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CELKOVÁ SITUACE PROGRAMŮ HR V ROCE 2009 

 95 programů, 23.700 injekčních uživatelů v 
kontaktu, 4 859 100 vydaných injekčních setů 

 v Praze 8 programů vydalo 2 130 729 injekčních 
setů, 145 891 kontaktů s uživateli drog 

Zdroj: NMS, Výroční zpráva za rok 2009 

 Dlouhodobě se zvyšuje počet vydaných jehel při 
zhruba stejném odhadu populace uživatelů drog, 
čili dochází k zvýšení pokrytí drogové scény 
materiálem pro bezpečnější injekční aplikaci.  

 Dalšími pozitivními trendy je zvyšování zásobení 
uživatelů injekčním materiálem, filtrování, 
používání kyseliny 



HEROIN A JEHO KVALITA 

 Kvalita heroinu je dlouhodobě nízká. Národní 
protidrogová centrála uvádí kvalitu 16,6 % v 
rámci záchytů drog v roce 2009. 

 

 Pokud dojde k předávkování, je to častěji 
způsobeno tím, že v droze jsou příměsi (např. 
strychnin a jiné) 

 

 Uživatelé drog si na tento fakt často stěžují. 
Bývá to pro ně důvodem k přechodu na 
injekční užívání finančně dostupnějšího 
subutexu.  

 

 



PERVITIN  

 Od května 2009 byl Státním ústavem pro kontrolu léčiv omezen 

výdej léků s obsahem pseudoefedrinu v lékárnách, které slouží 

jako hlavního prekurzor pro výrobu pervitinu, což vedlo ke 

snížení prodeje těchto léků v ČR. 
 

 Z pohledu otevřené drogové scény v Praze jsme nezaznamenali 

pokles dostupnosti pervitinu. Nicméně si část uživatelů stěžuje 

na snížení jeho kvality. Např. horší „dojezd“, vyšší riziko vzniku 

toxické psychózy. 



SUBUTEX A PRAXE JEHO ZNEUŽÍVÁNÍ 

 Přestože část lékařů začala předepisovat místo Subutexu 

Suboxon, dostupnost léku na černém trhu výrazně neklesá.  
 Nicméně dochází k zvýšení ceny Subutexu (1/4 tablety 8mg 

je dostupná na černém trhu za 100 Kč, o víkendu za 150 až 
200 Kč, poměr výběru bez receptu se zvýšil až z 2,5 ku 4,5 
na 1 ku 6). 

 
 



SUBOXON 
 

 Zatím nemáme zprávy o jeho výraznějším 

injekčním zneužívání. Recept na suboxon je na 

černém trhu aktuálně prakticky bezcenný. 

 Někteří uživatelé využívají suboxon při vlastních 

pokusech o „vysnižování“ a omezení injekčního 

užívání.  

 Riziko výraznějšího zneužívání suboxonu může 

přijít s jeho zlevněním.  



KONTAKTNÍ CENTRA NA MENŠÍCH 

MĚSTECH 

 V řadě menších měst řeší poskytovatelé služeb 
problém, jak se vypořádat se zájemci o službu z 
řad osob užívajících primárně alkohol. Tito klienti 
mají zájem o potravinový a hygienický servis, 
udávají epizodní užívání nealkoholových drog 
(např. marihuany, pervitinu). Často jde o osoby 
bez přístřeší. 

 

 Mělo by být (zne)užívání alkoholu indikací k 
vstupu do služeb kontaktního centra? 



KAUZA VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

 otevřená drogová scéna je situována 

na Václavském náměstí již více než 

2 roky 

 Jde o největší drogový trh v 

republice, denně tu drogy nakupuje 

300 až 800 osob.  

 Stále probíhá střet zájmů o ochranu 

veřejného pořádku a veřejného 

zdraví, zpočátku byli terénní 

pracovníci tvrdě vykazováni policisty 

z Václavského náměstí 

 Aktuálně terénní pracovníci jsou 

označeni při práci bundami. 

 

 



 V dubnu 2010 vymezila Městská policie tolerovanou zónu 
Vrchlického sady, od srpna tam dojíždí i sanitka o.s. Sananim, 
poskytující výměnu, testování a zdravotní ošetření (denně 105 
kontaktů s uživateli drog, 1077 vydaných jehel, 5 zdravotních 
ošetření, 4 testy) 

 Situace se zklidňuje ale dílčí konflikty stále probíhají 

 Znovu se spustila debata o potřebnosti aplikační místnosti v 
centru Prahy a nutnosti systémového řešení. 

 



KC SANANIM 

 Největší kontaktní centrum 

(900.000 vydaných setů v roce 

2009) se před rokem přestěhovalo 

na Prahu 5, kde se jeho umístění 

setkalo s velkým odporem občanů a 

městské části.  

 Výměnný program byl realizován 

před budovou v autě.   

 Byla výrazně omezena dostupnost 

zdravotního ošetření, testování, 

hygienický servis 

 

 



KC SANANIM 

 Prostory zařízení byly vystaveny mnoha opakovaným 

vandalským útokům  

 9 měsíců trvaly administrativní spory o to, zda kontaktní 

centrum může ve vlastních prostorách fungovat.  

 Zařízení pustilo do svých prostor klienty znovu od 29. 12. 

2010.  



BRNĚNSKÝ VÝZKUM 

 Jihomoravský kraj vyčlenil 1 a půl milionu korun na testování 

uživatelů drog a dalších osob ze sociálně vyloučené lokality v 

Brně na žloutenku typu B, C, HIV a syfilis.  

 Sdružení Podané ruce spolu s dalšími neziskovými 

organizacemi narkomany přímo v ulicích Brna.  

 Motivací proto nechat se testovat je poukázka na potraviny.   

 Do poloviny prosince bylo testováno 430 osob.  



NOVÝ MATERIÁL HR - STERIFIT 

 Některé nízkoprahové služby (např. o.s. 

Semiramis) začaly distribuovat uživatelům 

drog jako součást HR materiálu Sterifit.  

 Jde o filtr „nové generace“, který by mohl 

výrazně snížit zdravotní poškození 

způsobené injekční aplikací subutexu a 

dalších látek. 

 Náklady na plošnou distribuci by byly velmi 

vysoké (8 Kč/ks) 



www.edekontaminace.cz  - Nový HR portál 

 



ČASOPISY PRO UŽIVATELE DROG 



Peerwork – výzva zahraničních kolegů 

 Na dvou mezinárodních odborných fórech, které se v roce 2010 

konaly v ČR, zazněla výzva k zvýšení zapojení uživatelů drog do 

realizace pro ně podpůrných služeb. Zahraniční kolegové 

používají označení „peerwork“ a User´s forum.   

 V ČR se ani fórum uživatelů ani „indigenní – externí terénní 

práce“ výrazněji nerozvíjí. 



Dotační řízení RVKPP a budoucnost TP? 

 9 menších terénních programů nebylo v dotačním řízení 

podpořeno.  

 TP Eset Help 0,- 

 TP Kadaň, 0,- 

 TP Jeseník, Darmoděj o.s. 0,- 

 TP DANCE-8, CPPT Plzeň 0,- 

 TP Žatec, o.s. Schody, 0,- 

 TP Vyškov, o.s. Podané ruce, 0,-  

 TP Rumburk + Varnsdorf, o.s. White Light, 0,- 

 TP Kolín a Kutná Hora, o.s. Prostor 0,- 

 TP Vsetínsko, o.s. Agarta 0,- 

Hrozí útlum terénní práce s uživateli drog v ČR? 



Díky za pozornost 

 
Ing. Aleš Herzog,  
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