšem mimo PET lahví, protože ty se vyvážejí ve 
středu. Kovy pak odvážejí každý druhý pátek a sklo první a poslední 

úterý v měsíci. Není tedy divu, že ve většině japonských domů visí 
kalendáře s rozpisy pro každou čtvrť, protože ani v rámci jednoho 
města se odpadky nevyváží stejně. Nepřekvapí nás ani skutečnost, 
že mnoho Japonců se zdráhá pronajímat domy či byty cizincům  
s poukazem na to, že gaidžinové (jak nám tu říkají) prostě neumí recy-
klovat. Tato neznalost se totiž trestá. Po ulicích některých měst chodí 
dobrovolné hlídky, které otvírají pytle se špatně roztříděným odpadem 
a hledají například účty za plyn či elektřinu, podle kterých pak identi-
fikují provinilce...

Druhý největší producent plastu
Zajímavým kontrastem oproti recyklačnímu puntičkářství je pak až 
bizarní nadprodukce odpadu, především plastu. Mám rád japonské 
sušenky z mořských řas se sezamem. Dnes jsem si jich koupil pytlík, 
kde jich je třicet. Jsou rozděleny do menších pytlíků po pěti a každá  
z nich je pak ve svém vlastním pytlíčku. No je to normální? Těžko říct. 
Faktem ale je, že Japonsko je po USA druhým největším producen-
tem plastového odpadu.
Jak je ale snad z předešlých řádků patrné, se svým odpadem bojují, 
co můžou, i za cenu značných, pro Evropana nepochopitelných repre-
sí. Možná bychom se od nich mohli lecčemus přiučit. Doufám jen, že 
to nebudou ony obávané odpadní hlídky.

Z Niseka 
na ostrově 
Hokkaidó, 

JND
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VÝBĚR Z TISKU
22. 6. 2011 v Pečkách: „Mrtvý muž nalezen v kontejneru na elektroodpad. Po příjezdu nalezli mrtvou 
osobu zaklíněnou horní částí těla uvnitř plechového kontejneru. K vyproštění bylo zapotřebí použít 
rozbrus.“ 
16. 9. 2015 ve Vsetíně: „Dvaadvacetiletý cizinec v nádobě uvízl a už se nedokázal dostat ven.“
28. 3. 2017 v Ostravě: „Dvaatřicetiletý muž se v kontejneru na textil udusil vahou vlastního těla, když 
se v kontejneru zasekl a nemohl se dostat ven.“
25. 1. 2018 v Opavě: „Po vyproštění bezvládného těla přítomný koroner stanovil u mladého 17-letého 
muže smrt a jako příčinu úmrtí určil udušení způsobené tlakem na hrudní koš.“ 
27. 8. 2018, opět v Opavě: „Kolemjdoucí žena si v sobotu okolo půl šesté ráno všimla, že z kontejneru 
na sběr oblečení visí bezvládné tělo muže. Ihned tedy zkontaktovala policii. 49-letý muž se nacházel  
v otvoru pro vhození oblečení. Nejevil známky života.“
7. 6. 2018 v Praze: „Muž se udusil v kontejneru na textil ve Skorkovského ulici. Z kontejneru koukaly 
jen žluté tenisky.“

VAŠE ZKUŠENOSTI
Honza: „Zasekl jsem se, podjela mi krabice, na které jsem 
stál. Zůstala mi tam ruka a přestával jsem ji cítit. Volal 
jsem o pomoc, bába na mě čuměla a nic. Naštěstí vyběhl 
borec ze vchodu a vyzvedl mne, vytáhl jsem se, ruka byla 
bílá. Je to dost nebezpečný, když ti podklouzne to, co máš 
pod nohama.“
Kristýna: „Byla jsem fárat s kamarádem, já tam vlezla. Jeli 
kolem policajti, on se lekl, utekl a nechal mě tam. Byla 
jsem tam pět hodin, v půl šesté ráno šla kolem paní a ven-
čila psa, zavolala hasiče. Vystříhávali mne. Dostala jsem 
k úhradě 50 000 škodu na kontejneru, 5 000 za výjezd 
hasičů a 10 000 za škodu od policajtů.“
Tomáš: „Šel jsem do Alberta, bylo to takhle na jaře. Mají 
tam popelnice v takových klecích. Vlezu tam a klec se 
najednou zavře, nemohl jsem se dostat ven. Byl jsem tam 
tak pět hodin, byla zima, než mě vysvobodil další fárač.“

Rizika fárání    aneb smrt v kontejneru

Může vám hrozit 

uvíznutí, udušení, 

smrt...

Hledáte užitečné či cenné 
věci v kontejnerech?  

nebo taky pokuta...
ŠKODA NA KONTEJENERU:

50 000,- 
VÝJEZD HASIČŮ:

5 000,- 
POLICIE (?):

10 000, -



Zdravotní ohrožení sousedů při výrobě drog
Karel Lehmert, Ph.D., je soudní znalec, zabývající se likvidací bývalých varen a pěstíren drog. Zeptali jsme se na rizika související s výrobou a pěstováním.

Jaké odpady vznikají při výrobě pervitinu?
Výroba metamfetaminu produkuje všechny dru-
hy odpadů – pevné, což je tabletovina po extrakci 
pseudoefedrinu s příměsí rozpouštědel a žíravin; 
kapalné, obvykle roztoky louhů a kyselin ve vodě 
nebo rozpouštědlech, a plynné, tedy emise koro-
zivních plynů a samotný aerosol metamfetaminu.

Jsou odpady z výroby pervitinu zdraví nebezpečné?
Zatímco pevné nebo kapalné odpady jsou největ-
ším rizikem pro životní prostředí z pohledu mož-
né kontaminace vod, půdy nebo staveb, plynné 
látky a aerosol metamfetaminu vznikající při kry-
stalizaci jsou přímým rizikem pro zdraví nejen sa-
motného výrobce, ale i osob v okolí do 130 met-
rů. A to je již významným zdravotním nebezpečím 
pro všechny nezúčastněné, kteří s výrobou nema-
jí nic společného. Každý vařič ví, s jakými látkami 
pracuje, a chrání se před nimi; používá osobní 
ochranné prostředky, odvětrávání. Ale lidé bydlí-
cí v okolí nemají ani tušení, čemu jsou vystaveni, 

jejich tělesné i duševní zdraví se pomalu zhoršuje 
– a nikdo z nich neví proč.

Jakým způsobem může výrobce pervitinu nejví-
ce ohrozit své okolí? S jakým nejhorším nalože-
ním s odpady z výroby drog jste se setkal?

Výroba metamfetaminu v jakémkoliv stadiu 
ohrožuje své okolí. A to nejen bezprostředně, ale  
i řadu let po ukončení výroby, neboť metamfeta-
min ze zdí varny sám nezmizí, ale může se půso-
bením vlhkosti ve stavebních příčkách dostat i o 
patro výš a skrz 90 cm silnou zeď. Stejně tak od-
pady vylévané do sklepení, různých jímek, nebo 
jen do nevhodných nádob, mohou výrazně konta-
minovat nejen stavby, ale i podzemní či povrcho-
vé vody. Zejména průsak organických ředidel do 
podzemních vod může ohrozit široké okolí a zne-
hodnotit zdroje vody na dlouhou dobu. Někte-
ré odpady se prostě recyklovat nedají a výrobci 
metamfetaminu se obvykle s ekologií nezatěžují, 

skladují je v naprosto nevyhovujících nádobách, 
takže může dojít i k vzájemným interakcím, ve-
doucím k požárům či výbuchům. 
Každý pronajímatel nemovitosti či soused odha-
lené varny by si měl uvědomit, že jeho nemovi-
tost je v ohrožení. Potvrzení či vyloučení rizika 
musí být provedeno profesionálně, stejně jako 
sanace nemovitosti.

Jak pěstování konopí ohrožuje okolí?
Největším rizikem indoor pěstování konopí je 
vlhkost. Sama o sobě ohrožuje statiku stavební 
konstrukce, kterou pak zatěžuje váha vlhké ze-
miny určené k pěstování. Dalším rizikem vlhkos-
ti je optimální prostředí pro růst plísní. Zatímco 
hygienický limit pro pobytové prostory je 500 
spor plísní (KTJ) na metr krychlový, v pěstírnách 
se bez problémů najdou i hodnoty vyšší než  
100 000 KTJ/m3. A skladba zde žijících plísní je 
přímým rizikem pro zdraví. Samotné konopí při 
svém růstu odpařuje velké množství éterických 
silicí, obsahující řadu psychoaktivních látek. A ty 
negativně ovlivňují lidské zdraví při dlouhodo-
bé inhalaci již v malém množství. V případě ko-
nopí rozhodně neplatí, že co je zelené, musí být  
zdravé.

Odběrová laboratoř 
CBRNe – VAKOS XT a.s., 

kontakt: info@cbrn.cz
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Stopování uživatelů drog
Podle odpadků, které po sobě necháváte, poznáme, kam chodíte, čím si 
přivyděláváte, co jíte, kde a jak bydlíte, jaké berete drogy, a jestli umíte 
vůbec ty věci, co vám dáváme, používat správně. Nejprůkaznější stopy,

 které po sobě zanechávají uživatelé drog, jsou jistě stříkačky a jehly. 

Ale není to jen o stříkačkách. 



Jehly a stříkačky
Pracuji v terénu SANANIMu v Praze. Slýchávám od 
klientů: „Nechápu, jak někdo může nechat někde 
ležet buchnu. Takový lidi bych vzal něčím po hlavě. 
Idioti.“ K tomu bych rád řekl, že jsem za patnáct let 
terénní práce s uživateli drog  nepoznal nikoho, kdo 
by někde nechal ležet stříkačku. Respektive, kdo by 
řekl, že ji někde nechal. Kromě obligátního „doma“, 
což může taky znamenat jen kus ležícího kartonu 
kdesi v křoviskách či pod mostem. Všichni klienti 
jsou „vzorní“. Stříkačku prý vyměňují jen u nás či  
v káčku. Protože jsem těch jehel a stříkaček posbíral 
tisíce, zůstává záhadou, kde se tedy na té zemi vza-
ly. Zvláště na místech, kde je nacházíme pravidelně, 
a kde se i podle dalších toxistop pravidelně nitro-
žilně aplikuje. Jak píšu výše, nejde jen o stříkačky. 
Když vyrážíme do terénu na takzvaný monitoring, 
bedlivě sledujeme veškeré stopy, které po sobě 
uživatelé drog zanechávají.

Toxibordel
Kromě již zmíněných stříkaček jsou to další součásti 
jehelného uživatele drog. Typicky jsou to součásti 
stříkaček, víčka hrotů, kryty pístů, písty, obaly od 
stříkaček, použité lihové tampony (vyschlé, krvavé, 
ohořelé) a obaly od nich, prázdné ampulky od vod  
a jejich součásti, obaly od kyseliny, rozdělávačky. 
Pytlíčky od drog. Někdy jsou tam taky kusy obvazů. 
Dle barvy a zápachu lze poznat, jestli kryl třeba hni-
sající ránu a občas i mast, která byla použita. Občas 
to bývají taky kousky či celé výtisky Dekontamina-
ce. Ale častěji jsou to rozhodně pornočasopisy.

Ohořelé rozdělávačky: jak Stericupy, tak dna od 
plechovek či ohořelé lihové tampony značí, že uži-
vatel pravděpodobně bere opioidy. Když nejsou 

přítomny obaly od kyseliny a nacházíme se v blíz-
kosti substitučního centra, pravděpodobně půjde o 
uživatele, který si odpařil dávku metadonu na menší 
objem, aby se dal natáhnout do stříkačky a nastřelit. 
Když obaly od kyselin přítomny jsou, půjde zřejmě  
o uživatele heroinu, opia, či opioidových náplastí. 
Ačkoli u posledních dvou drog není k extrakci kyseli-
na potřebná, běžně se do nástřelu míchá. Když jsou 
přítomny pytlíčky, ve kterých je vatička, zřejmě je 
tam zanechal uživatel pervitinu, který si ho rozdělal 
přímo v pytlíku. Stříkačky obsahující vatu, takzvané 
filtrovačky, nám říkají, že uživatel filtruje (to je dob-
rá zpráva) nějaké tablety. Zpravidla tedy ty s obsa-
hem buprenorfinu, pokud jsou bílé. Když jsou jinak 
zbarvené, mohou to být různá psychofarmaka. Bé-
žové až hnědé bývají od reziduí opia a heroinu. Pís-
menka se šarží a datem spotřeby na rozdělávačkách  
z utržených spodků plechovek napovídají, že uži-
vatel dno před použitím nevyčistil lihovým tampo-
nem. Přischlá vatička na rozdělávačce ve škralou-
pu bůhví čeho také říká, že uživatel nedbal příliš  
o hygienu a méně rizikové braní.

Ostatní bordel 
Obaly od potravin obvykle říkají, co jíte a pijete. 
Typickým představitelem potravinového obalu – 
odpadu je petka. V případě uživatelů drog je to ob-
vykle plastová lahev od levného ovocného vína 
či piva. Zejména v sídelních místech našich klientů 
jich často nacházíme velké množství. Ostatní obaly 
od potravin většinou sestávají z obalů od sušenek, 
sladkostí a plechovek. 

Rozervané kusy kdysi elektronických zařízení. Nej-
častěji jsou to trosky vysavačů, jejichž motory býva-
jí zdrojem měděných drátů, ale také součásti mobilů  

a tabletů, které byly uloveny při vybírání kontejne-
rů na elektroodpad, ale už se nehodily k přeprodeji. 
Často také na místech dlouhodobějšího pobytu na-
šich klientů nacházíme hodně baterií, hlavně těch 
tužkových, ale i jiných, do mobilů či autobaterií. Bo-
hužel, baterie jsou zdrojem silného a dlouhodobého 
znečištění půdy těžkými kovy. 

Někde také nacházíme hromady plastových buží-
rek odstraněných z kabelů při takzvaném „dělání 
mědi“. Někteří takoví výrobci mědi si pak práci 
usnadní velice neekologickým způsobem. Kabe-
ly zapálí, což je vidno dle kusu vypálené země se 
zbytky seškvařených plastů. Běžně potkáváme 
rozpáraná a rozházená zavazadla ukradená na ná-
dražích, autobusácích a letištích. Uživatel ukradl 
(našel opuštěné) zavazadlo a dotáhl si ho na skryté 
místo, kde ho takzvaně rozfáral, cenné věci prodal  
a prohnal žilami, co prodat nešlo, nechal na místě.  
V křoví, za kotelnou či rozvodnou nebo jen tak po-
hodil u cesty. 

Vaše stopa
Samozřejmě může někdo namítnout, že takové 
bordely může udělat kdokoliv. To je pravda. Ovšem 
my víme, že na těch místech, kde takové nepořádky 
nacházíme, buď uživatelé drog žijí nebo se tam čas-
to vyskytují. Taky jsme poměrně dobře obeznáme-
ni, proč to naši klienti dělají a jak se při tom chovají. 
Navíc ty různý bordely, o kterých jsem psal, nachá-
zíme často pospolu. 
Dneska je v běžné společnosti novým ekotrendem 
zanechávat mírnou či žádnou uhlíkovou stopu, tak 
vy se snažte mít co nejmenší „toxíkovou“ stopu. 
Nejen příroda vám bude vděčná. A my si vás stejně 
najdeme.

TRMX
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Ne, tohle neni nová prolejzačka.
Nejhorší místo, kde si dávat drogy: dětské hřiště.

Když se zeptáte lidí, co si myslí o hlavním nádraží v Praze, do-
zvíte se mnoho kritiky. Část z ní je směřována na nepořádek a 
zápach moči. Za viníky jsou označováni jak lidé bez domova, 
tak uživatelé drog. Také jsou ale často z nepořádku viněni pra-
covníci, kteří těmto lidem pomáhají, tedy nízkoprahové služby 
a terénní pracovníci nebo různé skupiny lidí, kteří přicházejí na 
nádraží rozdávat jídlo. Optika kritiků je jasná: „Kdyby tady ty 
pracovníci nebyli, tak zde nebudou i lidi bez domova nebo lidi 
užívající drogy“. Z toho důvodu dochází často k pokusům zrušit 
tyto služby (zrušit či omezit středisko Naděje u Bulhara, zrušit 
sananimskou sanitku, zrušit výdeje jídel). 
To, co může každý klient výše zmíněných služeb udělat pro to, 
aby služby byly zachovány, je určitá ohleduplnost ke svému 
okolí. Méně poházených lahviček od injekční vody a méně stří-
kaček, méně obalů od jídla z potravinové banky, méně načůráno  
a nakakáno mimo záchody. A taky méně hádek, ze kterých lidem  
a dětem procházejícím na nádraží vstávají vlasy hrůzou.

Kvůli nepořádku 
na hlaváku hrozí 
zrušení služeb 
pro lidi užívající 
drogy.

Zbavme Hlavák pověsti hnusného místa!



Čůrání zadara. Trochu odvahy a dáš to!

Lavičky lákající k posezení. Občas trochu ulepené.  
Slalom mezi plechovkami ocení kromě běžců i lidé s kufry.

Prosím, myslete na své okolí i na Hlavním nádraží!



Zeptali jsme se Mgr. Hany Fidesové, PhD., z Právní poradny A.N.O., zda může být stíhán někdo, kdo nakazí  
jiného infekční chorobou

Může být někdo stíhán za to, že jiného nakazil hepatitidou typu C? Například jeden 
uživatel drog druhého při rozdělávání či sdílení jehly?  Stal se již takový případ?

Ano, trestní stíhání v těchto případech naše právo umožňuje.  Nejedná se jen o hepatitidu 
typu C, ale o všechny virové hepatitidy včetně nosičství vitu hepatitidy B. V úvahu připadá 
zejména trestní stíhání pro trestný čin dle § 152 trestního zákoníku – Šíření nakažlivé 
lidské nemoci, dle okolností by mohlo připadat v úvahu i trestní stíhání pro trestný čin 
Ublížení na zdraví dle § 146 trestního zákoníku. 

Trestně odpovědný za šíření hepatitidy (virové hepatitidy včetně nosičství viru hepatitidy 
B) však může být pouze ten, kdo o své nákaze ví a komu se dostalo v tomto ohledu poučení. 
Současně je třeba, aby se nakažený choval tak, že by hrozilo, že způsobí nebo by už způso-
bil, že by se touto chorobou nakazil větší okruh lidí. Není tedy dostačující nakažení jen jed-
né osoby, u níž k nákaze došlo a nebylo prokázáno, že by ji dále šířila nebo přenášela. Trest-
ní stíhání pro Šíření nakažlivé lidské nemoci by tak nemělo hrozit např. mezi partnery, kteří 
hepatitidu nešíří dál mezi ostatní osoby. Naopak by trestní stíhání pro Šíření nakažlivé lid-
ské nemoci mohlo hrozit v případě provozování prostituce nakaženým, kde naopak hro-
zí, že se touto nemocí nakazí značný počet lidí.  V případě úmyslného nakažení jiného (např.  
z pomsty) by se mohlo jednat i o trestný čin Ublížení na zdraví.

Je třeba upozornit, že ačkoliv Nejvyšší soudu ČR opakovaně rozhodoval o tom, kdy se ne-
jedná o trestný čin Šíření nakažlivé lidské nemoci, státní zastupitelství a soudy nižších stup-
ňů ne vždy tuto judikaturu respektují. Zahájení trestního stíhání tak nelze zcela vyloučit  
i v případech rizikového chování v intimní sféře mezi partnery či nakažení jediné osoby.

V případě, že by došlo k přenosu hepatitidy, nelze vyloučit ani uplatnění nároku na náhra-
du škody na zdraví ze strany poškozeného (nakaženého) a příslušné zdravotní pojišťovny  
v souvislosti s léčením.

Stíhání za šíření infekční choroby

Právní poradna A.N.O.

Poskytujeme odborné konzultace  
týkající se právní pomoci v otázkách
drogové problematiky uživatelům  
a bývalým uživatelům drog  
v jednotlivých typech péče, kteří se 
dostali do konfliktu se zákony nebo se 
dostali do konfliktu s trestním zákonem nebo řeší jiné 
právní problémy, které jim vznikly v souvislosti  
s užíváním drog.

Právní poradenství je poskytováno formou:
• osobních konzultací na pracovišti Právní poradny 
Asociace na základě předchozího objednání
•  telefonických konzultací 
(tel.: 222 582 932, 736 760 701)
• e-mailových konzultací  (ppano@asociace.org)
• písemných konzultací (adresa: A.N.O – Asociace 
nestátních organizací – Právní poradna, Koněvova 
95, 130 00  Praha 3)
• webové poradny 
poradna.asociace.org/webova-poradna/

V rámci praktického právního poradenství zamě-
řeného na individuální případy nabízíme i případné 
zastupování v trestních záležitostech.



anketa
Nová léčba céčka

Petr: „Léčbu jsem si zařídil s pomocí KC v IKEMu, měl 
jsem léčbu na 12 týdnů, každý den jsem zapíjel 3 tab-
lety Maviretu.“

Jarda: „O VHC jsem věděl léta, až možnost bezinterferonové léčby mě přivedla 
k tomu, že bych se začal léčit. S pomocí káčka jsem šel k MUDr. Fraňkové do 
IKEMu, která i léčbu naordinovala. Léčbu jsem měl na 12 týdnů, každý den jsem 
ráno zapil 2 tablety Viekirax a 1 tabletu Exviera, večer jsem zapil 1 tabletu Exvi-
era. Měl jsem starý genotyp VHC a tím pádem specifické léky.“

Aleš: „Byl jsem jeden z prvních klientů, kterým KC pomohlo k vyléčení se  
z VHC. Léčil jsem se v IKEMu. Každý den jsem užíval 1 tabletu Epclusy.“

Petr: „Problém to nebyl, chtěl jsem se vyléčit. Pomáhalo mi také to, že jsem 
měl léky uložené v KC a jednou týdně jsem si chodil pro léky.“

Jarda: „Léky jsem bral pravidelně, měl jsem je uložené v KC, současně jsem 
v substitučním programu, a tak 
jsem měl rituál dát si léky na VHC 
a vycucat Suboxone.“

Aleš: „Velmi mi pomohlo, že jsem měl léky uložené v káčku, tudíž nehrozilo, 
že je ztratím. Bohužel jsem ale měl pár vynechaných dní a bál jsem se, že 
léčba nezabere, ale nakonec jsem všechny tablety poctivě dobral a vyléčil se.“

Petr:  „Ano, dávám, chodím si pravidelně 
měnit stříkačky do KC.“

Jarda: „Ano, dávám, injekčně drogy nyní neužívám, ženy nemám.“

Aleš: „Ano. Mám stálou partnerku, pracuji, drogy neužívám.“

Iveta, KC SANANIM

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a prodej užitečných předmětů

Vypadám, 
že prodávám 
v papírníctví?

V tý Praze 
je to s drogama 

asi fakt zlý.

Sotva jsem na hlaváku 
vypadl z vlaku, první fekta 

sháněla čtvrtku za kilo...

› Kde jste se léčili  
a jak dlouho to trvalo? 

Petr: „Prodělal jsem 2x interferon, ale potřetí 
jsem do něj jít nechtěl. Když jsem se dozvěděl  
o této léčbě, byl jsem pro a nebál jsem se.“

Jarda: „Vzhledem k mým zdravotním komplikacím jsem se trochu obával.“

Aleš: „Léčby jsem se nebál.“

› Měli jste před nástupem 
do léčby nějaké obavy? 

Petr: „Na bezinterferonové léčbě jsem žádné ne-
gativní účinky nezaznamenal.“ 

Jarda: „Žádné vedlejší účinky jsem neměl.“

Aleš: „Žádné jsem nepocítil, možná trochu únava, ale současně s nástupem do 
léčby jsem začal i pracovat, tak nedokáži určit, zda to bylo léky.“

› Měli jste nějaké nežá-
doucí účinky léků a jaké?

› Bylo pro vás náročné brát pravidelně 
léky a jak se vám to podařilo? 

› Dáváte si nyní pozor, abyste 
se znovu nenakazili, a jak? 



MUDr. Vratislav Řehák: 

V Praze, v Brně a ve většině věznic v ČR je možné léčit hepatitidu typu C. Nyní je dostupná nová bezinterferonová léčba. Zeptali jsme se hepatologa  
MUDr. Vratislava Řeháka, jak léčba probíhá.

V čem je teď léčba jiná, než byla v minu-
losti s interferonem?
Nová léčba přímo působícími antivirotiky 
(DAA) se liší zejména tím, že léčiva podávaná 
výhradně v tabletách jsou přímo cílená na vi-
rus hepatitidy C (dále HCV). Tyto léky v pod-
statě vůbec neovlivňují organismus člově-
ka, který je užívá. Z toho vyplývá jedna jejich 
zásadní vlastnost a to, že v podstatě nemají 
nežádoucí účinky, které byly naopak typické 
pro léčbu založenou na interferonech. 
Dále je léčba podstatně kratší, obvykle je 
to 8 nebo 12 týdnů. Zásadně se též zvýšila 
účinnost léčby, která se pohybuje nad úrovní 
95 % vyléčených.  V praktické rovině se vyléčí  
v podstatě každý, kdo je schopen 2-3 měsíce 
užívat správně tablety v jedné denní dáv-
ce. Počet tablet je podle konkrétního režimu  
1 nebo 3 denně.

Někdy se říkalo, že kdo se léčil s inter-
feronem, tak nemá virus definitivně vylé-
čen, ale potlačen. 
To je jeden z tradovaných mýtů. Situace  

u infekce virem HCV je velmi jednoduchá. 
Dotyčný člověk buď v těle virus má, je tedy 
infikovaný, nemocný a ohrožený komplika-
cemi choroby, nebo v těle virus nemá, je tedy 
neinfekční a z hlediska infekce zdravý. Stejná 

situace nastává po léčbě, ať již interferonem 
nebo DAA: pokud byl dotyčný prokazatelně 
vyléčen, je virus z jeho těla eliminován.  Vylé-
čený je definitivně neinfekční, pokud se však 
neinfikuje znovu. Pozor tedy, hepatitidou C 
se lze infikovat opakovaně, protilátka nemá  
v tomto případě ochrannou funkci!
Poměrně mnoho lidí, které testujeme, má 
protilátky, ale nemá hepatitidu, tělo se s ní vy-
pořádalo samo.
Stanovení protilátky rychlým terénním tes-
tem nás skutečně informuje pouze o tom, zda 
se testovaný člověk s infekcí HCV ve svém 
životě setkal nebo ne. Pokud ano, protilátka 
již trvale zůstane v těle přítomna. Po prvotní  

infekci však u asi 30 % osob dojde k samo-
volnému vymizení viru, tedy imunitní systém 
dokáže virus bez léčby eliminovat. Naopak 
asi 70 % prvotně infikovaných toto nedokáže, 
virus v těle zůstává a dojde k tzv. chronické 
infekci. Tedy skutečnou přítomnost viru je tře-
ba prokázat virologickým testem (HCV PCR), 
který provádí lékař specialista. 

Jak je to s hrazením nové léčby? Má člo-
věk jen jeden pokus s bezinterferonovou 
léčbou, a když se nakazí znovu, nebo ne-
dokončí, tak pojišťovna léčbu odmítne?
Zdravotní pojišťovny počet léčeb nelimitují, 
musí však být splněny podmínky pro jejich po-
dání. Mimo jiné tedy ošetřující lékař musí po-
soudit spolupráci pacienta. To, že se pacient 
chová i přes poučení opakovaně vysoce riziko-
vě a znovu se infikuje, je tedy jasným signá-
lem jeho nespolupráce a lékař bude pravděpo-
dobně velmi zvažovat, zda může léčbu znovu  
podat.

Cílíme přímo na virus

nová bezinterferonová léčba 
přímo působícími antivirotiky 

= 
DAA (Directly Acting Antivirals)

Hepatitidou C se lze 
infikovat opakovaně!

Nová léčba hepatitidy C má minimum nežádoucích účinků
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Léčba žloutenky ve vězení
Pokud někdo ví, že čeká nástup trestu, 
lze nějak záměrně spojit „nepříjemné  
s užitečným“? Je možné léčit hepatitidu 
ve vězení, a jen ve výkonu nebo i ve vazbě?
Léčba hepatitidy je dobře dostupná ve většině 
věznic pro výkon trestu, obvykle nebývá pro-
blém o ni požádat cestou zdravotního středis-
ka věznice. V případě nejasností či problémů  
s dostupností léčby HCV je možné nás kontak-
tovat na níže uvedených adresách. Stačí ode-
slat stručné sdělení s vaší identifikací a my se  
s vámi spojíme.

Má to nějaké výhody, či nevýhody?
Výhodou je nepochybně to, že alespoň částeč-
ně využijete čas strávený ve vězení ke zlepšení 

svého zdravotního stavu. Pro část pacientů, 
kteří jsou v běžném životě „rozlítaní“, je to šan-
ce. Jste zkrátka  dostupní v daném čase a místě 
a léčbu HCV spolehlivě absolvovujte, což by se 
vám venku nemuselo podařit.

Jak probíhají odběry krve ve vězení?
Stejně jako v civilu, provádějí je naše sestry, 
obvykle jsou schopny nabrat každého.

Jak probíhá léčba ve vězení?
Podobně jako v civilu, pacient je dovyšetřen, je 
stanovena definitivní diagnóza chronické he-
patitidy C a je zahájena léčba. Je-li ve výkonu 
trestu, dostane vždy 1 balení léčiva, které má 
u sebe a užívá tablety, další balení má pak při-
pravené na zdravotním středisku. U pacientů 
ve vazbě je obvykle vydáván příslušný počet 

tablet každý den personálem zdravotního stře-
diska věznice.

Co když je člověk předčasně propuštěn  
z vězení a nemá ještě dokončenu léčbu?
Nedobrané léky jsou mu vydány s sebou  
a léčbu dokončí venku. Na odběry se dostaví 
na naše pracoviště v Praze nebo v Brně, v ně-
kterých případech lze domluvit odběry v mís-
tě bydliště. Od toho je náš kontaktní telefon,  
na kterém se vždy dozví vše, co je v dané chvíli 
potřebné. 
              Díky za rozhovor. Ala

Remedis, s.r.o. 
Vladimírova 10, 
140 00 Praha 4 
+420 226 216 200 
+420 601 560 541 
ordinace@remedis.cz
 
 

Klinika PRAHA

Remedis, s.r.o.
Hybešova 289/43
602 00 Brno - Staré Brno 
+420 530 506 279 

Klinika BRNO

Léčba DAA je 
podstatně  
kratší než ta 
interferonová, 
obvykle je to 
8 nebo 12 týdnů. 
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Život mezi drogami a pouličními gangy
Leonardo je jedináček, který se narodil 11. listopadu 1974 v Los Angeles půvo-
dem německé mamince s ruskými kořeny a otci s italskými předky. Jeho rodiče 
se seznámili na vysoké škole a téměř okamžitě se spolu odstěhovali do Los 
Angeles. Jméno dostal po Leonardu da Vincim a váže se k tomu historka: když 
si jeho těhotná matka v Itálii prohlížela da Vinciho obraz, poprvé ucítila v břiše 
pohyb, bylo rozhodnuto. V roce 1975, když byl pouhý jeden rok stár, se rodiče 
rozvedli a on dál vyrůstal převážně s matkou a s otcem se vídal jen občas.
Malý Leo neměl lehký život. Matka na něj byla sama, peněz nebylo nazbyt. 
Vyrůstal na předměstí LA, kde byly prostituce, drogy a násilí pouličních gan-
gů na denním pořádku. Leonardo ale ničemu nikdy nepropadl. Ani si s tím 
nezahrával. Od mala drogy a násilí nesnášel. Jeho matka na něj prozradila:  

„Od malička měl hrozně rád zvířata. Vždycky jsme jich měli doma spoustu, ne-
jen psů a koček, ale i exotičtějších druhů, a vždycky se zajímal i o ty vyhynulé. 
Dinosaury miloval.“ Asi v této době Leo zakořenil svůj zájem o všechno živé. 
Už jako chlapec vystupoval v reklamách a naučných filmech, postupně se začal 
objevovat v televizních seriálech a v roce 1991 byl obsazen poprvé do hlavní 
role v pokračování hororu Critters 3.

Od Rváče přes Titanik k Pláži
Leonardo vystupoval v celé řadě skvělých filmů, zde ale zmíním jen ty nejdů-
ležitější. Jeho určitě prvním zcela zásadním filmem, který nasadil jeho kari-
éru, je Co žere Gilberta Grapea, kde si zahrál mentálně postiženého chlap-
ce po boku jeho filmového bratra Johnyho Deppa. Krátce na to byl obsazen 

Leonardo DiCaprio je filmová star světového formátu. Oskarový herec se zářivou kariérou. Dle mého názoru je to skvělý herec. Často hraje velmi výrazné, tem-
peramentní, nevyzpytatelné a psychicky narušené postavy. Jeho dominantou není akční film, ale psychologická dramata, ryzí filmy s neotřelým příběhem nebo 
biografická zpracování osudů známých osobností. Do naší rubriky se dostal zejména kvůli svým ekologickým aktivitám. Drogy mu nebyly osudným…naopak. 
Leonardo je v Hollywoodu znám svým negativním vztahem ke drogám. Což je s podivem, podíváme-li se, jaký je jeho životní příběh.

Leonardo DiCaprio
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do filmu Rváčův deník, kde pro změnu hraje mladíka závislého na drogách.  
A to neuvěřitelně hodnověrně, pokud mohu říci. Následuje moderní verze mi-
lostného dramatu Romeo a Julie, kde Leo hraje koho jiného než Romea. Toto 
jeho úspěšné období zakončuje kasovní trhák a jeden z nejlepších filmů všech 
dob – Titanic. Po odvysílání tohoto snímku se lze v tisku setkat s fenoménem 
„leománie“. Celý svět tehdy šílel pro mladíkovi s dětskou tváří a upřímným  
a žoviálním vystupováním. Titanic tehdy Leonarda vyšvihl do hvězdných výšin, 
po kterých často následuje těžký pád. I Leovi se to stalo. Díky jeho dětství a 
vybudovanému postoji se mu sice drogy vyhnuly, ale večírků bylo spousta. 
A také spousta žen. Sám o sobě řekl: „Co chcete, bylo mi dvacet, měl jsem  
v kapse milióny dolarů a žádná holka nebyla nedostupná. To s člověkem zamá-
vá. Taky jsem si to pak pořádně odskákal, když jsem po Pláži, od které všichni 
hodně čekali, slyšel a četl jen samou kritiku.“ Další (v ČR ovšem velmi úspěšný) 
film Pláž, stejně jako film Muž se železnou maskou, byly kritiky velmi strhané 
filmy. Muž se železnou maskou měl alespoň dobrou sledovanost, ale Pláž byla 
v USA divácky velmi neúspěšný film. Leo-
nardo se tak stáhl z výslunní… 

Oskar ze Revenanta a učitel na šňupání  
u Vlka z Wall street
Netrvalo to ovšem dlouho. Ve třetím tisí-
ciletí se odpíchl ode dna filmem Chyť mě, 
když to dokážeš. V dalších letech už jako 
charakterní a čím dál lepší herec natočil ta-
kové filmy jako Gangy v New Yorku, Skry-
tá identita, Letec, Krvavý diamant nebo 
Nouzový východ, kde se po deseti letech 
znovu sešel před kamerou s Kate Win-
sletovou. Úspěšný výčet Leonardových 
filmů tvoří „svatá pětice“ posledních let 
– Velký Gatsby, Nespoutaný Django, Vlk 
z Wall Street, Revenant Zmrtvýchvstá-
ní a Tenkrát v Hollywoodu. Revenant 

byl snímek ověnčený Oskary, včetně toho za nejlepší mužský herecký výkon.  
O Vlkovi z Wall Street prohlásil, že měl sekundanta na to, jak se člověk chová 
na kokainu. Nevěděl vůbec, jak se šňupe a všechno ho museli učit lidé zkušení.

Leo ekologem
Leonardo je velký sympatizant ochrany životního prostředí, který se zaměřuje 
na globální oteplování a zachování biologické rozmanitosti naší planety. Pod-
poruje obnovitelné zdroje, sám používá elektromobily a jeho dům je poháněn 
solárními panely. Je velmi politicky aktivní, nezdráhá se cestovat na summity 
všude po světě. Natočil několik dokumentů, které varují před ničením životní-
ho prostředí.
V roce 1998 založil vlastní nadační společnost, která propaguje tří-
dění odpadu, bojuje s africkými pytláky, rozesílá humanitární balíč-
ky do chudých zemí a také vyrazila do boje proti masovému vymírá-
ní živočišných druhů a likvidaci naší planety. Leonardo také věnoval  

1 milión dolarů pro obnovu Haiti, zniče-
ném při zemětřesení. Další milión pak 
společnosti na podporu tygrů.  Koncem 
roku 2019 se setkal s ekologickou akti-
vistkou Gretou Thunbegovou, kterou 
označil za vůdkyni dnešní doby.

Leo a jeho majetek
Jen krátce bych zmínila, že Leonardo se 
sice sám prezentuje jako ten, kdo dodr-
žuje pravidla a ochraňuje přírodu, nic-
méně kromě Toyoty Prius má samozřej-
mě ještě Porsche a Fisker Karmu, dále  
3 obří, luxusní vily (V Hollywoodu, Ma-
libu a Palm Springs), obří luxusní yachtu  
a dokonce i svůj privátní ostrov. 
        Hana

dojezdy pro hvězdy
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Dlouhé roky je s břeclavským káčkem spoje-
na HANY HAJDUCHOVÁ. Požádali jsme ji 
o představení.
Jak dlouho pracuješ v KC a co tě k tomu 
přivedlo?
Tady v Břeclavi pracuji... ehm… matika mi ni-
kdy nešla :) V červnu to bude 14 let. Předtím 
přes 4 roky v káčku v Hodoníně.
Co ti v práci dělá radost?
Dobrá nálada v týmu, a když se nám daří. 
Jakýkoli malý krůček, který vede ke změně  
u klienta a k jeho posunu.
Co tě štve v práci?
Štve mě papírování. Každý rok se musí psát 
8–9 žádostí a závěrečné zprávy a každá je 
jiná. Nárůst mezd neodpovídá realitě, to je 
asi klasika v neziskových organizacích :)
Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek z práce?
Byla to práce s jednou asi tak čtyřicetiletou 
ženou. Její muž užívá pervitin, a její způsob 

víte KDO VÁM MĚNÍ ?
aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a řidičák

No mně říkali, že 
na kamion je 

potřeba Céčko.

A Céčko mám 
už dlouho.Váš řidičský 

průkaz, prosím.

pomoci je zavřít ho do sklepa, dát mu kýbl 
jako toaletu a k jídlu akorát chleba.
Jakou posloucháš hudbu?
Podle nálady – rock, punk, taneční, hip hop, 
klasiku. Jen ta dechovka mě nebere :)
Jaké máš rád filmy?
Mám ráda komedie, horory i akční filmy. Ro-
mantika mě taky občas dostane :) Poslední 
dobou sleduji hodně seriály, např. Mr. Robot, 
Vikingové, Zaklínač, Blacklist, Expanse, 
Killing Eve.
Čím se odreagováváš?
Turistika, přátelé, smích, hudba, filmy, 
jakýkoli druh kultury a hlavně moje chata na 
Radějově, kde se fyzicky zničím :)
Co bys chtěla vzkázat svým klientům  
a klientkám?
Víru, sílu a odhodlání jít si zatím, co chtějí. 
Štěstí určitě taky, je ho potřeba. A hlavně 
zdraví, ne na zdraví :)

Díky za rozhovor i tvoji práci

„matika 
mi nikdy 
nešla“



V důsledku novely Veterinárního zákona musí být od 1.1.2020 každý pes na území 
ČR označen elektronickým mikročipem. Povinně by se měli čipovat všichni psi, nej-
dříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Povinné 
očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto ozna-
čen. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před  
3. červencem 2011. Sankce za nedodržení se mohou pohybovat od 20 do 100 tisíc Kč  
v závislosti na druhu provinění.

Co je to čip? Mikročip je miniaturizované zařízení, velké asi jako zrnko rýže. Je 
naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Aplikuje se 
sterilně pomocí speciální jehly pod kůži psa. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Díky 
čipu nelze vysledovat lokaci psa, slouží jen jako nosič informací.

Kolik mě to bude stát? Státní veterinární správa na svém webu uvádí, že 
se pořizovací cena čipu pro psa pohybuje v rozmezí 120 až 450 Kč v závislosti na typu. 
K sumě si ale ještě musíte připočítat veterinární poplatek za aplikaci, ta se liší na zá-
kladě ceníků veterinářů.

Co z toho budeme mít, jsou nějaké výhody?  Snadnější vycesto-
vání se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), 
zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlast-
nictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohleda-
telnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů 
při prodeji.
              Hana

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka v čekárně

Na dveřích byl 
nápis „Klepejte!“ Taxem do 

sebe votočil 
tubu Riváčů.

Šel jsem 
k doktorovi...

čipování

Info pro pejskaře: 



Kontaktní centrum
V děčínském K-centru, které je personálně provázáno s terénními programy, poskytujeme jako většina jiných „káček“ našim klientům tyto služ-
by: výměnu injekčních stříkaček, distribuci HR materiálu, kondomů, individuální poradenství a motivační rozhovory. Součástí vnitřního vybavení 
je koupelna, která umožňuje hygienický servis, a kontaktní místnost, kde nabízíme možnost přípravy a konzumace jídla. Doba pobytu klienta na 

kontaktní místnosti je omezena na jednu hodinu. Kromě jídla si tu klient může něco přečíst, popovídat si, 
zahrát nějakou společenskou hru (zvlášť oblíbené jsou šachy), nebo si dát prostě jen tak voraz. V ošetřovně 
provádí vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne zdravotní sestra kvalifikované ošetření (pochopitelně v ome-
zeném rozsahu) a orientační testování na přítomnost viru HIV, syfilidy a hepatitid B a C. Pokud potřebuje 
klient s něčím poradit, sepsat životopis, nebo pomoct s nějakou obtížnou životní situací, je tu konzultační 
místnost vybavená počítačem s přístupem na internet, kde v klidu a soukromí máme čas na společnou 
sociální práci.

Snažíme se aktivně zapojit naše „stáláky“ (klienty, kteří kontaktní místnost navštěvují prakticky denně; 
jde o cca 10–15 lidí) na chodu a provozu zařízení. Naši klienti se kromě pravidelného úklidu kontaktní míst-
nosti podílejí na její výzdobě. Jejich dílka, vytvořená během nepravidelných výtvarných programů, zdobí 
zdi „kontaktky“.

Po–Pá: 8:30–17:00 (výměnný program)
Po–Čt: 10:00–14:00 (kontaktní místnost)

Pá: 12:00–15:00 (kontaktní místnost)

Za rok 2019 využilo 
služeb děčínského káčka 

226 klientů. 

V terénu děčínští 
spolupracovali  
se 136 lidmi.
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Káčko a terén
v Děčíně

Terénní programy
Terénní programy zajišťujeme každý všední den dopoledne a odpoledne perso-
nálně dvěma týmy (každý o dvou pracovnících). Pohybujeme se nejen v Děčíně, 
ale díky tomu, že máme k dispozici služební automobil, můžeme vyrážet i do 
okolních obcí. Těžiště terénních programů spočívá hlavně ve výměnném progra-
mu a v aktivním mapování drogové scény. Souvislejší sociální práce je spíše vý-
jimkou a složitější zakázky (vyřizování sociálních dávek, sepisování nejrůznějších 
úředních podání či žádostí apod.) se „odbavují“ na kontaktním centru.

Naše služby nabízíme i mladým lidem, kteří experimentují s marihuanou. Těm 
distribuujeme filtry ROLLS, o které je mezi „omladinou“ velký zájem. Od dubna 
2018 se naši teréňáci účastní projektu Statutárního města Děčín, jehož cílem 
a smyslem je koordinovat a zefektivnit terénní práce jednotlivých organizací 
poskytujících terénní programy ve městě. Mimo tento projekt spolupracujeme 
úzce s městskou policií a nově také se spolkem Společně pro lepší město. V obou 
případech se spolupráce týká sběru a likvidace použitého injekčního materiálu. Při 
práci v terénu využíváme ke komunikaci s našimi klienty kromě služebního mobilu 
také sociální sítě. Mnoho našich výměn v terénu je tak předem naplánováno a 
domluveno.

V lednu roku 2020 jsme oslavili malé výročí. Budou to přesně dva roky, kdy se náš 
tým personálně ustálil a stabilizoval. Naše práce, i když to mnohdy není jednodu-
ché, nás baví, neboť jsme přesvědčeni o její smysluplnosti a užitečnosti. Snad to 
tak vnímají i naši klienti.

P.S.: Všem našim klientům, čtenářům i redaktorům Dekontaminace do nového 
roku vše dobré a ještě lepší přejí za děčínské KC a TP Martina, Lenka, Andrea, Eva, 
Jana, Denis, Rosťa a dva Martinové.

Po–Čt: 9:00–12:00, 13:00–16:00
Pá: 13:00–16:00

V pondělí, ve středu a v pátek vyjíždí  
odpoledne jeden z týmů do Jílového,  

Benešova nad Ploučnicí a České Kamenice.

Centrum sociálních služeb města Děčín, p. o.
Kontaktní centrum a Terénní programy
Teplická 31/45
405 02 Děčín IV
tel.: 736 758 931 (KC), 739 343 078 (TP)

mail: pracovnikkc@cssdecin.cz, tereny@cssdecin.cz 
FB: facebook.com/teren.decin
FB: facebook.com/kontaktnicentrumdecin



drogový bulvárU Dobrušky má vzniknout centrum pro narkomany a alkoholiky. Protestují proti tomu stovky lidí • Spolubydlící z ubytovny 
ho nahlásil kvůli marihuaně, tak ho ubodal. Dostal 15 let • ZA KŠEFTY S LÉKY ZTRÁTA LICENCE. LÉKAŘŮM HROZÍ  
I NĚKOLIK LET VĚZENÍ • Konopí je v Česku nejčastější nelegální drogou, alespoň jednou ho zkusila víc než čtvrtina dospělých • Kuřáci škodí okolí, i když 
nekouří, tvrdí nová studie • DEALER PRODÁVAL DROGY DESET LET, PŘI ZADRŽENÍ ČETL PSYCHOLOGII VÝSLECHU • Zdravotní roušky jdou 
teď na odbyt lépe než drogy, uvedla polská TVN • V Mexiku zuří krvavá válka o avokáda. Byznys s ovocem ovládly drogové kartely • ŽENA SE NAPILA  
Z LÁHVE VÍNA, V NÍŽ BYLA ROZPUŠTĚNÁ DROGA MDMA. NA MÍSTĚ ZEMŘELA • Podle hlavního psychiatra je třetina Rusů „tichými alkoholiky“ 

Splašky prozradí lecos - již skoro 10 let 
se tak pracovníci Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masaryka za-
měřují na přítomnost drog, resp. jejich 
metabolitů v komunálních odpadních 
vodách. Zatímco celorepublikově domi-
nuje v kanálech dle očekávání pervitin,  
v bohaté Praze frčí kokain - dle posledních 
výsledků hlavně v některých čtvrtích.
Drogy ve vzorcích měří kapalinový chro-
matograf a v metropoli je zdrojem bu-
benčská čistička - sem se stékají všech-
ny pražské stoky, v nichž končí odpady  
z koupelen a záchodů všech domácností, 
restaurací a obchodů. Nejvíce kokainu 

se nachází ve stoce B, kam „ústí“ Karlín, 
Holešovice nebo Žižkov. Koncentraci zde 
výzkmuníci uvádějí na 544 mg na den na 
1000 obyvatel. Naopak pervitinu je nejví-
ce v odpadních vodách stoky E, dominu-
je třeba na Palmovce a také na sídlištích. 
V pražském srovnání dopadlo relativně 
dobře centrum města, což ústav vysvětluje 
tím, že lidé sice drogy užívají v barech a 
klubech v centru, ale vylučují je až doma. 
Sleduje se i alkohol: „Zatímco drogy na-
cházíme v nanogramech, tak ethylsulfát 
nacházíme v mikrogramech, což je řádově 
tisíckrát více,“ uvedla v rozhovoru vedou-
cí výzkumu Věra Očenášková.

Pandemie koronaviru se nevyhnula ani světu drog. V několika ame-
rických městech tak začali nabízet testování čistoty drog „na COVID-19“. 
A přišla s tím dokonce samotná policie. Výzva k testování byla určena pře-
devším uživatelům. „Pokud se necítíte na to, abyste přinesli své zásoby na 
policejní stanici, stačí oslovit jakéhokoli strážníka na ulici a on pervitin 
otestuje u vás doma,“ zněla nabídka strážníků ve wisconsinském městě 
Merrill. Před infikovanými drogami varovala na svém facebookovém pro-
filu... Že jde o vtip, musela policie vysvětlovat hned druhý den. Zprávu 
zcela vážně totiž převzala některá média a na autory se snesla vlna kritiky. 
K omluvě připsali policisté i informaci, že pokud někdo opravdu drogy 
přinese, bude k němu policie přistupovat vřeleji než obvykle.

Drogy podle GPS
Prodával drogy přes darknet po celém světě, inkasoval v bitcoinech a zbo-
ží posílal poštou. Zadržený 33letý dealer si říkal např. Bushplanet a pro 
české zákazníky využíval i zajímavější systém distribuce - zboží schovával 
v nejrůznějších skrýších, klienta tak nemusel nikdy potkat. „V praxi to 
fungovalo zhruba tak, že nakupující zaslal platbu do úschovy, obdržel in-
strukce, souřadnice, potvrdil vyzvednutí a platba byla vyplacena prodej-
ci,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Národní protidrogové centrály  Barbora 
Kudláčková. „Narkocaching“ není žádnou novinkou, v zahraničí jsou 
dealeři často skoro zlomyslní. „Nic jsem nenašel. Asi nebyl nejlepší nápad 
schovat amfetamin do ptačího hnízda. No, ale snad se aspoň ptáčci na-
speedovali,“ stěžoval si v recenzích nespokojený klient. Jiný se zase vrátil  
s nepořízenou z lesa, kde měl hledat drogu připevněnou na jedličce: „Bylo 
jich tam asi padesát. Každou z nich jsem prohlížel, jako by to byl obraz  
v Louvru.“
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V Praze kokain, 
všude jinde 
pervitin



KC SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 605 240 501
Po, St, víkendy a státní 
svátky 13-20
Út, Čt, Pá  9-20

KC DROP IN
Karolíny Světlé 18,
Praha 1, tel.: 222 221 
431, Po–Čt 9–17.30,  
Pá 9–16

KC STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871,
605 319 926 
Po, St-Pá 10–18 
Út 13–18 

KC PODANÉ RUCE BRNO
U Červeného mlýna 1
tel.: 543 249 343, 
775 889 919, Po–Pá 
10–17, první středy 
v měsíci zavřeno

KC DROM BRNO
Bratislavská 227/41
tel.: 730163125
Po: 9-19, Út-Pá 9-16

KC JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 736 523 675,
Po–Pá 9–17

KC ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
Po, St, Pá 10–18,  
Út, St 8–16

KC HRADEC KRÁLOVÉ
Říční 1252/3A,  
tel.: 495 513 977
Po–Pá 9–18

KC KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,
773 140 022 
Po–Pá 7.30-12 a 13-16

KC PARDUBICE
Češkova 2701, tel.:
734 316 539
Po–Pá 9–18 

KC LIBEREC
Felberova 256/11
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

KC OLOMOUC
Sokolská 48
tel.: 774 991 625,
585 220 034
Po, Út, Čt 9–17,
St 9–18, Pá 9–12

KC OSTRAVA
Zengrova 69,  
Vítkovice
tel.: 595 627 005,  
602 670 789 
Po–Pá 9–16

KC CPPT PLZEŇ
Havířská 11;  
tel.: 377 421 374,  
731 522 288
Po, St, Pá 9.30–18, 
Út 10 -18

KC POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8–16

KC ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 210 626
Po–Čt 8–18, Pá 8–16

KC ZLÍN
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540,
Po-Pá  8.30-12, 13-16

Kontaktní centra v krajských městech
Výměna i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktních centrech je možná v řadě měst na 
celém území ČR. Kontakty na lokální terény a KC 
najdete na www.drogy-info.cz v Mapě pomoci.
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 Terénní 
programy 

v Praze

K-centra  
ve Středních 

Čechách

KC MLADÁ 
BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 724 290 697
Po-Pá 10–17  

KC KOLÍN
Zahradní 17
tel.: 777 847 071
Po–Pá 9–18

KC BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 603 478 707
Po, St, Pá 8–16.30

KC PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po, St, Pá 9–17

TP SANANIM
Po, St, Pá 14–18: Sanitka, 
Hlavní nádraží
Út, Čt 14–19: centrum
tel.: 603 209 948
Út, Čt 15–20: P2 a P13
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9:30-15, St, So, Ne 14-
19:30, Čt 15-20:30
Praha 1,2,5,7,8
tel.: 722 068 007
Po 9:30-14, Út 10:30-
15:30, St 12:30-17 Pá 
10-14:30 Praha 1, 4, 14
tel.: 722 068 144

STREETWORK DROP IN
Po–Pá 12–17: centrum, 
Praha 3,4, 6, 8, 9, 10, 12, 
Libuš;  Po, St, Čt 21–23:  
centrum, P3;  So, Ne 
14–16: centrum 
tel.: 731 315 214



DESATERO PANA SMAŽKY 
1. Bordel na zem NEZAHODÍŠ
2. PETku vodou znovu NAPLNÍŠ
3. Igelitový pytlík až do roztrhání  
   POUŽÍVATI BUDEŠ
4. VAJGL do koše VYHODÍŠ
5. Vlhčený UBROUSEK v přírodě NEPOUŽIJEŠ
6. Použité STŘÍKAČKY a další nádobíčko  
   za čisté MĚNITI BUDEŠ
7. Nalezeného LAHVÁČE ZA KAČKY VYMĚNÍŠ
8. Do barevných kontyšů svůj ODPAD  
  TŘÍDITI BUDEŠ
9. Tohle desatero ŠÍŘITI BUDEŠ
10. Z dobrého skutku  
   a čistých parků  
   RADOVATI SE BUDEŠ 

OHRYZEK  
OD JABLKA 

14 DNÍ 

SLUPKA OD BANÁNU  

5 MĚSÍCŮ 
VAJGL  

15 LET PLECHOVKA  

15 LET 

PET LAHEV  

450 LET 

IGELITOVÝ 
SÁČEK 

25 LET 

KELÍMEK   

70 LET 

VLHČENÝ 
UBROUSEK  

100 LET 
POLYSTYREN  

10000 LET 

INJEKČNÍ 
STŘÍKAČKA 

(TĚLO)   
30 LET 

SKLO  

1000 LET 


