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1. Souhrn hlavních zjišt ění  

1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality 
� Ve všech regionech jsou poměrně snadno dostupné marihuana a pervitin, distribuce 

heroinu se koncentruje zejména do Jablonce n.N., Frýdlantu, příležitostně do Liberce.  

� Marihuana a pervitin zřejmě pocházejí z velké části z produkce na území kraje, pervitin 
je nejčastěji dovážen z  Ústeckého kraje, ojediněle z hlavního města Prahy. Heroin je 
dovážen převážně z  Prahy, v menší míře z Ústeckého kraje. 

� Do nelegálního obchodu s pervitinem se zřejmě významně zapojují příslušníci romské a 
vietnamské komunity žijící v městech na území kraje. 

� K významným rizikovým lokalitám patří zejména městská sídliště s vyšší koncentrací 
skupin sociálně slabých obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, města a obce 
s vyšší koncentrací škol a/nebo sloužící k rekreaci občanů z celé ČR.  

� Na rozdíl od některých krajů v ČR se na černém trhu neobjevuje substituční látka 
Subutex, jež by byla zneužívána uživateli drog.    

� S výjimkou občasného nákupu menších množství metamfetaminu (pervitinu) občany 
Německa nebyly zjištěny průkazné známky propojení drogové scény Libereckého kraje 
s Německem a Polskem.  

1.2 Trendy v užívání návykových látek a rizikové ch ování jejich uživatel ů 
� Nejvíce rozšířenou a užívanou ilegální drogou na území kraje je marihuana, 

následována pervitinem, v mnohem menší míře je užíván heroin. Mladí lidé ze slabších 
socio-ekonomických vrstev užívají těkavé látky (toluen), někdy v kombinaci s pervitinem.  

� 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. 

� Počet uživatelů drog v Libereckém kraji, kteří vyhledali odbornou pomoc je v posledních 
letech relativně stabilní a nenarůstá. Zdá se, že k výraznému nárůstu počtu 
problémových uživatelů drog v kraji v uplynulých letech nedošlo a v kontextu 
celorepublikového vývoje nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít ke změně tohoto 
trendu.   

� Podle některých odhadů se počet problémových uživatelů drog na území kraje pohybuje 
v rozmezí 750 – 1320 osob. Jako nepravděpodobnější se jeví střed uvedených hodnot, 
tj. cca 1035 problémových uživatelů drog, zejména pervitinu a v menší míře heroinu.  

� V užívání ilegálních drog nebyly identifikovány nové trendy vymykající se situaci na 
celostátní úrovni.  

1.3 Dostupnost a p řiměřenost služeb pro uživatele drog 
� Síť služeb určených primárně pro uživatele ilegálních drog je relativně řídká. Tvoří ji 2 

nízkoprahová kontaktní a poradenská centra, 1 centrum detoxifikace, 1 terapeutická 
komunita pro drogově závislé, 1 služba ambulantního poradenství a 1 služba následné 
péče.  

� Existující služby jsou přiměřené potřebám klientů a dostupné bez zbytečných průtahů. 
Limity byly zjištěny v aktivním vyhledávání a kontaktování skryté populace uživatelů drog 
terénními službami.  

� Zcela nepokryté nízkoprahovými službami minimalizace rizik pro uživatele drog jsou 
regiony Jilemnicka, Semilska, Turnovska a Železnobrodska, zčásti i Novoborska.  
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� Nedostatečně dostupné jsou v kraji ambulantní poradenské služby pro lidi od 15 let, kteří 
se potýkají s různými sociálními a zdravotními problémy včetně problémů spojených 
s užíváním návykových látek.  

� Jako jednoznačně chybějící byla identifikována služba chráněného bydlení pro klienty 
následné péče po absolvování léčby závislého chování.   

� Na území kraje je prakticky nedostupná substituční léčba závislosti na užívání opioidů.  

1.4 Identifikované okruhy problém ů 
� Existující postupy financování služeb pro uživatele drog z rozpočtů orgánů veřejné 

správy postavené na každoročním poskytování dotací jsou přežité, nefunkční a ohrožují 
existenci a kvalitu stávajících služeb.  

� Služby pro uživatele drog jsou  svým charakterem veřejně prospěšné a měly by být 
financovány obdobně jako jiné typy sociálních respektive zdravotnických služeb. 

• Byly identifikovány limity v tom, jak některé existující služby informují veřejnost, 
potenciální klienty a pracovníky orgánů místních samospráv o své nabídce pomoci. 
V důsledku není zcela využívána zejména kapacita nízkoprahových služeb.  

• Byly zjištěny případy omezené míry komunikace a spolupráce mezi poskytovateli služeb 
a samosprávnými orgány měst a kraje, jež mohou implikovat identifikované problémy v 
podpoře služeb ze strany některých institucí veřejné správy.  

• Některé typy služeb – ambulantní poradenství a odborná zdravotní péče - se jeví jako 
obtížně dostupné pro uživatele drog a klienty služeb primárně pracujících s touto cílovou 
skupinou.  

• Některé ze služeb pro uživatele drog jsou ve stádiu transformace a změny právní 
subjektivity, což je jejich pracovníky vnímáno jako ohrožení jejich existence. Současně 
však může být i příležitostí pro jejich další rozvoj.  

1.5 Návrh opat ření 
• Prioritou by měla být podpora a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog, jež jsou 

jejich uživateli vnímány jako přiměřené jejich potřebám a poskytující kvalitní služby.  

• Zahájit jednání mezi poskytovateli služeb a představiteli orgánů veřejné správy s cílem 
připravit návrh opatření pro: 

• zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce při tvorbě opatření ochrany veřejného 
zdraví ve vztahu k užívání návykových látek, 

• rozšíření terénních programů pro uživatele návykových látek do měst/regionů, 
v nichž tento typ programů chybí, 

• zvýšení dostupnosti ambulantních poraden pro lidi od 15 let, kteří strádají v důsledku 
sociálních a zdravotních problémů včetně užívání návykových látek.   

• Poskytovatelé služeb by měli zlepšit svoji prezentaci ve vztahu k potenciálním klientům, 
široké veřejnosti a představitelům veřejné správy na místní a krajské úrovni. 

• Podporovat rozvoj mezioborové, mezisektorové a meziresortní spolupráce na všech 
úrovních veřejné správy s cílem odstranit či minimalizovat identifikované okruhy 
problémů.   

• Poskytovatelé služeb by měli zlepšit proaktivní přístup ve vyhledávání skryté populace 
uživatelů drog s cílem navázat kontakt s co největší částí této rizikové skupiny obyvatel, 
aby mohli ovlivňovat jejich rizikové chování.  
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2. DESIGN ANALÝZY  

Design studie a použitá metodologie replikují postupy z obdobných šetření, která v minulosti 

v České republice proběhla. Jde zejména o Analýzu institucionálního kontextu 

protidrogových programů v České republice (Csémy a kol. 2001), Analýzu institucionálního 

kontextu poskytování služeb v oblasti protidrogové politiky [Středočeského1] kraje (Vacek 

2004), Analýza drogové scény Ústeckého kraje (Minařík a kol., 2004) a Analýza situace a 

potřeb v oblasti léčby a následné péče uživatelů návykových látek v Jihočeském kraji 

(Radimecký a kol. 2006). Postupy převzaté z předešlých šetření byly v případě potřeby 

modifikovány zejména s ohledem na zadání studie a časové omezení doby stanovené pro 

její realizaci (duben – listopad 2006). Stěžejní použitou metodou byl Rapid Assessement  

and Response - metoda rychlého zhodnocení situace, jež je využívána při realizaci 

kvalitativních studií menšího rozsahu, jež se zaměřují na zhodnocení určitého vymezeného 

problému.  

2.1 Zadání 
Hlavní cíl analýzy byl v zadání zástupců Libereckého kraje definován takto: 

zmapovat drogovou scénu Libereckého kraje jako zákl ad pro optimalizaci 
sítě služeb pro problémové uživatele drog. 

 
Původním záměrem zadavatele studie bylo zmapovat pokrytí jednotlivých lokalit Libereckého 

kraje službami pro uživatele drog v oblasti harm reduction (terénní a nízkoprahové služby 

minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním drog). Po diskusi, které byl projektový 

záměr studie podroben členy  Protidrogové komise Rady Libereckého kraje dne 2. 2. 2006, 

bylo zadání rozšířeno na všechny typy služeb pro problémové uživatele drog a definovány 

tyto specifické cíle, jež má studie naplnit:  

• poskytnout popis drogové scény v jednotlivých částech kraje a identifikovat rizikové lokality 
v regionu;  

• zhodnotit možné propojení drogové scény Libereckého kraje s Polskem a Německem;  

• zmapovat užívané drogy, jejich dostupnost a trendy v jejich užívání včetně rizikového chování 
uživatelů a případných nových trendů; 

• zhodnotit využití a dostupnost služeb a jejich přiměřenost ve vztahu k potřebám klientů 
včetně identifikace případných aktuálních problémů a pružnosti přizpůsobit se poptávce; 

• identifikovat okruhy problémů, které mohou být podnětem pro zlepšování poskytovaných či 
zavádění chybějících typů služeb na území kraje. 

2.2 Použité metody a pr ůběh analýzy  
Podklady pro analýzu situace na drogové scéně Libereckého kraje a nabídky a dostupnosti 

služeb pro uživatele návykových látek byly získány ve formě dvou typů dat:  

                                                 
1 Pro upřesnění doplněno autorem zprávy.  
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1. sekundární kvantitativní i kvalitativní data - tj. informace z dostupných písemných 

dokumentů a informací v elektronické podobě na webu zejména statistického charakteru – 

závěrů z celostátních výzkumů, zpráv Libereckého kraje, průzkumů, statistických přehledů 

z celostátní, krajské a místní úrovně, ze zpráv o činnosti poskytovatelů služeb pro uživatele 

návykových látek na území kraje (viz seznam použité literatury) a ze zpráv z tisku,   

2. primárních kvalitativních dat získaných realizátorem studie prostřednictvím osobních 

interview/fokusních skupin, případně telefonického a e-mailového dotazování zástupců 

poskytovatelů služeb, uživatelů drog, jejich blízkých, pracovníků orgánů veřejné správy a 

náhodně oslovených občanů měst na území Libereckého kraje. 

Design analýzy znázorňuje obr. 1: 

Obr. 1 - Design analýzy drogové scény a služeb pro uživatele návykových látek v Libereckém kraji 
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* - Telefonické a e-mailové dotazování bylo použito v případě potřeby doplnit/upřesnit informace získané 
z individuálních/skupinových interview a/nebo ověřit data z písemných dokumentů.  
 

2.2.1 Sběr primárních kvalitativních dat 
Podklady pro zpracování studie byly sbírány formou individuálních nebo skupinových 

interview (fokusních skupin) s různými cílovými skupinami respondentů. Přehled 

uskutečněných individuálních rozhovorů a fokusních skupin podle cílových skupin a počtu 

tázaných znázorňuje následující tabulka: 

Tab. 1 – Přehled uskutečněných individuálních rozhovorů a fokusních skupin  

Forma rozhovoru Počet 
rozhovor ů 

Cílová skupina Počet 
tázaných 

7 Poskytovatelé služeb 7 

6 Pracovníci veřejné správy 4 

4 Klienti služeb 4 

22 Pracovníci lékáren 22 

4 Blízcí uživatelů drog 4 

8 Personál restaurací 8 

 

 

 

 

Individuální rozhovory 

24 Náhodně oslovení občané  24 

4 Sociální kurátoři, pracovníci 
služeb a veřejné správy 

23  

Fokusní skupina 
1 Klienti služeb 4 

Telefonické/ mailové dotazování 6 pracovníci služeb a veřejné 
správy 

6 

Celkem  86  106 

 
Cílem rozhovorů bylo získat přehled o situaci v užívání drog na území Libereckého kraje, o 

stávající síti služeb pro uživatele drog, o spektru jimi poskytovaných služeb pro různé 

skupiny klientů, o jejich dostupnosti, vytíženosti, provázanosti a spolupráci a o případných 

chybějících typech služeb z pohledu poskytovatelů, uživatelů drog, jejich blízkých a 

pracovníků veřejné správy. 

2.2.2. Struktura rozhovor ů 
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 s pracovníky lékáren, personálem restaurací a náhodně oslovenými 

občany byly redukovány. Ale zaměřovaly se rovněž na získání stanoveného okruhu 

informací, aby pomohly doplnit a případně ověřit informace získané při podrobnějších 

rozhovorech s uživateli drog, jejich blízkými, poskytovateli služeb a pracovníky veřejné 

správy a z písemných podkladů. Okruhy otázek, z nichž jednotlivé rozhovory sestávaly 

ilustruje následující tabulka:  

 



Analýza drogové scény a služeb pro uživatele drog  9/54 Závěrečná zpráva 
v Libereckém kraji 

Tab. 2 – Položky použitého semistrukturovaného interview s respondenty studie 

 

Struktura rozhovoru  tedy byla předem stanovena. 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, finančním faktorům apod.) v nichž zkoumaný jev probíhá a je jimi do jisté míry 

determinován. Pro takovou formu rozhovoru je používán termín semistrukturované 

interview  (Bryman 2003).  

Kontakty na oslovené instituce byly získány ze tří hlavních zdrojů. Prvním z nich byly 

informace od krajské protidrogové koordinátorky Libereckého kraje. Dalšími zdroji byly 

existující celostátní adresář služeb pro uživatele návykových látek (RVKPP 2003), Katalog 

sociálních služeb Libereckého kraje (Liberecký kraj 2006) a informace volně dostupné na 

internetu, především webové stránky Národního monitorovacího střediska pro drogy a 

drogové závislosti a některých poskytovatelů služeb.  

Jak už bylo zmíněno, byla data potřebná pro zpracování studie získávána třemi formami 

kontaktu , přičemž základním klíčem k volbě formy kontaktu byla role respondentů 

v kontextu krajské drogové politiky a sítě služeb pro uživatele návykových látek. Vybraní  

poskytovatelé služeb byli navštíveni osobně (interview s pracovníky služeb a s jejich 

klienty) stejně jako pracovníci veřejné správy do jejichž pracovní náplně patří koordinace 

část sledované okruhy konkrétní zjiš ťované informace 
typy užívaných drog hlavní užívané drogy v kraji 

způsoby aplikace nejčastější způsoby aplikace různých typů drog 
rizikové formy chování informace o injekčním užívání, výměně 

respektive sdílení injekčních stříkaček či jejich 
opakovaném užívání, užívání inhalantů 

dostupnost  a cena  nelegální výroba a způsoby distribuce drog, 
fyzická, ekonomická a sociální dostupnost drog 

a jejich ceny 
rizikové lokality vytipování rizikových území ve vztahu k ilegální 

výrobě, distribuci a užívání drog 

 
1. 

charakteristiky 
drogové 
scény 

vliv blízkosti hranic otázka možného propojení drogové scény LK se 
scénami v německých případně polských 

příhraničních městech 
informace o službách povědomí o existujících službách pro uživatele 

drog a jejich nabídce odborné pomoci 
dostupnost služeb místní, časová dostupnost, její práh,  přístup 

pracovníků služeb 
vytíženost poměr nabídky a poptávky po službách  

 
 

2. 

 
pomáhající 

instituce  

chybějící služby chybějící typy služeb podle charakteru 
poskytované pomoci a podle regionů/lokalit 

3. subjektivní 
zkušenosti 

potřeby a problémy vnímané problémy a potřeby včetně případných 
chybějících typů nebo kapacit stávajících služeb 

pro uživatele drog 
4. doplňující 

informace 
provázanost a 
spolupráce sítě  

územní spolupráce mezi specializovanými 
drogovými a ostatními službami v kraji 
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aktivit drogové politiky. Od některých z posledně jmenovaných byly informace získány v 

rámci fokusní skupiny. Náhodně vybraní pracovníci restaurací a občané měst Libereckého 

kraje byli rovněž osloveni formou individuálních interview. Zbylí respondenti byli osloveni 

formou telefonického rozhovoru či mailu. Sběr dat probíhal v období od června do 

listopadu 2006.  

Rozhovory s pracovníky služeb a uživateli drog vedené osobně byly zaznamenávány na 

diktafon a byl z nich pořízen doslovný přepis. Z rozhovorů s dalšími respondenty byly 

pořizovány písemné poznámky buď bezprostředně při rozhovoru nebo – v případě na ulici 

náhodně oslovených občanů – po provedeném interview. Informace získané 

z telefonických rozhovorů byly zaznamenávány do anketního dotazníku podle struktury 

(tab. 2) v redukované formě a byly z nich pořizovány písemné poznámky. Relevantní 

statistická data a další popisné údaje o zařízeních poskytujících služby pro uživatele 

návykových látek a o poskytovaných službách získaná analýzou sekundárních písemných 

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). V případě potřeby byly identifikované chybějící informace doplňovány 

návazným sběrem dat.  

Poznatky ze šetření uvedené v částech 4. a 5. jsou pro ilustraci doplňovány doslovnými 

citacemi z uskutečněných interview („psanými v uvozovkách a kurzivou“), protože podle 

názoru autora zprávy vhodně dokreslují deskripci situace v Libereckém kraji. Přepis je 

doslovný včetně případných chyb a způsobu vyjadřování respondentů.  

2.3. Etické otázky a metodologické limity studie  

Realizátor studie se v průběhu její realizace snažil dodržovat relevantní etické zásady . 

Osloveným respondentům se nejprve představil a předložil jim svůj identifikační průkaz a 

pověření Libereckého kraje k provádění šetření. 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. O seznámení s jejími závěry projevili zájem zejména zástupci 

poskytovatelů služeb.  

S ohledem na charakter, cíle a metody použité při realizaci této studie je třeba zmínit její 

limity p ři interpretaci zjišt ění. V první řadě z důvodů omezené míry reliability 

(spolehlivosti) a validity (platnosti) sebraných dat, jež může být limitována obavou 

pracovníků oslovených poskytovatelů služeb z ohrožení jejich postavení v síti služeb. 
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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.  

Realizátor studie navíc při sběru dat nedisponoval 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 

realizátor požadoval. S takovým postojem některých respondentů se realizátor studie 

opakovaně setkal a požadované informace se mu od nich získat nepodařilo.  

Je rovněž pravděpodobné, že nemusely být osloveny všechny subjekty či jednotlivci, od 

nichž bylo možné získat informace využitelné pro realizaci studie. To je způsobeno 

zejména tím, že užívání ilegálních drog je skrytou činností a je proto obtížné kontaktovat 

jejich uživatele přímo v terénu. Rovněž je možné, že realizátor nekontaktoval všechny 

osoby, které se na realizaci opatření protidrogové politiky na území kraje podílejí proto, že 

o nich neměl dostatek informací nebo proto, že se domníval, že o daném regionu/lokalitě 

již získal dostatek potřebných informací. 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 výpovědní hodnotu této zprávy limitovat, jsou problémy ve 

srovnatelnosti statistických dat  poskytovaných jednotlivými poskytovateli služeb v jejich 

zprávách o činnosti. Např. informace o počtu osob referovaných do léčby nemusí být 

srovnatelná mezi jednotlivými institucemi, protože tento výkon není jasně a jednoznačně 

definován. Stejně tak není jednoznačně definován termín žádost o léčbu, který je v pojetí 

Hygienické stanice hl.m. Prahy vnímán jako jakákoli žádost o službu odborného programu 

nebo termín uživatel drog s výjimkou problémového uživatele.  

Neúplnost dat získaných realizátorem výzkumu a omezená velikost vzorku respondentů 

představuje významné omezení při zobecňování získaných poznatk ů. 

2.4. Technické, organiza ční a personální zajišt ění výzkumu 
Studie byla realizována na základě zadání Libereckého kraje formulovaného v objednávce 

a upřesněného při jednání s protidrogovou komisí Libereckého kraje. Studii realizoval Mgr. 

Josef Radimecký, MSc., pracovník Centra adiktologie Psychiatrické klinika VFN, 1. 

lékařské fakulty v Praze.  

Realizace výzkumu byla finančně a materiálně zabezpečena z prostředků poskytnutých 

Libereckým krajem. Pro pořízení záznamů z rozhovorů byl použit diktafon. Doslovný 

přepis interview, jejich následnou analýzu i analýzu dalších dat prováděl realizátor studie.  
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2.5. Post řehy z terénního šet ření 
Díky písemnému pověření od MUDr. Hany Králíčkové, členky rady kraje pověřené 

vedením resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin se realizátor studie 

ve většině případů setkával se vstřícným přijetím a ochotou poskytnout požadované 

informace. To beze zbytku platilo o poskytovatelích služeb pro uživatele drog na území 

kraje a pracovnících lékáren. V naprosté většině případů i na samosprávných úřadech 

měst a obcí.  

Oslovení poskytovatelé služeb i většina pracovníků samosprávných úřadů měst a obcí 

oceňovali spolupráci s krajskou protidrogovou koordinátorkou. 

Oslovení uživatelé drog oceňovali vstřícný a pomáhající přístup některých typů odborných 

služeb, zejména pak detoxifikační jednotky psychiatrického oddělení Krajské 

nemocnice Liberec, Terapeutické komunity pro drogově závislé v Nové Vsi (Centrum 

sociálních služeb Libereckého kraje), Centra ambulantních služeb ADVAITA, o.s. v Liberci 

a K-centra – centra pro drogové závislosti Pasant, o.s. v České Lípě. 

Cíle šetření a jeho smysluplnost byly jeho participanty vnímány různorodě. Přestože se 

zdá, že poskytovatelé služeb častěji oceňovali zájem o situaci v síti služeb pro uživatele 

návykových látek na území Libereckého kraje a o její potřeby, pochybnosti o významu a 

především o praktickém dopadu šetření nebyly ojedinělé. Praktický dopad podobných 

analýz očekávají např. v podobě zajištění stabilního financování úměrně nákladům 

odpovídajícím poskytovaným službám, vzrůstajícím cenám vstupních nákladů (např. 

služeb a zdravotnického materiálu) či stagnující výši dotací z centrální úrovně. 

Zejména u poskytovatelů služeb pro uživatele drog v Liberci byly patrné obavy z možných 

důsledků transformace TKDZ Nová Ves a Kontaktního centra v Liberci, které byly 

v minulosti součástí Centra sociálních služeb Libereckého kraje a v současnosti řešily 

otázky změny své právní subjektivity na nestátní neziskové organizace. Hlavní obavou 

spojenou s touto změnou byly otázky jejich finančního zabezpečení z veřejných zdrojů, 

zejména pak z rozpočtu Libereckého kraje v nadcházejícím roce.  
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3. LEGISLATIVNÍ A POLITICKÉ  PROST ŘEDÍ 

3.1. Role kraj ů v kontextu stávající legislativy  

Od 1. ledna 2006 vstoupil v platnost zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 

škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o 

změně souvisejících zákonů. Ten kromě řady dalších obsahuje i ustanovení o zajišt ění 

koordinace drogové politiky  (Hlava V. Organizace a provádění protidrogové politiky) a 

definuje služby odborné pé če pro uživatele návykových látek (§ 20) včetně služeb léčby 

a následné péče, jež jsou předmětem této analýzy.  

Z dikce zákona pro kraje (§ 22, odst. 1) mj. vyplývá,  že kraj v samostatné působnosti: 

a) koordinuje a podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím účelem 

spolupracuje se státními orgány, s orgány obcí a s poskytovateli služeb v oblasti 

protidrogové politiky,  

c)  podílí se na financování programů protidrogové politiky a kontroluje účelné využití 

těchto finančních prostředků a 

 h) ročně soustřeďuje a vyhodnocuje údaje o situaci týkající se škod působených 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami na svém území.  

Jakým způsobem se má  kraj na realizaci opatření protidrogové politiky na svém území 

podílet a jak má spolupracovat s poskytovateli služeb, zákon neuvádí s výjimkou 

ustanovení v § 23, odst. 1, písm. d) podle nějž má se státními a nestátními subjekty 

pracujícími v oblasti prevence a léčby návykových nemocí spolupracovat krajský 

protidrogový koordinátor. Stejně nejasné je i ustanovení (§22, odst. 1, písm. c) jak 

respektive v jakém poměru se má kraj v samostatné působnosti podílet na financování 

služeb odborné péče pro uživatele návykových látek.  

Jediným vodítkem v tomto ohledu je usnesení vlády2 stanovující doporučený maximální 

podíl dotačních prostředků na financování služeb provozovaných nestátními neziskovými 

organizacemi  (NNO) ze státního rozpočtu. Usnesení vlády však nemají odpovídající 

právní hodnotu a nejsou tudíž pro orgány krajských respektive místních samospráv 

závazná. Nicméně stanoví, že se státní rozpočet má na financování služeb pro uživatele 

drog provozovaných NNO podílet nejvýše 70 % jejich rozpočtu. Zbylou část si mají 

poskytovatelé služeb obstarat tzv. z vlastních zdrojů, k nimž mohou vedle např. platby 

klientů za poskytované služby, prostředků získávaných od nadací či nadačních fondů či 

jiných sponzorů patřit i finanční prostředky poskytované na realizaci služeb z rozpočtů 

orgánů krajských a/nebo místních samospráv. Tato konstrukce opomíjí skutečnost, že 

v České republice tradici donorství neziskovým organizacím zpřetrhalo více než 40 let 

                                                 
2 Usnesení vlády č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním 
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.  
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komunismu, že platná legislativa sponzorství nepodporuje  a že drogové služby 

poskytované NNO jsou veřejně (nikoli vzájemně) prospěšné a měly by tudíž být 

nakupovány stejně, jako ostatní sociální služby a služby zdravotní péče. Po jejich 

provozovatelích rovněž nikdo nepožaduje, aby si na svoji činnost ve prospěch společnosti 

získávali vlastní prostředky. Proto by více odpovídalo charakteru poskytovaných služeb, 

kdyby se o jejich nákup postaral veřejný rozpočet stejně jako je tomu v případě zmíněných 

sociálních resp. zdravotních služeb. To však předpokládá zásadní změnu ve financování 

služeb pro uživatele drog, již vláda v Národní strategii protidrogové politiky 2005-2009 

slibuje (Úřad vlády ČR 2005).   

V tomto kontextu se jako největší slabina stávajícího způsobu financování drogových 

služeb jeví především a) neexistence kalkulace nákladnosti jednotlivých typů služeb, jež 

vede k tomu, že cenu poskytovaných služeb stanovuje jejich provozovatel, což nemusí 

vždy vycházet z kalkulace objektivně potřebných nákladů respektive běžných nákladů 

odpovídajících charakteru poskytovaných služeb a b) nestabilita stávajícího způsobu 

poskytování a uvolňování dotací na realizaci služeb pro uživatele drog, jež vyplývá ze 

stávajícího nekoncepčního systému jednoročního dotačního způsobu financování, přičemž 

na dotace není právní nárok. Tyto nedostatky ve způsobu financování drogových služeb 

každoročně významnou měrou ohrožují existenci stávajících často kvalitních a efektivních 

služeb pro uživatele návykových látek a představují překážku pro jejich plánování a 

případný další rozvoj v závislosti na měnících se potřebách cílové populace a poptávce po 

specifických službách.  

Jako jedno z možných řešení stávajícího neutěšeného stavu se jeví možnost, aby kraje u 

poradního, iniciačního a koordinačního orgánu vlády v otázkách protidrogové politiky – tj. 

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky – v souladu s úkoly stanovenými v Národní 

strategii protidrogové politiky 2005-2009 urgovaly změnu stávající praxe financování ve 

smyslu odstranění výše uvedených nedostatků.  

V kontextu výše uvedeného poměru financování nejvýše 70 % provozních nákladů služeb 

ze státního rozpočtu (pozn. - vzhledem ke zvyšujícím se cenám služeb a materiálu, 

zřizování nových služeb vs. několik let se neměnícímu množství prostředků alokovaných 

ve státním rozpočtu na financování služeb pro uživatele drog, jsou dotace ze státního 

rozpočtu často výrazně nižší než 70 % ročního rozpočtu) a nejvýše 30 % z rozpočtů 

krajských a místních samospráv, lze podle územní působnosti konkrétních služeb pro 

uživatele drog logicky odvodit následující proporci podílu finančních prostředků:  

� celostátní působnost – 70 % státní rozpočet + 30 % rozpočty krajů a místních samospráv; 

� krajská působnost – 50 % státní rozpočet + 50 % rozpočty krajů a místních samospráv; 
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� místní/ regionální působnost – 30 % státní rozpočet + 70 % rozpočty krajů a místních 

samospráv. 

Uvedený poměr graficky znázorňuje následující obrázek:  

Obr. 2 – podíl spolufinancování služeb pro uživatele drog podle jejich územní působnosti a zdrojů z veřejného 
rozpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kontextu navrženého modelu by podíl financování služeb pro uživatele drog v části 

„rozpočty samospráv krajů a měst“ měl být dále rozdělen podle místní působnosti 

konkrétní služby. Tj. podíl finančních prostředků z rozpočtů samosprávných orgánů krajů 

by měl být vyšší u služeb s krajskou působností (např. v poměru 40 % kraj : 10 % město, 

kdežto z rozpočtů samosprávných orgánů měst by měl převažovat u služeb 

s místní/regionální působností (např. v poměru 20 % kraj : 50 % město).  

3.2. Financování služeb pro uživatele drog z rozpo čtu kraje 

Jak je zřejmé z přehledu, který ve své dosud poslední Výroční zprávě o stavu ve věcech 

drog v České republice v roce 2005 uvádí Národní monitorovací středisko pro drogy a 

drogové závislosti (Mravčík a kol. 2006), kraje se k e své roli v otázce financování 

drogových služeb  (jež pro ně však ze zákona vyplývá prakticky až od ledna 2006) 

postavily r ůzně. To se mj. odráží i ve výši finančních prostředků, které jednotlivé kraje 

České republiky v letech 2002 – 2005 na realizaci opatření protidrogové politiky vyčlenily, 

jak ukazuje níže uvedená tab. č. 3. Na rozdíl od ústředních orgánů státní správy však 

kraje objem finančních prostředků vyčleňovaných na financování služeb protidrogové 

politiky od roku 2002 v převážné většině navyšují.  

100 % ceny služby 

  70 % ceny služby 

30 % ceny služby 

      celostátní                   krajská                místní/regionální  

působnost služby  

STÁTNÍ  ROZPOČET 

ROZPOČTY SAMOSPRÁV 
KRAJŮ A MĚST 

50 % ceny sl.  
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Z uvedeného přehledu mj. vyplývá, že Liberecký kraj se co do množství finančních 

prostředků, jež na realizaci opatření protidrogové politiky ze svého rozpočtu vyčlenil v r. 

2005, řadí na 3. místo mezi všemi kraji, jak ilustruje následující tabulka.  

Tab. 3 – Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku z rozpočtů krajů v letech 2002-2005 (tis. Kč) 

Kraj 2002 2003 2004 
 

2005 Pořadí 
v r. 2005 

Hl.m. Praha 12 700 12 466 26 170 30 636 1. 
Středočeský 3 510 8 000 13 770 14 748 2. 
Liberecký 0 2 730 5 760 8 075 3. 
Jihomoravský 3 000 2 000 5 000 7 412 4. 
Vysočina 0 1 800 4 130 6 930 5. 
Ústecký 1 435 7 540 7 900 6 905 6. 
Pardubický 1 500 1 500 1 800 5 500 7. 
Jihočeský 2 913 2 805 5 780 5 200 8. 
Moravskoslezský 2 269 3 000 3 570 4 378 9. 
Plzeňský 0 1 000 1 500 3 365 10. 
Zlínský 1 096 3 490 2 400 2 100 11. 
Královehradecký 738 945 2 020 2 050 12. 
Olomoucký 80 306 1 300 2 000 13. 
Karlovarský 96  500 500 1 033 14. 

CELKEM  29 337 48 082 81 600 100 332  
(Zdroj – NMS, Mravčík a kol. 2006) 

Při srovnávání množství finančních prostředků, jež kraje uvolňují ze svých rozpočtů na 

financování opatření protidrogové politiky je třeba brát v potaz i rozdílnou velikost krajů, 

počet jejich obyvatel stejně jako míru výskytu environmentálních, demografických a socio-

ekonomických rizikových faktorů, jež mohou přispívat k výskytu určitých fenoménů, k 

jakým mj. patří i užívání (nejenom) ilegálních drog. I v tomto kontextu, kdy Liberecký kraj 

patří k územím s relativně příznivou úrovní socio-environmentálních rizikových faktorů a 

nižší mírou výskytu užívání drog v rámci celé ČR (Lejčková a kol. 2004) se přístup orgánů 

kraje k podpoře služeb pro uživatele návykových látek jeví jako prozíravý. Přesto je třeba 

upozornit na jeden zásadní limit srovnání množství finančních prostředků, jež kraje ze 

svých rozpočtů na realizaci opatření protidrogové politiky vynakládají. A sice, že některé 

kraje mohou uvádět pouze výši dotačních prostředků, které do dané oblasti vynakládají a 

jiné vyčíslují i finanční prostředky, které poskytují na provoz jimi zřizovaných a přímo 

řízených zdravotnických zařízení – např. nemocnic s odděleními pro léčbu závislostí. 

Proto je třeba brát srovnání výše uvolňovaných prostředků do dané oblasti jako orientační 

a obtížně porovnatelné mezi jednotlivými kraji. Aby bylo takové srovnání skutečně 

reliabilní a validní, muselo by Národní monitorovací středisko připravit pro sledování a 

především mezikrajové srovnání výdajů na protidrogovou politiku jednotnou metodiku, 

které náklady krajů mají být v rámci daného ukazatele vykazovány.  
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Dva kraje, které do dané oblasti investují ze svých rozpočtů více peněz – hl. m. Praha a Středočeský kraj – se 
potýkají s mnohem větším výskytem případů užívání drog, s mnohem vyššími počty jejich problémových uživatelů 
a s tím souvisejícími nepříznivými dopady, než je tomu v případě Libereckého kraje. To platí i o řadě krajů, které 
se v přehledu výdajů na realizaci opatření protidrogové politiky „umístily“ na nižších příčkách jako je např. Ústecký 
či Jihomoravský kraj.  

3.3. Financování služeb pro uživatele drog z rozpo čtů samospráv m ěst a obcí 

Dalším významným zdrojem financování služeb mohou být rozpo čty samosprávných 

orgán ů měst a obcí , jež se v Libereckém kraji v roce 2005 podílely na fina ncování 

služeb  pro uživatele drog částkou ve výši 1,087 mil. K č. To pro změnu řadí Liberecký 

kraj v porovnání s dalšími kraji na pomyslné 11. místo (viz tab. 5). I toto tvrzení je ovšem 

třeba hodnotit opatrně s ohledem na výše diskutované limity podobných srovnání. Na 

základě dosavadní praxe je ale patrné, že postoj samosprávných orgánů měst v ČR ke 

spolufinancování služeb pro uživatele drog je ještě rozporuplnější a rozdílnější, než je 

tomu v případě krajů. Některá města přispívají drogovým službám přiměřeně počtu 

občanů daného města, kteří služeb zařízení využívají, část měst přispívá spíše jen 

symbolickou částkou, část neposkytuje finanční prostředky vůbec. To v případě měst a 

obcí Libereckého kraje potvrzují i rozhovory s některými respondenty studie.  

Tab. 4 – Výdaje na realizaci opatření protidrogové politiku z rozpočtů měst a obcí v r. 2005 (tis. Kč, Mravčík a kol. 
2006) 

Kraje Rozpo čty 
obcí 

Pořadí 
v r. 2005 

Hl.m. Praha 12 136 1. 
Moravskoslezský 10 079 2. 
Středočeský 5 253 3. 
Jihomoravský 4 743 4. 
Ústecký 4 613 5. 
Plzeňský 3 948 6. 
Zlínský 1 966 7. 
Jihočeský 1 640 8. 
Olomoucký 1 385 9. 
Pardubický 1 154 10. 
Liberecký 1 087 11. 
Vysočina 995 12. 
Královehradecký 842 13. 
Karlovarský 770 14. 
Celkem 50 611   

 

3.4. Definice služeb pro uživatele drog 
Služby odborné péče pro uživatele návykových látek jsou definovány v § 20 zákona č. 

379/2005 Sb. o ochraně před škodami působenými užíváním tabákových výrobků, 

alkoholu a jiných návykových látek. Přičemž podle odst. 1 hlavním cílem poskytování 

odborných služeb  je mírnění škod na zdraví  působených užíváním legálních a 

ilegálních návykových látek a služby odborné péče mohou poskytovat jak zdravotnická 

zařízení (zřizovaná podle zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 
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předpisů), tak i zařízení sociální péče popřípadě jiná, za tímto účelem zřízená zařízení 

(zpravidla programy NNO).  

Zákon definuje jednotlivé typy služeb odborné péče pro uživatele návykových látek včetně 

programů léčby a následné péče, na něž je tato analýza zaměřena. Relevantní typy 

služeb jsou podle zmíněného § 20, odst. 2, písm. b) – j) definovány následovně:  

b) detoxifikace - léčebná péče poskytovaná ambulantními a ústavními zdravotnickými 

zařízeními při předcházení abstinenčnímu syndromu,  

d) kontaktní a poradenské služby  (pozn. - nejsou v zákoně blíže definovány), 

e) ambulantní lé čba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových 

látkách, (pozn. - není v zákoně blíže definována), 

f) stacionární programy , které poskytují nelůžkovou denní léčbu problémovým 

uživatelům a závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, jejichž stav vyžaduje 

pravidelnou péči bez nutnosti vyčlenit je z jejich prostředí,  

g) krátkodobá a st řednědobá ústavní pé če, kterou je léčba  problémových uživatelů a 

závislých na alkoholu a jiných návykových látkách ve zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče v obvyklém rozsahu 5 až 14 týdnů, 

h) reziden ční péče v terapeutických komunitách , kterou je program léčby a 

resocializace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a v nezdravotnických zařízeních 

v obvyklém rozsahu 6 až 15 měsíců,  

i) programy následné pé če, které zajišťují zdravotnická zařízení a jiná zařízení, obsahují 

soubor služeb, které následují po ukončení základní léčby a pomáhají vytvářet podmínky 

pro udržení abstinence a  

j) substitu ční léčba - krátkodobá nebo dlouhodobá léčba závislosti na návykových 

látkách, jež spočívá v podávání nebo předepisování látek nahrazujících původní 

návykovou látku, je prováděna ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče pod 

vedením lékaře, jež jsou povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky 

indikovaných substitučních látek.  

Přes dílčí nedostatky v definici odborných služeb pro uživatele návykových látek (viz např. 

chybějící definice kontaktních a poradenských služeb resp. ambulantní léčby), jež lze 

připsat obvyklým procesům hrajícím roli při přípravě a projednávání návrhů zákonů 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, odpovídají tyto definice alespoň rámcově typu 

služeb, jež jsou v této zprávě diskutovány.   

3.5. Financování služeb pro uživatele drog 

V oblasti služeb pro uživatele návykových látek pracují poskytovatelé služeb minimalizace 

rizik, léčby a následné péče, kteří se mohou lišit co do formy právní subjektivity, jež má 
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své implikace pro jejich financování. S jistou mírou zjednodušení lze subjekty poskytující 

tyto služby podle formy jejich právní subjektivity rozdělit do tří hlavních skupin:  

- tzv. státní poskytovatelé služeb  se statutem zdravotnických zařízení nebo sociálních 

služeb– ti se mohou dále dělit na subjekty zřizované ústředním orgánem státní správy či 

orgány krajů nebo měst. Tito poskytovatelé jsou zpravidla financováni přímo svým 

zřizovatelem nebo kombinovanou formou, kdy část jejich rozpočtových nákladů hradí 

jejich zřizovatel, část nákladů je hrazena ze zdravotního pojištění. Až na výjimky nemají 

tito poskytovatelé služeb nárok na získání dotace ze státního rozpočtu.  

- nestátní neziskové organizace poskytující služby  (NNO) - většinou se jedná o 

subjekty, jež nemají statut zdravotnického zařízení a jejich právní subjektivita může mít tři 

různé formy – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení 

církví. Provozní náklady služeb pro uživatele návykových látek zřizovaných nestátními 

neziskovými organizacemi mohou být zpravidla až do 70 % jejich provozních nákladů kryty 

z dotací od ústředních orgánů státní správy (nejčastějšími a největšími donory jsou Rada 

vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí a ve stále menší míře i Ministerstvo zdravotnictví). Zbylých 30 % 

finančních prostředků potřebných pro pokrytí provozních nákladů jsou NNO povinny získat 

z  tzv. vlastních zdrojů, za něž jsou v kontextu platné legislativy v ČR považovány dotace 

od orgánů krajských nebo městských samospráv, příjmy od klientů či dary od nadací nebo 

dalších dárců apod.  

V roce 2005 přijala vláda ČR s cílem provést změny ve financování služeb pro uživatele 

drog dvě usnesení: „Teze změn ve financování protidrogové politiky“ a „Pravidla pro 

vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku“ (usnesení 

vlády č. 300/2005 a 700/2005). Tyto dokumenty zpřesňují pravidla financování služeb pro 

uživatele návykových látek a s platností od 1. 1. 2007 zavád ějí novou podmínku pro 

poskytnutí finan čních dotací  nestátním organizacím – certifikaci odborné 

způsobilosti  služeb pro uživatele drog (Mravčík a kol. 2005, str. 5). K blíže 

nespecifikovaným změnám by mělo dojít i ve stávajícím způsobu každoročního 

poskytování účelových dotací na provozní náklady služeb pro uživatele návykových látek 

poskytovaných NNO.  

- privátní ordinace – do této skupiny se řadí soukromí lékaři, kteří poskytují služby 

uživatelům návykových látek. Ti jsou za své služby placeni ze zdravotního pojištění, 

nicméně údajně nízké platby za odvedené výkony a stigma uživatelů především ilegálních 

drog je k poskytování služeb léčby a následné péče ve sledované oblasti příliš nemotivují. 

Což ilustruje i situace v Libereckém kraji, kde je dostupnost těchto typů odborné péče 
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částí poskytovatelů služeb i uživateli drog hodnocena jako nedostatečná nebo 

neodpovídající potřebám klientů.   

 

Shrnutí 

Stávající legislativa řeší otázku realizace opatření protidrogové politiky a jejich financování 

ze strany centrálních orgánů státní správy i samosprávných orgánů krajů, měst a obcí jen 

vágně, v celostátním kontextu prakticky vůbec. Rovněž existující postupy financování 

služeb pro uživatele drog z rozpočtů ústředních orgánů státní správy postavené na 

každoročním poskytování dotací na jejich činnost, jež je svým charakterem veřejně 

prospěšná a měla by být financována obdobně jako jiné typy sociálních služeb respektive 

služeb zdravotní péče, jsou přežité, nefunkční a ohrožují existenci stávajících služeb.  

Jako řešení se nabízí, aby kraje u vlády v souladu s Národní strategií protidrogové politiky 

2005-2009 urgovaly změnu stávajícího systému financování drogových služeb tak, aby: 

1) byla stanovena kalkulace nákladů na provozování různých typů služeb pro uživatele 

drog ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb. respektive „ceník poskytovaných služeb“, z nějž 

by bylo možné takovou kalkulaci odvodit jak pro poskytovatele služeb, tak pro 

poskytovatele finančních prostředků na zabezpečení činnosti služeb pro uživatele 

návykových látek a  

2) namísto stávajícího systému poskytování dotací byl vytvořen systém nákupu služeb pro 

uživatele drog s jasným stanovením zdrojů, typů služeb, jejich rozsahu a ceny, za něž 

budou nakupovány. Jako jeden z možných modelů se nabízí stanovení podílu různých 

článků veřejné správy v závislosti na územní působnosti konkrétních služeb navržených 

v této zprávě. Jiným možným modelem je hrazení provozu služeb pro uživatele 

návykových látek ze zdravotního respektive sociálního pojištění podle typu konkrétní 

služby a převažujícího charakteru poskytovaných služeb.  

Zmíněné nejasnosti obsažené v zákoně č. 379/2005 Sb. vedou k tomu, že se kraje ke své 

roli v otázce financování drogových služeb (jež pro ně ze zákona vyplývá prakticky až od 

ledna 2006) staví různě. Nicméně ze srovnání dat o výdajích krajů v letech 2002-2005 

vyplývá, že se Liberecký kraj co do množství finančních prostředků, jež na realizaci 

opatření protidrogové politiky ze svého rozpočtu vyčlenil v r. 2005, řadí na 3. místo mezi 

všemi kraji. 
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4. DROGOVÁ SCÉNA, TRENDY V UŽÍVÁNÍ DROG A JEHO DOPADY  

Hlavními zdroji dat pro zpracování této kapitoly byly zprávy institucí zabývajících se 

monitorováním nezákonné výroby, distribuce a užívání drog a jeho nepříznivých důsledků, 

pracovníků veřejné správy, poskytovatelů a klientů odborných služeb. Mapovat dostupnost 

drog je obtížné vzhledem k tomu, že se vztahuje 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  

Situace v dostupnosti drog a v jejich užívání se od celorepublikových trendů výrazně neliší. 

Nejrozšířenější užívanou ilegální drogou je v Libereckém kraji marihuana, nejvíce užívanou 

drogou u skupiny uživatelů, kteří v souvislosti s jejím užíváním vyhledávají pomoc 

odborných služeb je metamfetamin (pervitin), heroin je užíván v relativně omezené míře. 

V centru Liberce je patrná polootevřená drogová scéna, ve zbylých částech je výrazně 

uzavřená a atomizovaná převážně do tzv. uživatelských bytů, jež jsou často i byty, kde je 

pervitin vyráběn - vařen. Takových bytů je výrazně více ve větších městech, s menším 

počtem uzavřených skupin problémových uživatelů drog a uživatelských bytů je však možné 

se setkat i v obcích s rozšířenou působností či s pověřeným úřadem na území celého kraje.  

„Nevím, že by se tam někde venku jako lidi slejzali nebo tak, to ne. Uzavřený skupinky to 

jsou, všude“. 

(Interview s uživatelem 1) 

Pervitin je na území celého kraje dostupný bez výrazných problémů, je podomácku vyráběn 

téměř ve všech městech či jejich okolí, zpravidla v uzavřených komunitách tvořených 

v průměru skupinami o 10 uživatelích, z nichž jeden vaří drogu pro další členy. Takto 

připravovaná droga je údajně většinou kvalitnější než ta, která je ve větších městech – 

zejména v Liberci distribuována na ulici respektive v klubech a v Jablonci n. N. převážně na 

ulici.  

Na distribuci pervitin u se ve výrazné míře podílejí Romové, kteří drogu prodávají ve větších 

množstvích uživatelům drog, kteří zprostředkovávají jeho další pouliční distribuci v menších 

množstvích. V ojedinělých případech je pervitin do měst v kraji dovážen zejména z území 

Ústeckého kraje - z Děčína či Ústí n.L. – z nichž je částečně zásobován černý trh v České 

Lípě, do Liberce a Jablonce je dovážen spíše výjimečně.  

„Různě, někteří přebíhaj, jedni třeba kvůli kvalitě a třeba i ceně, jo. Ale už jsem se setkal i 

s tím, že se třeba dováží z jinejch měst jako třeba z Ústí nebo z Děčína. To ale bylo asi 

jenom z důvodu tý kvality a ceny. A, a taky z hlediska obchodu třeba, že jo..“  
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(Interview s uživatelem 2) 

Tedy v případech, kdy se některý z uživatelů drog nepohodne s členy své původní 

uživatelské komunity nebo je nespokojen s nekvalitním pervitinem nabízeným na ulici či 

v klubech a/nebo se rozhodne věnovat se ilegální distribuci drog sám. Ještě řidší jsou 

údajně případy, kdy je pervitin dovážen z Prahy. Průměrná cena drogy je, stejně jako v celé 

ČR, dlouhodobě  stabilní a pohybuje se v průměru kolem 1000,- Kč za 1g. 

V České Lípě i v Liberci se do nezákonné distribuce drog pravděpodobně zapojují i 

příslušníci etnických a národnostních menšin – tj. již zmíněných Romů, ale i občané 

vietnamské národnosti.   

„Zhruba před měsícem tady byla odhalena organizovaná skupina občanů vietnamské  

národnosti zapojená do distribuce pervitinu.“ 

(fokusní skupina 1) 

„Pervitin se dá v Liberci koupit hodně od Vietnamců“.  

(Interview 5) 

Odlišná je situace v distribuci a užívání heroin u, jež bylo v průběhu studie identifikováno 

zejména v Liberci, Jablonci n.N. a ve Frýdlantu. Do Liberce je heroin v ojedinělých 

případech jednorázově dovezen uživateli drog z Prahy jako chvilkové zpestření užívání 

pervitinu a za tímto účelem je zpravidla kouřen ve formě cigaret či z alobalu. Situace 

v Jablonci n. N. se výrazně liší, pohybuje se zde mj. uzavřená komunita o stabilním počtu 

15-17 dlouhodobých injekčních uživatelů drog, s nimi jsou zřejmě v kontaktu někteří 

uživatelé z okolních obcí (patrně z Tanvaldu či Smržovky). Uživatele heroinu v Jablonci n. 

N. částečně zásobují 1-2 místní dealeři, kteří ale podle dostupných informací nejsou schopni 

zajistit pravidelnou dodávku drogy pro potřeby všech zájemců. Proto si členové skupiny 

uživatelů, která vykazuje velkou míru skupinové koheze, musí částečně dovážet zásoby 

drogy z Prahy. Za tím účelem podnikají vybraní členové skupiny 2x – 3x týdně výjezdy do 

Prahy, kde díky vysoké nabídce a snadné dostupnosti heroinu bez potřeby stálých kontaktů 

drogu pro všechny členy skupiny pořizují. Spíše ve výjimečných či spíše náhodných 

případech je droga dovážena z Ústeckého kraje, zejména z Ústí n.L. nebo Teplic.  

„.. heroin se dováží výhradně z Prahy. Opravdu zřídkakdy se jezdí na sever Čech, jako 

třeba do Ústí nebo do Teplic, protože ta Praha je taková… Tak ono tam je těch možností 

víc, že jo? Člověk když neví, když nemá kontakt vyloženě, tak ví, že ho dostane.“ 

(fokusní skupina – uživatelé) 

V průběhu sběru dat se realizátor studie setkal s informacemi, které naznačují 

pravděpodobnost užívání heroinu příslušníky vietnamské komunity v Liberci, kteří by podle 

některých zdrojů měli být do distribuce drogy i zapojeni. Tuto informaci je však vzhledem k  
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uzavřenosti vietnamské komunity vůči cizincům obtížné ověřit. Stejně jako v dalších krajích, 

je cena heroinu dlouhodobě  stabilní a pohybuje se v průměru kolem 1000,- Kč za 1g, 

průměrná čistota drogy se podle NMS (Mravčík a kol. 2006) pohybuje kolem 10 %.  

Užívání látek typu LSD či extáze  je údajně sporadické a nárazové, podle jejich momentální 

dostupnosti.  

„Co se týká takovejch těch drog pro pobavení jako je LSD, XTC, tak je to dost sporadický, 

jo. Je to takový, prostě nárazový, že se to prostě objeví a dokud se ten zdroj nevyčerpá – 

někdy to trvá víkend někdy týden - tak to je, ale pak to jako zase utichne.“ 

(Interview s uživatelem 2) 

V místech s větší koncentrací mladých lidí, zejména v zástavbách sídlištního typu a patrně 

nejfrekventovaněji v lokalitách s vyšší koncentrací obyvatel z nižších příjmových skupin, se 

často vyskytuje užívání toluen u.  

„A toluen je taky hodně rozšířenej...  Mezi mladejma lidma hodně, 14 , 15 let, no.“  
(Interview s uživatelem 4) 

Podle některých dostupných informací lze usuzovat, že trhy s různými typy drog jsou od 

sebe v převážné míře odděleny. Marihuana  je často pěstována pro osobní účely, na černém 

trhu je nakupována pouze v případě vyčerpání vlastních zásob.  

„Tak co znám kluky, tak některý pár kytek maj, viď. To maj pro sebe, a když to skliděj a 

zhulej to, tak si pak musej i kupovat od jinejch. To jsou spíš lidi, který nabízej´ jenom  

marihuanu.  

(Interview s uživatelem 1) 

Z hlediska pěstování marihuany pro vlastní potřebu patrně převažuje tzv. indoorová 

produkce, tj. pěstování rostliny v bytech. Divoké výsevy ve volné přírodě jsou patrně 

nejrozšířenější v oblasti bývalého vojenského prostoru v okolí Ralska.  

„v satelitním sídlištním komplexu v obci Ralsko – Ploužnice a na sídlišti v obci Ralsko – 

Kuřivody, se ve větší míře objevuje konzumace marihuany a její pěstování v odlehlejších 

nevyužívaných pozemcích bývalého vojenského prostoru. Případně uvnitř polních pozemků 

v porostech kukuřice.“ 

(mailová korespondence) 

Na území kraje předepisuje uživatelům opioidů v indikovaných případech substituční léčbu 

Subutex em pouze jeden lékař v České Lípě. To je velmi pravděpodobně příčinou stavu, kdy 

se Subutex na rozdíl např. od hl. m. Prahy či Ústeckého kraje, prakticky nevyskytuje na 

černém trhu a není tudíž užíván bez lékařského předpisu.  
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Drogová scéna v Libereckém kraji se nezdá být příliš ovlivněna blízkostí  hranic  

s Německem a Polskem, přesto se v průběhu realizace studie objevily informace o 

občasném nákupu pervitinu občany Německa na území kraje. Za 1g pervitinu jsou 

zahraniční klienti ochotni platit až 65 € (Národní protidrogová centrála 2006). Zdá se ale, 

že se jedná spíše o ojedinělé případy.  

„No vím, že Němci, alespoň pokud jde o ty, kteří nějak v drogách jedou, vždycky slyší na to, 

že jsem Čech a mají nás spojené s pervitinem. Takže občas vím, že se objeví lidi ze Žitavy, 

Görlitz nebo až z Drážďan, ne že by nějak nakupovali nebo tak, ale občas sem přijedou, 

zařizovat nějaký věci. A nechávaj si určitě pervitin dovážet do toho Německa.“  

(Interview s uživatelem 3) 

Celkově, stejně jako v dalších částech ČR přetrvává v Libereckém kraji trend obchodování 

v malém, kdy jednotliví odběratelé omamných a psychotropních látek raději jedou k 

dodavateli častěji a pro menší dávky. Hlavní cesty dovozu drog do měst v Libereckém kraji 

ilustruje následující obrázek.  

Obr. 3 - hlavní cesty dovozu drog do měst v Libereckém kraji 

 

 

Varny pervitinu  

Dovoz per vitinu  

Dovoz heroinu  
občasný dovoz 
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4.2. 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, z nichž patrně nejvýznamnější 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 regionální či místní úrovni. To zejména 

s ohledem na rozdílné socio-demografické podmínky v různých krajích a regionech a 

s ohledem na hustotu sítě služeb primárně zaměřených na práci s uživateli ilegálních 

drog. Ta je v libereckém kraji poměrně řídká (viz část 5.). 

Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (NMS, Mravčík 

a kol. 2006) je v ČR zhruba 31 800 problémových uživatelů drog3, tj. cca 0,3 % z celkové 

populace - z toho přibližně 11 300 užívá heroin (35,53 %) a 20 500 pervitin (64,46 %). 

Problémové užívání kokainu a konopných drog dosud není v ČR součástí definice 

problémového užívání (Mravčík a kol. 2005). Podle aktuálního odhadu NMS je na území 

Libereckého kraje asi 750 problémových uživatel ů drog . 

Obr. 4 - Počet problémových uživatelů drog na 1 000 obyvatel ve věku 15-64 let a podíl problémových 
uživatelů opiátů a pervitinu v ČR v r. 2005 (Zdroj: NMS 2006) 

 

                                                 
3 Problémové užívání drog je Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti definováno jako dlouhodobé 
a/nebo injekční užívání heroinu respektive pervitinu, jež může jejich uživatelům působit vážné zdravotní a/nebo sociální 
problémy, v jejichž důsledku mohou vyhledat odbornou pomoc a jsou tudíž cílovou populací pro služby léčby a následné péče.  
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Odhady v počtu problémových uživatelů návykových látek na území jednotlivých krajů ČR 

podle NMS ilustruje následující tabulka, v níž Liberecký kraj zaujímá pomyslné 12. místo.  

Tab. 5 - Prevalenční odhady počtu problémových uživatelů drog v ČR v r. 2005 podle krajů (NMS, Mravčík a kol. 
2006) 

Kraj 
Počet 
problémových 
uživatelů celkem 

Počet 
uživatelů 
opiátů 

Počet 
uživatelů 
pervitinu  

Počet 
injekčních 
uživatelů 

Pořadí 
v r. 
2005 

Hl.m. Praha 9 800 6 100 3 700 9 650 1. 
Ústecký 4 450 1 350 3 100 3 950 2. 

Jihomoravský 2 800 800 2 000 2 550 3. 
Středočeský 2 500 1 050 1 450 2 300 4. 
Olomoucký 1 900 100 1 800 1 650 5. 
Jihočeský 1 700 600 1 100 1 600 6. 
Moravskoslezský 1 500 150 1 350 1 350 7. 
Plzeňský 1 450 700 750 1 350 8. 
Karlovarský 1 450 300 1 150 1 400 9. 
Zlínský 1 150 <50 1 100 1 100 10. 

Královehradecký 1 150 150 1 000 1 050 11. 
Liberecký 750 <50 750 750 12. 
Pardubický 600 <50 600 500 13. 
Vysočina 600 <50 600 550 14. 
Celkem 31 800 11 300 20 500 29 800  

 

Ovšem i v tomto případě má srovnání mezi kraji své limity. Národní prevalenční odhad 

problémových uživatelů drog byl proveden multiplikační metodou s využitím dat 

nízkoprahových zařízení. Základem pro výpočet byl počet problémových uživatelů 

v kontaktu s hlásícími nízkoprahovými zařízeními extrapolovaný na celkový počet těchto 

zařízení v ČR. Je však pravděpodobné, že podíl problémových uživatelů drog v kontaktu 

s nízkoprahovými kontaktními centry v České Lípě a v Liberci nemusí v důsledku různých 

proměnných odpovídat celostátnímu průměru cca 60 % (Mravčík a kol. 2006). Např. 

zařízení v České Lípě nemá terénní program4 a využívá spolupráce dvou indigenních 

terénních pracovníků – tj. aktivních uživatelů drog, kteří mění injekční materiál dalším 

uživatelům. Ti ale podle informací z šetření nejsou ve vyhledávání skrytých uživatelů příliš 

aktivní (více viz bod 5.2., str. 43). Liberecké kontaktní centrum pro změnu zaznamenalo, 

pravděpodobně v důsledku rozsáhlých personálních změn, jímž zařízení v posledním 

období opakovaně prochází, pokles počtu kontaktů s uživateli drog. Je proto možné, že je 

odhad 750 problémových uživatelů drog žijících na území Libereckého kraje 

podhodnocený. Při přepočtu průměrného počtu 4,4 problémových uživatelů na 1000 

obyvatel ve věku 15-64 na národní úrovni a počtu cca 302 tis. obyvatel v této věkové 

kategorii, je možné dojít k odhadu počtu problémových uživatelů drog v Libereckém kraji 

                                                 
4 Služba se od počátku svého zřízení potýká s problémem obsazení pozice terénního pracovníka 
zejména z důvodů potíží vhodného pracovníka najít, s tím rovně souvisí i otázky financování.  
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cca 1320. Nejvíce se tak asi skute čnosti bude blížit střed obou uvedených odhad ů, tj. 

že na území kraje žije zhruba 1035 problémových uži vatelů drog . 

 

Vzorce užívání drog 

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 

dopady, jež mohou nepříznivě ovlivňovat zdravý vývoj  jednotlivců i společnosti v širším 

společenském kontextu. 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, jehož intervence se zaměřují na způsoby, jak jsou drogy užívány a snaží se 

uživatele návykových látek motivovat ke změně rizikových vzorců jejich užívání.  

 

Aplikace drog 

V Libereckém kraji jsou pervitin a heroin nejčastěji užívány nitrožilně. Přesto je však možné 

identifikovat mezi různými skupinami uživatelů těchto dvou typů drog signifikantní rozdíly ve 

vzorcích užívání. Zdá se, že ty mohou být ovlivněny jak délkou užívání, tak i specifickým 

normami a sociálním kontextem, v němž různé skupiny uživatelů drog v různých regionech 

žijí a užívají drogy. Takto determinované rozdíly dobře dokumentují následující úryvky 

z rozhovorů s uživateli z Liberce a Jablonce n.N.   

„No, ono to je, já jsem se [v Liberci5] stýkal s lidma, který si píchali hodně, no. Ale zase tam 

jsou partičky lidí, který by si, který si v životě nešlehnou. To jsou prostě lidi, který 15, 10 let 

šňupou, no, to jsou takový ty, který to tam rozjížděli.“  

(Interview s uživatelem 1) 

Začínající uživatelé zpravidla pervitin šňupou, nicméně část z nich může po čase přejít na 

injekční způsob aplikace, hlavním motivem jsou údajně ekonomické důvody a snaha po 

zvýšení účinku užívané látky.  

                                                 
5 Upřesnění místa vloženo autorem zprávy.  
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„Samozřejmě [v Jablonci6] se většinou začíná na šňupání, ale člověk časem přijde na to, 

že je to ekonomický a účinnější vlastně ten nástup působnosti a ono to možná zní blbě, 

ale ono je to i bezpečnější, jo, ta injekční aplikace…“ 

(Interview s uživatelem 3) 

Jak již zbylo zmíněno, je intravenózní forma aplikace v kontextu konceptu ochrany 

veřejného zdraví vnímána jako nejvíce riziková pro uživatele i pro jeho okolí. Nicméně 

skupinová norma uživatelů drog se může od tohoto postulátu lišit zejména na základě 

nepříjemných účinků, jež jiné než injekční aplikaci připisují.   

 „Pokud je člověk šikovnej, není zbrklej a tak, tak vlastně jediný, jak se poškodí je ten 

vpich, kterej se za 2 za 3 dny to… Ale to šňupání poškozuje, že jo, přepážku nosní, 

sliznici, to člověk kolikrát cejtí jak to bolí až za ušima v těch dutinách, než to všechno 

projde. Což vlastně v tom oběhu dělá taky, přesně to samý, ale už je to naředěný s tou 

krví, už to není tak hrozný.“  

(Interview s uživatelem 3) 

Zatímco příležitostní uživatelé pervitinu v Liberci dávají při občasné konzumaci heroinu 

přednost jeho kouření v cigaretě či inhalaci z alobalu, dlouhodobí uživatelé heroinu 

z Jablonecka jednoznačně upřednostňují intravenózní aplikaci.  

„No, měl jedno nebo několik psaníček a to se většinou kouřilo v cigaretě nebo z alobalu.“ 

(Interview s uživatelem 1, Liberec) 

„No u heroinu tam je to jednoznačný. Tam prostě ta injekční aplikace vede, tam je to na 

plný koule.“   

(Interview s uživatelem 3, Jablonec n.N.) 

Na ovlivňování způsobu užívání drog se v kontextu služeb pro uživatele drog zaměřují 

především služby minimalizace rizik. Ty přitom na individuální úrovni vychází z poznatku, že 

chování jednotlivce je ovlivněno jeho  povědomím a názory o zdravotních rizicích užívání 

drog, ale i jeho záměry, motivacemi a schopnostmi. 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).  

 
                                                 
6 Upřesnění místa vloženo autorem zprávy.  
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Používání injek čních st říkaček 

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 počtu uživatelů nebo užívání drog. 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. Pokud uživatel drog není ochoten upustit od 

intravenózní aplikace, cílem je naučit ho, aby pokud možno vždy používal sterilní injekční 

stříkačku a jehlu a nesdílel ji s jinými uživateli drog, aby tak minimalizoval 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, přesto se však za určitých okolností občas mají tendenci chovat rizikově a zásady 

bezpečné aplikace poruší.  

„Tam [v Jablonci7] byla zrušená non-stop lékárna, to se přeneslo do Liberce a tím to ztížili 

teda. Takže teď oni se uchylujou k tomu, že si vyměňujou stříkačky a dokonce že tam 

hledaj´ třeba odhozený buchny. Že jako ví, tady jsme byli před 2 – 3 hodinama a tady 

někde jsme je odhodili. Takže prostě jdu a hledám buchnu, abych si do toho těla tu drogu 

nějakým způsobem dostal.“ 

(Interview s uživatelem 4) 

„No jasně. Když není nic jiného po ruce  - výměna, lékárna s pohotovostí a tak, tak si dáš 

čímkoli. To je podle okolností.  

A vědí lidé o zdravotních rizicích sdílení jehel?  

„Víš, no. Věděj´ to ty lidi, no. Prostě, když je nouze, tak to tak bejvá. Je to svinstvo, no.“   

(Interview s uživatelem 2) 

Přetrvávající mýtus o nezodpovědnosti injekčních uživatelů drog a jejich nezájmu o vlastní 

zdraví (Kalina 1993) byl výzkumem vyvrácen  na příkladu zastavení šířící se epidemie 

HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog na konci 80. let 20. stol. v Edinburghu (Stimson 

1995). Tvrzení, že i injekční uživatel se snaží své zdraví chránit a proto si šetří injekční 

stříkačky, aby je nemusel sdílet s jinými uživateli nebo hledat odhozené, podporuje i 

následující úryvek z interview.  

„Kolikrát jste v průměru  používal jednu stříkačku? 

3-4x, pokud jsem měl čistý u sebe, tak jsem se snažil přesto nehýřit a jo, že tak 2x, 3x až 

4x furt jsem schopnej, jo? Ono při tom vpichu jako, tam jde potom jenom o ostrost, jo, o 

                                                 
7 Upřesnění místa vloženo autorem zprávy.  
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nic jinýho. Protože pak člověk u toho druhýho, třetího pozoruje, že se to ztupilo, že to už i 

bolí, je to nepříjemný, nedostane se už tam, kam by chtěl, takže ji prostě vyřadí, no. 

To jste už od začátku uvažoval tak, že si injekční stříkačky šetříte? 

Ne vždycky jo. Když si třeba uvědomím, že je pátek, a že až do pondělí nebudu mít 

možnost, tak si je budu šetřit, jo? Ale pokud je úterý a já jsem si toho vědom, což taky 

pokaždý není, žejo, tak je mi to jedno víceméně. Tak jsem i schopen, že když někdo 

přijde, že nemá čistou, že mu ji prostě dám. Protože se zase dokážu vžít do tý jeho 

situace, kdy jsem taky neměl ty tři koruny, abych si moh´ koupit tu svoji buchnu.“     

(Interview s uživatelem 3) 

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.  

„Když jsem měl prostě, tak jsem si dával furt, no. Když ne, tak 2x denně, někdy 3x denně, 

kdy jsem měl, prostě. Podle situace, kolik jsem toho měl prostě.“  

(Interview s uživatelem 18) 

Ale i ze svýho to…, jako, že pokud člověk jako má, tak je jakoby nenasytnej a je schopnej 

si dát třeba 15x za den. Protože tam jsou lidi a třeba i já, že jsme se dostali až na 2 g 

denně, jo?“ 

(Interview s uživatelem 49) 

Když ale mají z nějakého důvodu omezený přístup k droze, spokojí se s tzv. nutnou, 

minimální dávkou, aby zejména v případě uživatelů heroinu netrpěli nepříjemnými stavy 

syndromu odnětí drogy lidově označovanému jako absťák.  

 „Taková ta nutná dávka, jo, jako aby byl člověk schopnej zbavit se příznaků, prostě, by 

byla od 0,5 do 0,75 g. V průměru, jo? Ta nutnost, jako když je opravdu třeba šetřit, tak to 

úplný minimum za den je 2x. jo, minimálně. Někdy během dopoledne a pak odpoledne. 

Protože to jako jinak pro toho člověka není možný, jo. Ona ta droga zas tak dlouho v těle 

nevydrží. To je tak maximálně 8 hod. a člověk potřebuje další dávku.“ 

 (Interview s uživatelem 39) 

V případě fatálního nedostatku drogy dokáží nástup nepříjemných somatických stavů 

oddálit i různé náhražky nebo dokonce placebo.  

                                                 
8 Uživatel pervitinu.  
9 Uživatel heroinu.  
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„Tam pak dokonce fungujou i takový ty věci, že třeba – že se člověk spokojí s výplachem, 

jo? Prostě jako vypláchnu nářadí a i to člověku pomůže, třeba jenom na půl hodiny, ale to 

za to stojí, no. A samozřejmě i náhražky všemožný, jo, daj se koupit. Pokud je třeba na 

opiátech, tak si může v květinářství koupit normálně to se prodává aranžérská sušina, čili 

makovice suchý jo, tak to koupíte za 50 Kč makovic a taky se s tím dá různě pracovat, jo? 

Různý vývary, nějaký diacetylmorfiny a takový ty, ty, ty – no, deriváty opia prostě.“ 

(Interview s uživatelem 39) 

Potenciální nep říznivé dopady užívání 

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 přenášené krví – zejména přenos viru HIV či 

virových hepatitid typu B a C, zvýšená nemocnost, různé druhy somatických poškození a 

závislost, v jejímž důsledku je vyhledávána léčba.  

Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (Mravčík a kol. 

2006) je trend výskytu infekčních nemocí u uživatelů drog v ČR příznivý. Výskyt viru HIV 

mezi injekčními uživateli zůstává dlouhodobě pod 1 %, přesto byl v minulém roce 

zaznamenán nárůst nově infikovaných injekčních uživatelů virem HIV. Mezi klienty 

nízkoprahových zařízení a terénních programů se seroprevalence VHC pohybuje kolem 

30 - 35 %, seroprevalence VHB kolem 10 %, ve skupinách uživatelů drog s dlouholetou 

anamnézou užívání (klienti v substituční léčbě nebo ve vězení) kolem 60 % u VHC a 15 % 

u VHB. Podle studie NMS se riziko nákazy VHC během 1 roku pohybuje kolem cca 11 % 

u dlouhodobých injekčních uživatelů drog, tj. v průběhu 1 roku se 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).  

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).  

V Libereckém kraji požádalo v roce 2005 o poskytnutí odborné pomoci ve službách 

primárně určených pro uživatele návykových látek celkem 822 klientů, z toho 690 

problémových uživatelů návykových látek – v převážné většině se jednalo o uživatele 

pervitinu, následovaných uživateli heroinu a dalších látek (Mravčík a kol. 2006, viz obr. 5). 

Rozdíl mezi počtem problémových uživatelů a celkovým počtem osob, jež požádaly o 

odborné služby tvoří uživatelé konopných drog a rodinní příslušníci uživatelů. Z analýzy 
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statistik, které zpracovávají pracovníci služeb pro uživatele drog podle požadavku Rady 

vlády pro koordinaci protidrogové politiky vyplývá, že sledovaná data v kumulované 

podobě, v níž jsou prezentována, neposkytují všechny potřebné informace pro zpracování 

spolehlivé a validní analýzy potřeb uživatelů drog jako podklad pro plánování 

odpovídajících služeb v Libereckém kraji. To je způsobeno několika okolnostmi: 1) 

nejasná definice uživatele drog s výjimkou problémového uživatele, jež se odvolává na 

definici Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti10, 2) nejasná 

definice termínu „žádost o léčbu“, jež ve stávajícím pojetí Hygienické služby hl. m. Prahy 

vede k evidenci všech uživatelů drog, kteří během sledovaného roku vstoupili do kontaktu 

(byť jednorázového) s jakýmkoli odborným zařízením, jež poskytuje data do státního 

registru. Počty takto evidovaných uživatelů drog nevypovídají nic o tom, o jaký typ služeb 

evidovaní klienti požádali – zda o výměnu injekčního materiálu nebo o jiný typ pomoci 

např. formou léčby k abstinenci.  

Obr. 5 -  Počet všech žádostí o léčbu v r. 2005 podle typů drog a regionů na 100 tis. obyvatel (Poslanecký a kol. 
2006 In: Mravčík a kol. 2006)  
 

 
 
 
Pozornost si zaslouží narůstající poptávka po odborné pomoci ze strany uživatelů 

konopných drog, především marihuany, již odborná pracoviště  v posledních několika 

letech zaznamenávají jak v Libereckém kraji, tak celorepublikově. Zkušenosti 

poskytovatelů služeb pro uživatele drog naznačují nárůst poptávky po poradenské činnosti 

v případě užívání marihuany zejména u mladých lidí do 20 let věku, které do zařízení 

nejčastěji přivádějí jejich rodiče žádající o nápravu. Praxe ukazuje, že se v naprosté 

většin ě nejedná o vážné problémy s užíváním konopných drog , ale spíše o zástupný 
                                                 
10 Problémový uživatel – dlouhodobě a/nebo injekčně užívá pervitin nebo kokain. Z této definice např. vypadávají uživatelé 
těkavých látek, kteří mohou naplňovat kritéria, že jim dlouhodobé užívání působí vážné zdravotní a sociální problémy.  
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problém  signalizující konflikty v rodinném systému uživatele marihuany. Důvodem pro 

zvýšené vyhledávání odborné pomoci může být i panika rodičů když zjistí, že jejich 

potomek užívá marihuanu. V těchto případech se spíše než práce s individuálním 

uživatelem drogy osvědčuje rodinné poradenství se všemi členy rodiny. Taková služba je 

nicméně na území Libereckého kraje dostupná v omezené míře. Poskytování tohoto typu 

služeb v nízkoprahových kontaktních centrech primárně určených pro problémové 

uživatele drog není nejvhodnější, protože se ne vždy zařízením daří tyto rozdílné skupiny 

klientů od sebe oddělit např. samostatnými vchody.  

 
Nové trendy v užívání NL 

Žádné známky nových trendů v distribuci či užívání omamných a psychotropních látek 

vymykajících se celostátnímu vývoji  nebyly zjištěny:  

 

4.3. Vytipované rizikové lokality 

Jak vyplývá z části 4.1. této zprávy, ilegální drogy jsou, v souladu s celorepublikovým 

trendem,  poměrně snadno dostupné na území celého kraje, byť se výrazně liší u různých 

typů drog. Nejsnáze dostupné jsou marihuana a pervitin, jež je možné si opatřit nejenom 

ve velkých městech, ale i v menších  obcích. Hlavním důvodem je patrně to, že marihuanu 

si pěstují a pervitin vyrábějí místní uživatelé drog převážně pro osobní potřebu respektive 

pro potřebu uzavřené komunity uživatelů pervitinu. Ty v převažující míře fungují na bázi 

samozásobitelství. Přesto byla v průběhu sběru dat indikována některá místa a lokality 

v Libereckém kraji, jež jsou na základě subjektivního pohledu participantů studie – 

uživatelů drog, pracovníků drogových služeb či veřejné správy  - vnímány jako více 

rizikové ve vztahu k užívání ilegálních návykových látek. Vzhledem k tomu, že výzkum byl 

prováděn metodou rychlého průzkumu, je velmi pravděpodobné, že výčet identifikovaných 

rizikových lokalit nemusí být vyčerpávající a omezuje se zejména na taková místa či 

regiony, jež jsou z pohledu oslovených participantů nejznámější a tudíž byla 

v rozhovorech s nimi explicitně zmíněna.  

Z informací získaných v průběhu šetření lze usuzovat, že v každém z 21 měst a obcí 

s rozšířenou působností či s pověřeným úřadem, ale i v menších obcích (např. Harrachov, 

Desná, Smržovka či Ploužnice) nebo jejich okolí se vyskytují různě velké komunity 

problémových uživatelů11 ilegálních drog. Ti se zdržují v tzv. uživatelských bytech a část 

z nich průběžně migruje a mění místa pobytu. Odhady počtů problémových uživatelů 

převážně pervitinu v každé z 11 obcí s pověřeným úřadem se pohybují v rozmezí mezi 10 

                                                 
11 Tj. těch, kteří v souladu s definicí Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti dlouhodobě a/nebo 
injekčně užívají heroin či pervitin.  
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– 25 osobami, v části obcí s rozšířenou působností – Turnov, Semily, Jilemnice, Železný 

Brod, Frýdlant, Tanvald a Nový Bor – v intervalu 15 – 40 osob. Řádově nejvyšší jsou 

odhady počtu problémových uživatelů drog v České Lípě (100 - 200  osob), Jablonci nad 

Nisou (150 - 250) a v Liberci (200 - 300).  

Různé zahraniční výzkumy upozorňují na souvislosti mezi výskytem rizikových 

environmentálních faktorů a užíváním návykových látek a jeho nepříznivých důsledků. 

Tuto hypotézu potvrdila i první česká srovnávací analýza vybraných demografických a 

socioekonomických ukazatelů a dat o rozsahu a dopadech užívání drog a jejich srovnání 

podle krajů České republiky (Lejčková a kol. 2004). V této analýze se Liberecký kraj spolu 

s Karlovarským zařadil hned za hlavní město Prahu a Ústecký kraj, v nichž se problémy 

spojené s užíváním návykových látek v ČR výrazně koncentrují. Autoři studie došli 

k závěru, že v Libereckém kraji je velmi nepříznivé demografické prostředí, v němž se 

koncentrují problémové sociální jevy, ale situace v užívání drog je v porovnání s dalšími 

kraji průměrná. Tento závěr příliš nekoresponduje s poměrně nízkým odhadem prevalence 

problémových uživatelů drog zpracovaným na celostátní úrovni (Mravčík a kol. 2006).  

Zahraniční studie naznačují, že různé formy rizikového a/nebo problémového chování se 

ve zvýšené míře vyskytují v lokalitách nebo regionech s nižší úrovní kvality života, 

s vysokou mírou nezaměstnanosti,  koncentrace socio-ekonomicky znevýhodněných nebo 

sociální exkluzí ohrožených skupin obyvatelstva, ale i v rekreačních oblastech či oblastech 

s vyšší koncentrací škol a školských zařízení, či ve větších městských aglomeracích 

a/nebo sídlišť s vysokou mírou anonymity. To potvrzují i poznatky z šetření provedeného 

v Libereckém kraji, kde byly identifikované některé lokality, jež jsou na základě 

subjektivního názoru respondentů šetření – tj. uživatelů drog, poskytovatelů služeb a 

pracovníků veřejné správy – vnímány jako rizikové ve vztahu k užívání ilegálních drog. 

Zde je třeba upozornit na limity použité metody rychlého průzkumu, která usiluje o rychlé 

zmapování situace a identifikaci hlavních problémů nebo rizik a nikoli o její vyčerpávající 

zhodnocení. Je proto pravděpodobné, že se v průběhu realizace studie nepodařilo 

identifikovat všechny objektivně rizikové lokality.  

Českolipsko 

V České Lípě označili zástupci poskytovatelů služeb i veřejné správy za riziková tři 

části města, a sice sídliště Sever, v němž jsou ve zvýšené míře koncentrováni občané z 

řad romské populace a městskou část Dubice. Ta do jisté míry vykazuje znaky ghetta, 

protože do ní byli sestěhováváni občané z nižších příjmových skupin, především ti, kteří 

dlouhodobě neplatili nájem v nájemních bytech a vyskytují se zde případy čichání toluenu 

mladými lidmi. Mezi rizikové lokality patří i sídliště Špičák.  
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„Na sídlišti Špičák v řadě konkrétních případů dochází k užívání pervitinu, který je zde 

údajně velmi snadno dostupný.“ 

(fokusní skupina 1) 

Do další skupiny potenciálně rizikových oblastí lze zařadit v rozhovorech zmíněné Doksy a 

Kravaře, jež patří mezi rekreační lokality. Ty jsou asociovány se zvýšenou mírou výskytu 

rizikových forem chování včetně užívání návykových látek. K tomu významně přispívají 

turisté či chalupáři, kteří s sebou mohou drogy do kraje dovážet, nabízet je místním 

obyvatelům nebo zde po nich vytvářet poptávku, což může vést ke vzniku respektive 

k udržování ilegálních trhů s nimi. Doksy byly ještě jako riziková obec zmíněny 

v souvislosti s tamním zemědělským učilištěm, kde se kumulují mladí lidé s nízkou úrovní 

dosaženého vzdělání a vysokou mírou rizikového chování.  

Další specifickou skupinu identifikovaných území tvoří obce v blízkosti bývalého 

vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Vedle Mimoně jsou jako rizikové obce vnímány 

především Ploužnice a Kuřivody, v nichž jsou po rekonstrukci nabízeny levné sociální byty 

ve zrekonstruovaných panelových domech v minulosti obývaných sovětskými důstojníky. 

Hlavním vnímaným rizikem je zvýšená kumulace lidí z nižších socio-ekonomických skupin 

a obtíže získat v místě nebo v jeho blízkém okolí práci, což je může vytvářet sociální 

podmínky pro zvýšený výskyt rizikových a/nebo problémových forem chování.  

„Takže ta Ploužnice jo, ale teď si vemte, co v Ploužnici? Budete mezi lesy tam, tam je to 

hrozně hezký, když máte auto… ale bez auta a bez práce? Takže… 

(Interview 1)  

V Novém Boru je jako rizikové místo ve vztahu k užívání návykových látek vnímána 

ubytovna v Křižíkově ulici, kde se kumulují sociálně slabí občané a neplatiči nájemného.  

Liberecko 

Podobně jako v České Lípě byla v Liberci jako riziková místa ve vztahu k užívání drog 

označena některá sídliště - Kunratická, Rochlice, Doubí - s vysokou koncentrací nudících 

se mladých lidí a vysokou mírou dostupnosti drog. Ve stejné souvislosti byl zmíněn i 

Hanychov v blízkosti Ještědu.  

Z pohledu respondentů hraje významnou roli ve vztahu k distribuci a užívání drog i část 

centra, zejména ulice Fügnerova v okolí obchodního domu Tesco. Místo přirozeného 

setkávání občanů v centru města je vnímáno jako polootevřená drogová scéna.  

„V Liberci je to určitě centrum dole kolem toho Tesca, ty, ty, ty romský bandičky. Co se týče 

pervitinu tak někdy tam člověk uspěje ať je zná, nezná..“ 

(Interview s uživatelem 4) 
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Jako rizikové jsou vnímány i některé restaurace a kluby v okolí centra města, kde jsou 

distribuovány drogy, jež jsou asociovány se životním stylem určitých subkultur.  

„V Liberci no, v tom klubu hodně, to, to, kde pouštěj´ taneční muziku, no, tak tam to je hodně. 

A tam vlastně seženeš všechny možný drogy – teda marihuanu, pervitin a extázi – stačí se 

jenom zeptat, no, třeba na baru a hned víš…“  

(Interview s uživatelem 1) 

Jako specificky rizikové oblasti ve vztahu k užívání heroinu, jehož užívání není v kraji tak 

rozšířené jako v dalších částech ČR byly identifikovány zejména Frýdlant a Hejnice.   

Jablonecko 

V Jablonci n. Nisou je za pomyslné centrum nezákonné distribuce drog považována  

Saskova ulice, jež vykazuje určité znaky ghetta s vyšší koncentrací obyvatel z nižších 

příjmových skupin a romské populace.  

„V Jablonci to je, v centru se dá taky, ale je to spíš takový, že tam je možný někoho oslovit a 

ten vás zavede někam, jo? A pak je to takový jako vázaný na ty, ono se to sice moc 

nepoužívá, ale já bych to teď použil jako, vázaný na ty ghetta. Jako třeba Saskova ulice, 

taková jakoby profláklá, ze starý zástavby, bydlej tam spíš jenom Romové anebo sociálně 

slabší, hhhm, Češi.“ 

(Interview s uživatelem 3)  

Jako riziková místa lze bezesporu vnímat i menší obce, v nichž se nacházejí tzv. 

uživatelské vařičské byty, přestože se zde patrně v menší míře vyskytují i uživatelé 

heroinu, kteří jsou napojeni na jeho nelegální distribuci v Jablonci n.N. Navíc se jedná o 

obce významně zatížené turistikou, jež – jak již bylo naznačeno, jsou rovněž asociovány 

se zvýšenou mírou užívání drog.  

„Jo, jsou, jsou napojený, ale vyloženě na ten Jablonec jako, jo? Protože to nejsou ani 

jablonečáci, jo? Že jsou jakoby ze zahumna, jo? Právě ten Tanvald, Smržovka..“ 

(Interview s uživatelem 3)  

„Já znám v Desný třeba nějaký lidi, který berou pervitin. Taky uzavřená jako společnost, 

no. V Tanvaldě taky hodně, tam jsou, tam je vařič, pak i Harrachov….“ 

(Interview s uživatelem 2) 

Semilsko 

Na Semilsku byly jako rizikové obce v souvislosti s výskytem tzv. uživatelských vařičských 

bytů zmíněny Semily a Lomnice nad Popelkou.  

 Jak bylo diskutováno v úvodu, je velmi pravděpodobné, že výše uvedený výčet míst a 

regionů, jež jsou participanty studie subjektivně vnímány jako rizikové ve vztahu k užívání 
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návykových látek, není vyčerpávající. Lze ale předpokládat, že se v něm podařilo zachytit 

ty nejvíce rizikové lokality. V této souvislosti je na místě připomenout informaci z úvodu 

této části zprávy. A sice, že se různě velké komunity problémových uživatelů ilegálních 

drog, které se koncentrují kolem tzv. uživatelských, často vařičských bytů, vyskytují 

prakticky ve všech větších městech a obcích na území kraje.  
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5. SÍŤ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO UŽIVATELE DROG  
 
Na základě objednávky zadavatele studie se tato výzkumná studie zaměřila na mapování, 

popis a analýzu služeb minimalizace rizik a snižování poptávky po drogách - tj. léčby a 

sociální reintegrace uživatelů návykových látek. Hlavním přístupem v kontextu těchto typů 

služeb 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 

udržení změny chování ve vztahu k užívání návykových látek.  

Jako zdroj informací pro zpracování této části zprávy byly použity zprávy o realizaci 

programů zpracované poskytovateli služeb pro uživatele drog, výroční zprávy Libereckého 

kraje a rozhovory s pracovníky služeb, uživateli drog a pracovníky veřejné správy.   

 

5.1. Síť poskytovatel ů služeb pro uživatele ilegálních drog 

 
Na území Libereckého kraje pracují tito významní poskytovatelé služeb minimalizace rizik, 

léčby a následné péče, kteří se primárně věnují práci s uživateli ilegálních návykových 

látek (viz tab. 6): 

a) nízkoprahová kontaktní a poradenská centra (s te rénním programem) 

� K-centrum – centrum pro drogové závislosti o.s. Pas ant v České Líp ě 

poskytuje služby minimalizace zdravotních a sociálních rizik souvisejících 

s užíváním návykových látek. Kromě toho realizuje terénní program minimalizace 

rizik na území města s využitím dvou indigenních terénních pracovníků (aktivní 

uživatelé – klienti služby) a spolupracuje s Doksy. 

� Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec poskytuje služby 

minimalizace zdravotních a sociálních rizik souvisejících s užíváním návykových 

látek. Kromě toho realizuje terénní program minimalizace rizik v Jablonci n.N., 

Hejnicích a Frýdlantu.  

Pozn.: Do 31. 12. 2006 je provozovatelem služby Centrum sociálních služeb 

Libereckého kraje, od 1. 1. 2007 služba přechází pod nového zřizovatele občanské 

sdružení Most k naději se sídlem v Mostě.  
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b) služby ambulantní lé čby a následné pé če 

� Advaita, o.s. poskytuje služby ambulantního poradenství pro uživatele drog a 

následné péče pro uživatele ilegálních drog po absolvované léčbě závislého 

chování. 

c) detoxifika ční jednotka 

� Detoxifika ční centrum Krajské nemocnice Liberec poskytuje službu pobytové 

detoxifikace uživatelů návykových látek.  

d) reziden ční zařízení léčby 

� Terapeutická komunita o.s. Advaita pro drogov ě závislé (TKDZ) v Nové Vsi  

nabízí dlouhodobou rezidenční léčbu dospělých osob s diagnostikovanou závislostí 

na užívání omamných a psychotropních látek. 

Pozn.: Do 31. 12. 2006 je provozovatelem služby Centrum sociálních služeb 

Libereckého kraje, od 1. 1. 2007 služba přechází pod nového zřizovatele občanské 

sdružení Advaita se sídlem v Liberci.  

Tab. 6 – přehled poskytovatelů služeb minimalizace rizik, léčby a následné péče, jež se v LK primárně věnují 
uživatelům ilegálních NL podle formy jejich právní subjektivity 

Typ služby  
Státní organizace 

 
Územní 

působnost 
MR DX AL ST ÚL TK NP SU 

Detoxifikační centrum, Krajská 
nemocnice Liberec  

Liberecký kraj  X       

Kontaktní centrum pro lidi ohrožené 
drogou, Liberec, CSS LK 

Liberecko, 
Jablonec 

n.N., Frýdlant 

X        

Terapeutická komunita pro drogově 
závislé, Nová Ves, CSS LK 

celá ČR      X   

Nestátní nezisková organizace          

K-centrum – centrum pro drogové 
závislosti, o.s. Pasant, Česká Lípa  

Českolipsko X        

Advaita, o.s., Liberec celá ČR   X    X  

CELKEM          

Legenda- provozovaná služba – MR – služby minimalizace rizik, DX – detoxifikace, AL – ambulantní léčba, 
ST – léčba v denním stacionáři, ÚL – krátkodobá a střednědobá ústavní léčba, TK – residenční péče 
v terapeutické komunitě, NP – následná péče (doléčování), SU – substituční léčba.  

Jak vyplývá z tab. 6, síť služeb, které se v Libereckém kraji primárně věnují práci 

s uživateli drog, je poměrně řídká.  Některé typy služeb na území kraje nejsou – zejména 

krátkodobá ústavní léčba, kterou uživatelé drog vyhledávají v zařízeních v jiných krajích a 

substituční léčba s výjimkou redukční substituční léčby Subutexem, kterou poskytuje 

pouze jeden lékař v České Lípě. Na území okresu Semily žádná služba zaměřená 

primárně na práci s uživateli ilegálních návykových látek není. Nicméně zkušenosti 

z výzkumů nebo praxe naznačují, že není nezbytně nutné a především ekonomické 
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zřizovat v každém okresním městě „kamenné“ služby primárně zaměřené na práci 

s uživateli ilegálních návykových látek.  

Např. Palm a Zábranský na základě mezinárodního srovnávacího výzkumu Globální přístup 

k užívání drog (2001, str. 17), který probíhal i v České republice, upozorňují, že na problémy 

spojené s užíváním návykových látek je na místní úrovni třeba reagovat konkrétními a 

selektivními opatřeními. Vychází přitom ze skutečnosti, že každá obec nebo region jsou 

odlišné a není proto možné do nich jednoduše přenést jeden model opatření protidrogové 

politiky, který se osvědčil jinde. Např. přenést model kontaktního centra pro uživatele drog 

z Prahy do Jablonce n.N. či do Semil bez jakékoli jeho modifikace se zohledněním místních 

specifik by patrně nebylo efektivní. 

Kromě toho na základě zjištění svých i dalších výzkumníků uvedení autoři zdůrazňují, že 

odpov ěď na problémy spojené s užíváním drog na komunální ú rovni vyžaduje více 

sociální a psycho-sociální opat ření, než výhradn ě jen specificky drogové služby . To 

proto, že sociální služby, které se nezaměřují pouze na uživatele drog, nejenomže přispívají 

ke snižování užívání návykových látek, ale zaměřují se především na jeho příčiny, nikoli 

pouze na jeho důsledky. V tomto ohledu vycházejí autoři z poznatků, že zranitelnost, jež 

může vést k rozvoji problémů s užíváním návykových látek, je spojena se sociálními 

podmínkami života komunity a jednotlivců a především souvisí s rizikem sociální exkluze 

určitých skupin obyvatel včetně uživatelů drog. To ovšem neznamená, že by specifické 

služby pro uživatele drog na místní úrovni nem ěly své nezastupitelné místo. Je však 

třeba je efektivně propojovat s dalšími, již existujícími zdravotnickými a především sociálními 

službami.    

V kontextu této diskuse navrhují výše uvedení autoři zpracovávat na místní úrovni tzv. 

sociální diagnózu užívání drog . Ta na jedné straně usiluje zmapovat rozsah užívání drog 

a s ním souvisejících sociálních problémů a na straně druhé zmapovat relevantní existující 

specifické drogové, sociální a zdravotní služby, jež mohou některé typy potřeb uživatelů 

návykových látek a jejich blízkých osob uspokojovat. To koresponduje  i s východisky  

realizace protidrogové politiky  v ČR definovanými v Národní strategii protidrogové politiky 

2005-2009 (Úřad vlády ČR 2005), podle nichž by v současné době spíše než budování 

nových služeb pro uživatele drog měla být pozornost primárně zaměřena na optimální 

využití t ěch stávajících , jež mohou identifikované potřeby uživatelů návykových látek a 

jejich blízkých osob adekvátně uspokojovat.  

„Frýdlantský model“  

Z průběhu šetření v Libereckém kraji vyplývá, že se takový optimální model efektivního 

propojování služeb daří realizovat ve Frýdlantu. Město Frýdlant zřídilo Poradní a setkávací 
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centrum (POSEC), jež je součástí oddělení prevence kanceláře úřadu Městského úřadu 

Frýdlant a nabízí poradenství pro dopívající i dospělé, kteří se potýkají s různými sociálně-

zdravotními problémy včetně užívání návykových látek. Tento typ služby je na základě 

smluvního vztahu doplňován službou terénního kontaktního a výměnného programu, který 

se zaměřuje na vyhledávání a poskytování služeb problémovým uživatelům drog, kteří by 

patrně z obavy ze sociální stigmatizace služeb Poradního a potkávacího centra nevyhledali. 

Tento přístup kombinace dvou typů sociálních služeb rozšiřuje spektrum nabízené pomoci 

pro širší cílovou skupinu obyvatel Frýdlantu a případně okolních obcí, než by tomu bylo 

v případě realizace pouze jedné nebo druhé služby.  

Z realizace studie vyplynulo, že podobnou cestou se pouští i Městský úřad Nový Bor, který 

od září 2006 pilotně zřídil Centrum odborné psychologické pomoci (COPP). To nabízí služby 

externího psychologa pro občany Novoborska v rozsahu 4 hod. týdně např. právě 

v případech výskytů problémů souvisejících se zneužíváním léků či problémovým pitím 

alkoholu. Že se jedná o službu, která v Novém Boru chyběla, lze usuzovat ze skutečnosti, 

že na počátku listopadu 2006 již byli objednaní klienti na leden 2007. To vedlo pracovníky 

Městského úřadu k záměru rozšířit v roce 2007 činnost centra o služby speciálního 

pedagoga, který by měl pracovat přibližně se stejnou časovou dotací, jako psycholog. I tento 

model se jeví jako inspirativní pro další obce s rozšířenou působností, v nichž není podobný 

typ služby zajištěn. Přehodnocení si zaslouží i nabídka Střediska výchovné péče v Liberci, 

jež by mohlo podobný typ poradenských služeb pro mladé lidi experimentující s drogami 

rovněž zajišťovat stejně jako otázka zřízení Střediska výchovné péče s obdobným typem 

služby v České Lípě.  

Výhodné by bylo, aby zřízení takového nebo obdobného typu služby v některém z měst 

Libereckého kraje bylo pilotně doplněno o nabídku služeb terénního kontaktního a 

výměnného programu primárně zaměřeného na problémové uživatele ilegálních drog. 

Zkušenosti z praxe i ze zahraničních výzkumů totiž naznačují, že skupina uživatelů 

ilegálních drog má tendenci nevyhledávat odborné služby, protože se obává sociální 

stigmatizace, exkluze případně hrozby trestního stíhání v souvislosti s porušováním zákona 

o zákazu výroby, držení a přechovávání zakázaných látek (Hartnoll 1992). Proto by je měly 

terénní programy aktivně vyhledávat, navazovat s nimi kontakt a motivovat je ke změně 

rizikových forem užívání drog – zejména sdílení a opakovaného užívání injekčního 

materiálu, injekčního užívání per se případně dosáhnout abstinence od užívání drog. Tento 

přístup se osvědčil jako významný prvek ochrany veřejného zdraví na místní úrovni, tedy 

nejenom zdraví uživatelů návykových látek, ale i neuživatelů, kteří s nimi žijí v jenom městě 

nebo obci (Reuter a Pollack 2006).  
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5.2. Poptávka po službách pro uživatele drog 

V této části se zpráva 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 Libereckého 

kraje a rozhovory s pracovníky služeb, uživateli drog 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. – 7 využití služeb primárně určených pro uživatele ilegálních drog problémovými uživateli v Libereckém kraji 
2003-2005   

Počet UD, kte ří využili službu Název služby Cílová skupina 
2003 2004 2005 

Oblast 
působnosti 

Nízkoprahové kontaktní a poradenské služby  
K-centrum – centrum pro 
drogové závislosti, o.s. 
Pasant, Česká Lípa 

Problémoví nejčastěji injekční 
uživatelé drog zejm. pervitinu, 
rekreační uživatelé UD od 15 let, 
rodiče, blízké osoby a partneři. 

 
88 

 
136 

 
103 

 
Českolipsko 

Kontaktní centrum pro 
lidi ohrožené drogou 
Liberec, CSS LK  

Uživatelé drog od 15 let a široká 
veřejnost. 

 
? 

 
417 

 
329 

Liberecko 
Jablonecko* * 
Frýdlantsko 

K centrum – pro osoby 
závislé a  ohrožené 
drogou – PKC ARX 
Jablonec n.N. *** 

Uživatelé psychoaktivních látek 
včetně alkoholu. 

 
26 

 
192 

 
117 

 
Jablonecko 

Služby lé čby a následné pé če 
Detoxifikační centrum 
Krajské nemocnice 
Liberec 

Osoby se závislostí  na užívání 
nealkoholových i alkoholových 
drog od 15 let.  

 
78 

 
93 

 
69 

 
ČR 

Terapeutická komunita 
pro drogově závislé Nová 
Ves (dále TKDZ), CSS 
LK 

Osoby se závislostí na užívání 
zejm. nelegálních návykových 
látek ve středním až těžkém 
stupni závislosti od 18 let. 

 
30 

 
32 

 
28 

 
ČR 

Ambulantní poradenství 
pro drogově závislé 
v Libereckém kraji, 
Advaita, o.s., Liberec 

Osoby s diagnózou závislosti 
užívání převážně ilegálních  
návykových látek a patologičtí 
hráči od 15 let.  

 
- 

 
9 

 
19 

 
ČR 

Následná péče pro 
drogově závislé, Advaita, 
o.s. Liberec 

Osoby s diagnózou závislosti 
užívání převážně ilegálních  
návykových látek a patologičtí 
hráči od 15 let.  

 
27 

 
18 

 
25 

 
ČR 

celkem - 897 690  

* - ve statistice za rok 2003 neuvádí počet uživatelů, ale 1382 kontaktů v KC, 309 v terénním programu a 133 
prvokontaktů 

** - od 1. 8. 2005 
*** - ukončilo činnost k 31.7.2005 
 
Z uvedeného přehledu vyplývá, že mezi roky 2004 a 2005 došlo v případě dvou existujících 

nízkoprahových a poradenských center12 k poklesu počtu problémových uživatelů drog, kteří 

jsou s těmito službami v kontaktu. V případě služby v České Lípě se poptávka po službách 

                                                 
12 Dle definice zákona č. 379/2005.   
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snížila o cca 24 %, zvýšil se však počet opakovaných kontaktů s uživateli, v Liberci se počet 

klientů snížil zhruba o 21 %. Služba v Jablonci n. N. svoji činnost v průběhu roku 2005 

ukončila. To se patrně odrazilo i ve snížení počtu osob, které v roce 2005 vyhledaly 

detoxifikaci (pokles cca o 25 %). Terapeutická komunita pro drogově závislé vykazuje 

víceméně stabilní počet klientů (byť tato služba není primárně využívána uživateli drog 

z Libereckého kraje), zvýšená poptávka byla zaznamenána po službách ambulantního 

poradenství a následné péče. Tato skutečnost ani data z celostátních statistik a 

prevalenčních odhadů však nenaznačují, že by došlo k významnému snížení počtu 

problémových uživatelů drog na území kraje.  

 

Nízkoprahové kontaktní a poradenské služby 

V případě K-centra – centra pro drogové závislosti v České Lípě může zřejmě snížení počtu 

klientů souviset s dlouhodobým onemocněním jednoho ze stěžejních indigenních terénních 

pracovníků (K-centrum Česká Lípa 2006), dalším možným vysvětlením je migrace uživatelů 

drog, jež je poměrně častým jevem. Zařízení realizovalo v roce 2005 dotazníkové šetření, 

v němž zjišťovalo subjektivní spokojenost klientů s poskytovanými službami. Z průběžného 

hodnocení vyplynulo, že „klienti, jsou dobře informováni a většinou spokojeni se službami 

KC. Nemají potřebu měnit nabídku služeb, pouze 3 respondenti by rozšířili služby o 

skupinovou terapii, možnost non-stop provozu a větší výběr knih“. Tyto závěry potvrdily i 

poznatky z individuálního interview s klientem služby v průběhu realizace této studie.  

„Jo, ale ty, co sem přijdou, tady maj, že jo. Dá se říct, že co se týče práce, maj tady možnost 

zeptat se na práci, můžou si zavolat, jo. Takže tyhlety věci se tady daj tvořit a dá se tady 

taky, že jo, pokud se někdo chce léčit, tak se jim tady umožní ten kontakt s těma 

střediskama, kde se to provozuje, takže já si myslím, že tady nechybí nic.“  

(Interview s uživatelem 2) 

Přesto se zdá, že jednou z dalších příčin poklesu počtu uživatelů drog v kontaktu se službou 

v České Lípě může být i přístup indigenních pracovníků, kteří zajišťují sekundární výměnu 

pro ty uživatele, kteří dosud kontaktní centrum patrně v důsledku obav ze stigmatizace či 

z jiných důvodů nenavštívili. Zdá se totiž, že indigenní pracovníci nejsou příliš aktivní ve 

vyhledávání skrytých uživatelů drog a jejich kontaktování.  

„Ne všichni lidi to Káčko navštěvujou, žejo, většina těch lidí to Káčko nenavštěvuje, jo? 

Z obavy z toho, že budou, že se zviditelněj, že jo? Asi takhle bych to řekl. Dá se říct, že ti co 

mě znají tak chodí za mnou, ty mně vždycky oslověj, no. Jinak se dá říct, že jiný lidi moc 

nevyhledávám, jako sám, no.“  

(Interview s uživatelem 2) 
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Tým Kontaktního centra pro lidi ohrožené drogou v Liberci se v průběhu roku 2005 potýkal 

s personálními změnami v centru i terénním programu a tato situace dosud neskončila. Od 

1. 1. 2007, kdy služba přejde pod nového zřizovatele, má dojít ke kompletní obměně 

personálu Kontaktního centra. Personální problémy a výměny terénních pracovníků 

pravděpodobně vedly nejenom k poklesu kontaktů, ale i ke ztrátě v minulosti již navázaných 

kontaktů, zejména ve Frýdlantu a v Hejnicích. Podle názoru pracovníků centra se drogová 

scéna v městech mimo Liberec uzavřela, přičemž v Jablonci n. N. dávali uživatelé drog 

přednost tzv. sekundární výměně injekčního materiálu13, ve Frýdlantu a v Hejnicích se měla 

scéna uzavřít mj. i díky proběhlým policejním zátahům na distributory (Kontaktní centrum 

Liberec 2006). Další možné důvody snížení počtu uživatelů drog v kontaktu se službami 

budou diskutovány v další části (viz 5.3. Potřeby uživatelů drog a okruhy problémů).  

Poznatky z realizovaného šetření naznačují, že pokrytí Libereckého kraje kontaktními a 

poradenskými stejně jako terénními službami zcela neodpovídá potřebám skryté populace 

uživatelů ilegálních drog. Některé části Libereckého kraje nejsou pokryty ani službami 

terénního programu přesto, že některé městské úřady vstoupily s poskytovateli služeb do 

jednání se žádostí o zajištění terénního programu v jejich městě (Turnov, Nový Bor – více 

viz část 5.3.). Jako chybějící typ služby byl identifikován zejména terénní program pro 

uživatele drog v oblastech Jilemnicka, Semilska, Turnovska a Železnobrodska, které se 

potýkají i s nedostatkem jiných typů sociálních služeb obecně, chybí ale i na Novoborsku.  

„„Tady to jsou jako všechno vesnice, no, lesy jsou tam. To už si fakt lidi zajedou do toho 

Jablonce. Ten Jablonec je důležitej podle mě, jo, protože tady to všechno máš (ukazuje na 

mapě městečka nad Jabloncem). V Železným Brodě tam taky není nic, pokud vím, 

v Turnově taky… no tak tady nikde nic není. Jedině snad ty lékárny. Já, já mám dobrou 

zkušenost s těma káčkama, tam mi vždycky nějak pomohli, no.“  

(interview s uživatelem 1) 

Ve vztahu k uvedené absenci terénních výměnných programů pro uživatele ilegálních 

návykových látek lze namítnout, že taková služba není zapotřebí, protože si část uživatelů 

v Libereckém kraji prokazatelně kupuje injekční sety v lékárnách. To potvrzují i průzkumy, 

které si dělají poskytovatelé nízkoprahových služeb jak v České Lípě, tak i v Liberci. 

Dotazování v lékárnách ostatně bylo často jediným zdrojem informací, které se v průběhu 

realizace této studie podařilo získat jako jeden ze zdrojů dat, že v daném městě či obci 

problémoví respektive injekční uživatelé drog žijí.  

Poznatky z těchto zdrojů dat naznačují, že jsou v kraji lékárny, byť ne všechny, které 

injekčním uživatelům drog umožňují nakoupit si injekční sety pro bezpečnější aplikaci, což 

přispívá ke snižování zdravotních rizik spojených s užíváním drog. Ta, jak již bylo 

                                                 
13 1 uživatel drog mění injekční materiál pro skupinu dalších uživatelů, kteří nevstupují do kontaktu s pracovníky služeb.  



Analýza drogové scény a služeb pro uživatele drog  45/54 Závěrečná zpráva 
v Libereckém kraji 

diskutováno ohrožují nejenom zdraví samotných uživatelů drog, ale i jejich dalších 

spoluobčanů.  Následující tabulka uvádí pro ilustraci expertní odhady lékárníků o počtu 

injekčních stříkaček prodaných uživatelům drog v některých městech či oblastech 

Libereckého kraje v roce 2005.  

Tab. 8 -    počet injekčních stříkaček prodaných v lékárnách ve vybraných městech Libereckého kraje (2005) 
(Zdroje – K-centrum Česká Lípa, Kontaktní centrum Liberec, vlastní šetření) 

Česká Lípa Liberec Jablonec n. N.  Tanvald Turnov Frýdlantsko 
10.000 ks 6.000 ks 6.300 ks 1.500 ks 5.500 ks 738 ks 

 

Je zajímavé, že lékárny v malých městech, kde terénní výměnné programy pro uživatele 

drog nefungují, se zdají být vstřícnější vůči uživatelům drog, než některé lékárny ve 

velkých městech. Zdá se ale, že někteří lékárníci se snaží uživatelům drog přístup 

k čistým injekčním setům ztížit. Přestože běžná cena za 1 injekční stříkačku se pohybuje 

v průměru kolem 3,- Kč, někteří lékárnici ji uživatelům drog prodávají až za 20,- Kč. Byly 

zaznamenány i případy, kdy lékárník odmítl prodat uživateli drog menší počet injekčních 

stříkaček a nabízel jim pouze možnost odkoupit větší balení v počtu po 50 respektive po 

100 ks.  

Zdá se, že určitý přínos pro ochranu veřejného zdraví mohou mít i supermarkety, v nichž 

jsou zpravidla umístěny lékárny, které mívají otevřeno v sobotu do 22 hod, což výrazně 

zvyšuje dostupnost čistého injekčního náčiní pro uživatele drog zejména o víkendech. 

Zdravotní materiál však v těchto typech prodejen bývá často předražený a cena jednoho 

setu se někdy pohybuje ve výši cca 20,- Kč.  

Popsané skutečnosti mohou vést k závěru, že díky takovému přístupu lékáren k ochraně 

veřejného zdraví, není třeba zajišťovat či zvyšovat dostupnost programů minimalizace rizik 

spojených s užíváním návykových látek. Jenže jak naznačují zahraniční výzkumy, pouhá 

distribuce čistého injekčního materiálu ke snižování zdravotních rizik souvisejících 

s injekční aplikací drog nestačí. Součástí jejich distribuce by měla být i zdravotnická 

osvěta, motivační trénink klientů služeb, motivace ke změně rizikového chování a 

budování a prohlubování kontaktu jako základ pro další práci s uživatelem drog. Takový 

komplexní přístup výrazně zvyšuje efektivitu výměnných programů pro uživatele ilegálních 

drog (Strathdee a kol. 1997).    

Jako řešení současného stavu se nabízí jednání mezi stávajícími poskytovateli služeb a 

představiteli měst o možnosti rozšíření terénních programů i do uvedených oblastí, jež by 

mělo vyústit v přípravu plánu konkrétních opatření s cílem chybějící službu zavést.  
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Služby lé čby a následné pé če 

Tuto skupinu tvoří několik služeb pro uživatele ilegálních drog, jež sídlí téměř výhradně 

v Liberci. Výjimkou je terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi u Chrastavy. 

Centrum detoxifikace se zdá být využíváno přiměřeně kapacitě, byť bylo v roce 2005 

zaznamenáno snížení poptávky po jeho službách, jak již bylo uvedeno. Obvyklá čekací 

doba k nástupu do léčby je udávány v rozmezí 1 – 2 týdnů, což se nijak zvlášť nevymyká 

situaci v obdobných typech programu v ČR. S úrovní poskytované péče jsou participanti 

studie spokojeni.  

„Vím, že v Liberci je dobrá doktorka Kotková, na detoxu. Ta o tebe má zájem. Ta se snaží 

hodně lidem pomoct.“ 

(Interview s uživatelem 1)  

Služby Terapeutické komunity pro drogově závislé jsou využívány převážně „přespolními“ 

uživateli návykových látek, protože klienti z Libereckého kraje dávají přednost možnosti léčit 

se ve vzdálenějších místech od svého bydliště.  

„Já bych měl strach jít do komunity v Nový Vsi, chtěl bych vždycky jít někam dál od míst, 

který znám z užívání drog.“ 

(Interview s uživatelem 1)  

Přesto ročně programem léčby projde několik klientů z Libereckého kraje. Ve všech 

okresech kraje je jako vhodná možnost vnímána Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, jejíž 

služby participanti studie hodnotili kladně. Nicméně po absolvování léčby v terapeutické 

komunitě část klientů zůstává v Liberci a využívá navazující následné péče, kterou 

poskytuje Advaita, o.s. se sídlem v Liberci. Ta je ve vzrůstající míře vyhledávána uživateli 

drog po absolvované léčbě, kteří jsou s poskytovanými službami spokojeni, ale jako 

nedostatek vnímají chybějící chráněné bydlení, jež by měl tento program na přechodnou 

dobu poskytovat. 

„Ta Advaita tam je, tam máš možnost si vždycky jako po práci zajít a pokecat si, když 

potřebuješ, jsou tam nějaký skupiny a individuály. Můžou ti tam pomoct s problémama, no. 

podle mě je velká chyba, že oni nenabízej nějaký bydlení po léčbě – jako to je v jinejch 

doléčovácích.“  

(Interview s uživatelem 1)  

Advaita, o.s. ještě navíc poskytuje služby ambulantního poradenství pro uživatele drog, jež 

jsou rovněž užívány ve vzrůstající míře. Jako jeden z limitů této služby bylo identifikováno 

nedostatečné šíření informace o tomto typu služby a její nabídce do dalších měst 

Libereckého kraje.  

Nad rámec stávající sítě služeb byla na území kraje identifikována nedostatečná dostupnost 

ambulantních poradenských služeb, které by podobně jako poradenská centra POSEC ve 

Frýdlantu respektive COPP v Novém Boru poskytovaly služby lidem od 15 let, kteří se 
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potýkají s různými sociálními a zdravotními problémy včetně problémů spojených 

s užíváním návykových látek. Pro zavádění takových typů služeb se jako vhodný model jeví 

právě výše zmíněná poradenská centra nebo rozšíření spektra služeb poskytovaných 

Střediskem výchovné péče v Liberci respektive možnost zřídit Středisko výchovné péče 

poskytující ambulantní poradenské služby pro experimentátory s drogami v České Lípě. 

5.3. Další identifikované okruhy problém ů 
V průběhu šetření byly identifikovány další okruhy problémů, jež mohou představovat 

vážné překážky poskytování kvalitních a efektivních služeb pro cílovou skupinu 

problémových uživatelů drog na území Libereckého kraje.  

Nedostate čné informovanost o terénních programech 

Ze šetření vyplynul poznatek, že terénní programy ne vždy volí optimální přístupy a 

informační kanály, aby svým potenciálním klientům doručili informaci o nabídce svých 

služeb. 

„A třeba ten terén jezdí z Libereckého Káčka do Jablonce 1x za týden, ne? 

„Vůbec o tom nevím. Nikdy jsem nikoho nepotkal. V životě jsem nepotkal nikoho a myslím, 

že okruh mejch známejch je na tom stejně jako já. Prostě od tý doby, co zaniklo to káčko 

klasický, který bylo stejně málo využívaný a možná to byl jeden z důvodů proč zaniklo, tak 

když si lidi chtěj zachovat nějakou anonymitu, je pořád lepší zajít do lékárny ...“   

(Interview s uživatelem 4) 

Tento respondent navrhl i různé způsoby, jež lze uplatnit pro šíření informací o nabídce 

služby mezi členy obtížně dosažitelné sub-populace uživatelů drog.  

„Jo, a dobrý by bylo dodávat ty informace – ať už jako letáčky, pivní tácky, „vizitky“ apod. po 

hospodách a po klubech, protože ty lidi jsou na to zvyklý a zajímaj´ se o informace, který se 

v těch hospůdkách a klubech nabízejí. Myslím si, že to docela funguje.“   

(Interview s uživatelem 4) 

Obava ze stigmatizace – malá m ěsta  

Překážkou využívání terénních výměnných služeb pro uživatele drog může být v menších 

městech strach ze stigmatizace a odsouzení druhých.  

„No, já hodně fandím streetworkingu, ale vím, že v Jablonci je právě neproveditelnej, jo, že 

prostě ty lidi se budou bát, bude jim nepříjemný, jo, aby se s nima takovejhle člověk 

zastavoval, jo s kontejnerkem v ruce a co, takže tam všechny tyhlety věci, kdyby zastávalo 

to káčko, tak by to bylo ideální.“  

(Interview s uživatelem 4) 
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Tento názor potvrzuje potřebu přizpůsobovat služby poskytované uživatelům ilegálních 

drog místním podmínkám. Protože pokud nejsou zohledněny a zjednodušeně se bez 

patřičných modifikací přenáší model určité služby, který se osvědčil ve větším městě, do 

podmínek menších měst, nemusí být efektivní v naplňování svých cílů.  

Nedostate čná dostupnost lé čby Subutexem 

Přestože se počet uživatelů heroinu na území Libereckého kraje pohybuje podle odhadu 

Národní monitorovacího střediska pravděpodobně kolem 50 osob, jeví se nabídka 

substituční léčby Subutexem v kraji jako nedostatečná.  

„A co třeba Subutex tady funguje nebo něco podobného?“ 

„Ne, tady vůbec ne. V Liberci snad jenom na detoxu a nejblíž, co já ze svý zkušenosti vím, 

se dá sehnat v České Lípě. Nejbližší možná místa, kde se dá sehnat je Mladá Boleslav a 

Bakov nad Jizerou, tam se čas od času pro to jezdí.“  

(Interview s uživatelem 4) 

Dostupnost odborné pé če 

V Jablonci n. N. pracuje Centrum prevence pro alkoholové závislosti, jež by  mohlo 

nabízet poradenské služby i uživatelům jiných typů návykových látek. Zdá se ale, že na 

tento typ není připraveno.  

„Protože v Jablonci je už úplně definitivně zrušená výměna, kterou dělalo ARX, není tam 

dnes nic. Vlastně jediný, co tam dnes funguje je poradna závislostí. A to je všechno. Jo, jo. 

Jako, já tam taky chodil, ale je tam znát to, že ona neví, jako. Že se s tím nikdy nesetkala 

pořádně, je to spíš orientovaný na ty alkoholiky, no. Pak jako spíš psychiatr.“ 

(Interview s uživatelem 4) 

Ale i v případě některých psychiatrických ambulancí mohou uživatelé nealkoholových drog 

narazit na nezájem lékařů o práci s nimi nebo na nízkou úroveň znalosti problematiky či na 

tendenci výrazně medikovat psychiatrické pacienty. 

„A ty psychiatři ty to přehrávaj, ty vlastně podávaj jenom medikaci, jo. Vyloženě jako 

antidepresiva a takový věci, a pokud člověk chce nějakou jako intenzivnější péči, tak ho 

odkážou na tu poradnu těch závislostí.“ 

(Interview s uživatelem 4) 

Při práci s uživateli drog naráží pracovníci služeb na neochotu či nezájem některých  

praktických lékařů, gynekologů, zubařů o práci s uživateli drog a je proto pro ně obtížné, 

zajistit jim potřebnou zdravotní péči.  
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Spolupráce a komunikace poskytovatel ů služeb s orgány místních samospráv 

Představitelé Městského úřadu Turnov oslovili Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou 

v Liberci a pracovníci Městského úřadu Nový Bor se obrátili na K-centrum – centrum pro 

drogové závislosti v České Lípě, aby v jejich městě zavedly terénní program pro uživatele 

drog. Ani v jednom případě poskytovatel služeb požadavkům představitelů městských úřadů 

nevyhověl, protože nebyl schopen službu personálně zajistit a to i přesto, že úřady nabízely 

za požadovanou službu platbu.  

V obou případech byly indikovány i problémy v komunikaci zástupců poskytovatelů služeb 

s pracovníky městských úřadů, protože pracovníkům úřadů nedoručili jasnou informaci. 

Přitom se bylo v průběhu šetření rovněž možné setkat s nářky některých poskytovatelů 

služeb na nedostatečnou podporu či nezájem místních úřadů. Výše uvedené příklady však 

vedou k závěru, že poskytovatelé služeb o sobě a o jimi poskytovaných službách nedávají 

vždy dostatečně znát a neposkytují pracovníkům místních institucí informace o své 

činnosti. To by bylo možno změnit např. prostřednictvím osobních návštěv a představení 

jednotlivých služeb pro uživatele drog pracujících na území kraje, zasíláním informací o 

činnosti včetně např. výročních zpráv. V tomto ohledu byly na straně převážné části 

poskytovatelů služeb identifikovány limity ve způsobu jejich prezentace a sebe-prezentace 

vůči veřejnosti a pracovníkům veřejné správy. To může vést k tomu, že existující služby 

pro uživatele drog nejsou ze strany orgánů místních samospráv finančně ani jinak 

podporovány, nejsou uvedeny ve zpracovávaných komunitních plánech a přicházejí tak o 

jeden z možných zdrojů příjmů potřebných pro financování jimi provozovaných služeb. 

Zdá se, že v případě Kontaktního centra v Liberci a Terapeutické komunity pro drogově 

závislé v Nové Vsi tkví hlavní příčina jejich nedostatečného public relations vůči 

samosprávným orgánům měst a obcí patrně ve skutečnosti, že byly do r. 2006 součástí 

Centra sociálních služeb LK a nebyly tak motivovány „prodávat“ svoji práci a hledat 

doplňkové zdroje pro financování jimi poskytovaných služeb.   

Financování služeb pro poskytovatele služeb 

Jako hlavní ohrožující faktor nebo problém jsou většinou participujících pracovníků 

stávajících služeb vnímány nedostatky, jež pramení ze stávajícího systému financování 

služeb pro uživatele drog, jež jsou diskutovány v části 3. této zprávy. Hlavními 

identifikovanými riziky, které současný stav navozuje, mohou být ztráta motivace a 

vyhoření, fluktuace pracovníků, finanční nejistoty odrážející se do kvality a efektivity 

poskytovaných služeb, omezený přístup k dalšímu vzdělávání jako nezbytnému 

předpokladu zvyšování odborného potenciálu pracovníků služeb a tím i úrovně jimi 
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poskytované odborné pomoci či ohrožení dostupnosti kvalitních služeb pro občany 

Libereckého kraje.     

Problémy související s otázkami financování služeb pro uživatele drog jsou v současné 

době na území kraje pociťovány poskytovateli služeb obzvlášť citlivě, protože s platností 

od 1. ledna 2007 má dojít k transformaci dvou významných poskytovatelů služeb. 

Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou a Terapeutická komunita pro drogově závislé 

dosud provozované Centrem sociálních služeb Libereckého kraje se transformují na 

nestátní organizace, jejichž režim financování je odlišný od systému financování 

organizací zřizovaných Libereckým krajem. To je pracovníky dotčených služeb vnímáno 

jako ohrožení jejich existence, což se pravděpodobně promítlo i do úplné obměny týmu 

Kontaktního centra. Přes všechna rizika, jež mohou s touto změnou souviset, však lze 

blížící se transformaci vnímat i jako příležitost pro další rozvoj obou služeb. To však klade 

velké nároky na zlepšení jejich dosavadního public relations a fundraisingu, které byly 

zejména v případě Kontaktního centra shledány jako slabé. Zdá se však, že mezery ve 

spolupráci a komunikaci s orgány místních i krajské samosprávy mají i další poskytovatelé 

služeb na území kraje, což se může odrážet i do nižší míry finanční a jiné podpory ze 

strany orgánů veřejné správy.  

  

Shrnutí 

Z analýzy poptávky po službách pro uživatele návykových látek v Libereckém kraji 

vyplývá, že se potřeby klientů odborných služeb daří uspokojovat jen v omezené míře. To 

vede k závěrům, jež podporují i data od poskytovatelů služeb, že síť služeb pro uživatele 

drog v Libereckém kraji není zcela přiměřená aktuálním potřebám jejích potenciálních 

klientů. Jednoznačně chybějícím článkem péče se na základě analýzy dat i informací od 

poskytovatelů a klientů služeb jeví být chráněné bydlení pro klienty služby následné péče. 

Analýza dále naznačuje omezenou dostupnost nízkoprahových služeb minimalizace rizik 

v několika částech kraje stejně jako ambulantních poradenských služeb pro osoby od 15 

let věku, které trpí v důsledku různých sociálních a zdravotních problémů včetně užívání 

návykových látek. Překážky byly identifikovány i v případě zajištění odborné zdravotní 

péče pro uživatele drog respektive pro klienty programů služeb pro uživatele drog na 

území kraje.  
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6. ZÁVĚR 

Tato zpráva je výstupem Analýzy drogové scény a služeb pro uživatele drog v Libereckém 

kraji, jež proběhla v období duben – listopad 2006. Zde je na místě upozornit na významné 

limity závěrečné zprávy obsahující hlavní zjištění, k nimž realizátor studie dospěl při 

interpretaci dostupných dat. Validita (platnost) a reliabilita (spolehlivost) ve zprávě 

prezentovaných zjištění a z nich vyplývající doporučení mohou být omezeny v důsledku 

použité metodologie a stanoveného časového rámce realizace studie. Výpovědní hodnota 

zprávy může tudíž být limitována několika faktory, podrobněji diskutovanými v bodě 2.3.  

Jde především o míru pravdivosti informací získaných od participantů studie, kteří mohli 

realizátorovi poskytnout selektivní informace, jež mohou poznatky o situaci ve zkoumané 

oblasti zkreslovat. Otázkou je rovněž srovnatelnost dostupných dat při absenci jednotných 

definic některých používaných odborných pojmů jako je léčba uživatelů drog, žádost o léčbu 

respektive žádost o první léčbu apod. To mj. představuje bariéry zobecnitelnosti získaných 

poznatků. Je i pravděpodobné, že se nejenom vzhledem k časovému omezení realizace 

studie nepodařilo kontaktovat všechny relevantní osoby na území kraje. Opatrnost při čtení 

zprávy je rovněž na místě vzhledem k použitým postupům kvalitativní analýzy situace 

z pohledu participantů studie, jenž nemusel být ve všech ohledech vždy zcela objektivní.   

Přes uvedené limity zprávy se její zpracovatel domnívá, že se hlavní cíle studie podařilo 

naplnit. Jednalo se především o tyto cíle vycházející ze zadání Libereckého kraje:   

• popsat drogovou scénu v jednotlivých částech kraje a identifikovat rizikové lokality;  

• zhodnotit možné propojení drogové scény Libereckého kraje s Polskem a Německem;  

• zmapovat užívané drogy, jejich dostupnost a trendy v jejich užívání včetně rizikového chování 

uživatelů a případných nových trendů; 

• zhodnotit využití a dostupnost služeb a jejich přiměřenost ve vztahu k potřebám klientů včetně 

identifikace případných aktuálních problémů a pružnosti přizpůsobit se poptávce; 

• identifikovat okruhy problémů, které mohou být podnětem pro zlepšování poskytovaných či 

zavádění chybějících typů služeb na území kraje. 

Hlavní zjištění včetně popisu a analýzy existujících služeb pro uživatele drog na území 

Libereckého kraje včetně konkrétních doporučení ke změně stávajícího stavu jsou uvedeny 

v kapitolách: 1. Souhrn hlavních zjištění, 4. Drogová scéna a 5. Síť poskytovatelů služeb pro 

uživatele drog. Zpráva je navíc doplněna o stručný popis legislativního a politického 

prostředí (část 3).  
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

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.  

MP – Městská Policie 

NL – Návykové látky.  

NNO – nestátní neziskové organizace 

OPL – Omamné a psychotropní látky. 

PL – Psychiatrická léčebna.  

RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.  

TKDZ – Terapeutická komunita pro drogově závislé. 
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