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Odkaz na internetovou prezentaci kraje, věnovanou drogám:
Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 – 2018, s prodlouženou
platností na rok 2019 je vyvěšena na www.kr-jihomoravsky.cz - sekce „Koncepce, studie, plány,
programy“ a na www.jmskoly.cz.
Dotační program „Dotace pro oblast protidrogových
www.kr-jihomoravsky.cz – sekce „Dotace“ a na www.jmskoly.cz.

aktivit“

je

vyvěšen

na

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji je určena pro laickou i odbornou veřejnost.
Je zdrojem základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky
v kraji, koncepčních opatřeních, spolupráci s obcemi, finančním zajištění a finančních deficitech
protidrogové politiky, charakteristice drogové scény, síti služeb pro uživatele drog a aktivitách
realizovaných kraji v oblasti protidrogové politiky (např. vzdělávání, analýzy, rozvojové projekty
apod.).
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji je jedním ze zdrojů při vytváření Souhrnné
zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích a Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR.
Zároveň je také důležitým informačním materiálem pro politiky na místní, krajské
i centrální úrovni.

Z krajských výročních zpráv sestavuje sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
(RVKPP) Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích, která je předkládaná Radě
vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Všechny poskytnuté informace tedy budou dále
publikovány a distribuovány. Z důvodu využitelnosti informací ve výroční zprávě bylo nezbytné
striktně dodržet předepsanou strukturu výroční zprávy.
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Souhrn - Charakteristika drogové scény v roce 2019

V Jihomoravském kraji jsou nejrozšířenějšími legálními drogami alkohol a tabák, z nelegálních
drog jde o pervitin a heroin.
Hlavními problémy řešenými na školách v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže
byly ve školním roce 2018/2019 v Jihomoravském kraji dle mapování školních metodiků
prevence dle počtu případů:
• špatné vztahy mezi žáky (řešeno 2.964 případů)
• případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování (řešeno 714
případů)
• vyloučení jednotlivce z kolektivu (řešeno 707 případů)
a dle výskytu počtu žáků:
• užívání tabáku (řešeno u 1.818 žáků)
• závažné přestupky vůči školnímu řádu (řešeno u 1.348 žáků)
• záškoláctví (řešeno u 1.985 žáků) + podezření na skryté záškoláctví/záškoláctví
s vědomím rodičů (řešeno u 837 žáků)
• užívání alkoholu (řešeno u 423 žáků)
Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna
zjištění pomohou při zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také
u prevence sekundární a terciární.
V Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 v kontaktu s nízkoprahovými službami 2.808 osob,
z nichž bylo 177 klientů alkoholových drog, 2.331 klientů nealkoholových drog a jiné osoby (např.
příbuzní, přátelé apod.)
Při aplikaci drog převažuje způsob intravenózního užití (81,72%). Z toho důvodu je vyšší
pravděpodobnost přenosu infekčních onemocnění přenosných krví. Velký význam má tedy
podpora programu Harm reduction – výměny injekčních stříkaček a testování klientů na infekce
hepatitidami B a C a pozitivu HIV. Tyto programy plní rovněž edukační cíl – převádět klienty na
bezpečnější způsoby užívání, případně navodit motivaci k léčbě. V rámci nízkoprahových
služeb v roce 2019 bylo provedeno přes 14 tis. výměn (14.236) a bylo vydáno více jak 335,6 tis.
injekčních stříkaček.
Průměrný věk klientů nízkoprahových služeb Jihomoravského kraje je cca 32 let nealkoholových
drog a téměř 37 let alkoholových drog. Program HardSmart pracoval v prostředí nočního života
pak s klienty s průměrným věkem 22 u nealkoholových droga a 24 u alkoholových drog.
V posledních letech pozorujeme vzrůstající zájem o ambulantní typ služeb. V roce 2019 užilo
ambulantních služeb nestátních neziskových organizací celkem 1.200 klientů (dlouhodobě se
tento trend drží, pro srovnání v roce 2018 bylo taktéž 1.200 klientů, v roce 2017 bylo 1.239
klientů a v roce 2016 bylo 1.236 klientů). Nově evidovaných žádostí o léčbu dosáhl v roce 2019
počet 445.
Pobytových terapeuticko-resocializačních služeb v terapeutických komunitách v roce 2019 užilo
75 klientů. 292 klientů využilo doléčovacích programů v doléčovacích centrech, ať pro legální
tak i pro nelegální návykové látky.
Nadále sledujeme trend zvýšení počtu hráčů v léčbě z online prostředí hazardního hraní. Skoro
všichni hazardní hráči, kteří sází kurzové sázky tak činí online, případně online i off-line. Objevují
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se i další hry v online prostředí – automaty, poker, ruleta a jiné. Problém s hazardním hraním
existuje mezi lidmi napříč společností. Průměrný věk klientů s diagnózou z oblasti nelátkových
závislostí je 32 let. Zadluženost se týká v různé podobě takřka všech klientů a dluhy dosahují
v některých případech i několika milionů korun. Předpokládá se, že 5 až 8 osob z hráčova okolí
je přímo zasaženo negativními vlivy hráčova patologického chování. Jsou to především rodiče,
partneři a děti. Na ně zpravidla dopadá hrozba zadlužování, rozprodávání společného majetku
a s tím spojená hrozba exekuce.
Síť drogových služeb poskytovaných z 80% nestátními neziskovými organizacemi
v Jihomoravském kraji je dlouhodobě stabilizovaná, komplexní a zahrnuje programy počínaje
specifickou primární prevencí, přes nízkoprahové služby – tj. terénní programy a kontaktní
centra, po ambulantní či pobytová léčebná a resocializační zařízení jak pro legální, tak i pro
nelegální drogy.
Specifická primární prevence je realizovaná ve všech školách kraje v celé šíři rizikového chování
u dětí a mládeže v rámci minimálního preventivního programu. Do systému vstupují
Pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP) jako specializovaná poradenská pracoviště ve
školství. Disponují odborným zázemím v oblasti primární prevence. PPP zajišťují
prostřednictvím metodika prevence primární prevenci ve školách a školských zařízeních,
realizaci preventivních programů a opatření a v neposlední řadě koordinaci školních metodiků
prevence v daném okrese Jihomoravského kraje. V kraji 5 PPP (PPP Brno, oblastní PPP Vyškov
s pracovišti ve Vyškově, v Blansku a v Boskovicích), PPP Břeclav, PPP Hodonín, PPP Znojmo)
a 7 metodiků prevence PPP.
Poskytovatelé programů specifické primární prevence z řad nestátních neziskových organizací
jsou například Společnost Podané ruce o.p.s. a Etické dílny/divize v organizaci Hope4kids, z.s.,
z řad státních organizací například Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – oddělení
tisku a prevence, Státní zdravotní ústav a Městská policie – odbor prevence.
Síť nízkoprahových služeb pro nelegální drogy v kraji je dobře dostupná, je zajištěna ve všech
sedmi okresech Jihomoravského kraje. Existuje 6 kontaktních center a 8 terénních programů.
V okrese Hodonín fungují 2 kontaktní centra s terénními programy. Hodonínský okres se však
vyznačuje velkou lidnatostí, velkou nezaměstnaností, velkým počtem heren a velkým počtem
uživatelů nelegálních i legálních drog, takže činnost obou center je opodstatněná. Svoji
působnost mají centra na okrese dlouhodobě regionálně rozdělena. Poskytovatelé „Společnost
Podané ruce o.p.s.“ – místa poskytování služeb – Brno, Blansko, Vyškov, Znojmo, „DROM p.o.“
– místo poskytování služby – Brno, vyloučená lokalita Bratislavská, Cejl, Francouzská a přilehlé
ulice, „Charita Kyjov“ - místo poskytování služby - Kyjovsko, „Diecézní charita Brno“ – místa
poskytování služeb - Břeclav, Hodonín.
Služby ambulantního typu jsou zajišťovány po státní linii především psychiatry a ambulancemi
v psychiatrických léčebnách. V působnosti nestátních neziskových organizací fungují v kraji 3
ambulantní programy zaměřené na pomoc uživatelům nelegálních drog a patologickým hráčům.
Poskytovatelé „Společnost Podané ruce o.p.s.“, „Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno
z.ú.“ a „Remedis, s.r.o.“ – místo poskytování služeb – Brno. Dlouhodobě také působí
psychiatrická AT ordinace Společnosti Podané ruce o.p.s.
Síť léčebných rezidenčních zařízení (terapeutických komunit) je v Jihomoravském kraji
zabezpečena. Kraj finančně dlouhodobě podporuje 3 terapeutické komunity. Poskytovatelé
„Společnost Podané ruce o.p.s.“ – místo poskytování služby - Dačice, „Krok Kyjov, z.ú.“ – místo
poskytování služby - Kyjov, „Kolpingovo dílo ČR z.s.“ - místo poskytování služby – Sejřek.
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Programy charakteru doléčování pro bývalé uživatele nelegálních drog jsou v kraji 2, oba jsou
typu ambulantního i s možností pobytu. Poskytovatelé „Společnost Podané ruce o.p.s.“ – místo
poskytování služby – Brno, „Krok Kyjov, z.ú.“ – místo poskytování služby – Kyjov.
Léčba závislostí na legálních drogách je realizována především prostřednictvím státních
zdravotnických institucí (psychiatrické léčebny, psychiatři…). V působnosti nestátních
organizací fungují 3 doléčovací programy pro legální drogy ve městě Brně. Jedná se jak o
ambulantní doléčování, tak o jedno pobytové zařízení. Poskytovatelé „LOTOS – doléčovací
centrum, o.p.s.“, „Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z.ú.“ a „Renadi o.p.s.“ - místo
poskytování služeb – Brno.
Jihomoravský kraj se vyznačuje širokou nabídkou služeb, včetně služeb typu poradenských
programů, specifických programů zaměřených na patologické hráče nebo na preventivní a
intervenční činnost v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy, dále typu substitučního
programu, drogových služeb ve vězeňství a následné péče, vzdělávacího centra, webové
poradny a prevence zneužívání syntetických drog.
Poskytovatel „Společnost Podané ruce o.p.s.“ – místa poskytování služeb – Brno, vazební
věznice Brno a věznice Rapotice, Kuřim, Znojmo, Světlá nad Sázavou, Ostrov nad Ohří, Opava,
Břeclav, Příbram, Karviná a webové stránky http://www.extc.cz/.
Jihomoravský kraj v roce 2019 finančně podpořil prostřednictvím dotačních programů síť
zařízení nestátních neziskových organizací poskytující služby uživatelům legálních
i nelegálních látek částkou cca 18,81 milionů Kč a obce Jihomoravského kraje ze svých rozpočtů
částkou cca 10,25 milionů Kč.
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Drogová scéna – situace v kraji
užívání návykových látek v obecné populaci, ve školní populaci

Výskyt rizikových projevů chování ve školách a školských zařízeních – nejčetnější výskyty
a hlavní problémy
Národní ústav vzdělávání (NÚV) ve spolupráci s MŠMT nastavil v rámci vertikální koordinace
celoplošný systém výkaznictví, který umožňuje jednotný sběr dat v oblasti primární prevence
rizikového chování v rámci celé ČR.
Jihomoravský kraj jako jeden z mála krajů se k tomuto elektronickému systému připojil hned od
počátku. Z elektronické evidence, kterou vyplnilo a uzavřelo 332 škol (což činí 55,79%) z 595
škol v Jihomoravském kraji, vyplývá, že hlavními problémy škol ve školním roce 2018/2019 v
oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže jsou dle počtu případů:
• špatné vztahy mezi žáky (řešeno 2.964 případů)
• případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování (řešeno 714
případů)
• vyloučení jednotlivce z kolektivu (řešeno 707 případů)
a dle výskytu počtu žáků:
• užívání tabáku (řešeno u 1.818 žáků)
• závažné přestupky vůči školnímu řádu (řešeno u 1.348 žáků)
• záškoláctví (řešeno u 1.985 žáků) + podezření na skryté záškoláctví/záškoláctví
s vědomím rodičů (řešeno u 837 žáků)
• užívání alkoholu (řešeno u 423 žáků)
Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna
zjištění pomohou při zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také
u prevence sekundární a terciární.
Součástí celorepublikové elektronické evidence je i výkaznictví týkající se školních metodiků
prevence, ať již jejich specializačního studia, formy finančního ohodnocení za jejich práci, počet
let ve funkci apod. a mapování rizikového chování ve školách.
Mapování nežádoucích jevů na školách v Jihomoravském kraji ve školním roce 2018/2019 viz
tabulka na další straně:
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1.
2.
3.
4.
5.
6. r.
ročník ročník ročník ročník ročník ZŠ /
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
prima

MŠ děti

7. r.
ZŠ /
sekun
da

8. r.
ZŠ /
tercie

9. r.
ZŠ /
kvarta

10.
1. r.
ročník SŠ /
ZŠ...
kvinta

3. r.
4. r.
SŠ /
SŠ /
další... Celkem
septim
oktáva
a

2. r.
SŠ /
sexta

Rizikové jevy dle počtu případů (nikoliv počtu žáků)
Špatné vztahy mezi
žáky
Vyloučení určitých
jedinců z kolektivu,
ostrakizace
Případy opakovaného
záměrného
psychického i
fyzického ubližování
Případy využití elektr.
prostředků (např.
mobilní telefon,
sociální sítě) k opakov.
záměrnému psych.
ubližování
Projevy rasismu a
xenofobie

28

180

276

303

366

416

355

267

221

159

1

169

132

75

16

0

2.964

4

20

39

48

84

94

106

96

71

40

0

49

35

15

6

0

707

4

24

59

64

67

114

91

96

70

35

0

20

6

2

1

2

714

4

46

38

62

73

87

106

99

70

38

0

33

29

27

2

0

478

0

1

12

7

7

13

9

13

11

8

0

0

2

3

0

0

131

Rizikové jevy dle počtu žáků
Závažné přestupky
vůči školnímu řádu
Slovní či fyzické útoky
na pracovníky školy
Záškoláctví
Podezření na skryté
záškoláctví (s
vědomím rodičů)
Rizikové chování ve
sportu, rizikové
pohybové aktivity,
extrémní sporty atd.
Rizikové chování v
dopravě

0

24

41

57

74

105

161

189

173

169

2

153

94

84

21

1

1.348

2

7

12

24

25

46

55

45

60

69

0

23

10

14

0

0

392

0

15

18

16

20

35

83

105

165

121

1

666

303

284

138

15

1.985

1

36

30

34

40

44

80

76

120

139

0

72

71

76

18

0

837

0

6

11

11

18

6

10

4

11

5

0

4

1

11

3

0

101

5

14

14

12

32

29

4

6

2

7

0

7

2

1

0

0

135
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Rizikové sexuální
chování a nevhodné
projevy sexuality
Poruchy příjmu
potravy

0

0

0

4

4

6

12

22

23

23

0

4

4

2

0

0

104

0

0

0

0

6

7

5

18

16

22

0

13

8

10

7

0

112

0

6

9

6

11

18

28

61

38

31

1

15

8

6

1

0

240

0

6

5

9

16

12

12

9

21

40

2

14

2

8

4

0

160

0

7

13

15

18

20

16

12

12

6

0

0

5

1

0

0

125

Užívání* tabáku

0

12

3

11

19

42

96

132

208

232

1

334

282

277

145

24

1.818

Užívání* alkoholu

0

2

0

0

0

13

12

22

66

76

0

35

43

77

75

2

423

Užívání* konopných
látek (např.
marihuana, hašiš)

0

0

0

1

2

3

2

10

41

37

2

26

15

12

2

0

153

Užívání* dalších
návykových látek
(např. extáze, pervitin)

0

0

0

0

0

0

1

1

9

6

0

4

3

1

0

0

25

Závislostní chování
pro nelátkové
závislosti (hazard,
počítačové hry apod.)

0

9

5

10

14

18

43

64

66

69

0

13

24

23

37

15

410

Sebepoškozování a
autoagrese
Kriminální chování přestupky, provinění,
trestné činy
Zanedbávání,
zneužívání či týrání
dítěte
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Pracovníci Centra prevence v Brně, Sdružení Podané ruce o.p.s. uvádí:
V rámci všeobecné primární prevence proběhla v roce 2019 spolupráce celkem s 106 školami
a celkem proběhlo 760 preventivních programů, což je nárůst o 24 % oproti předchozímu roku.
Celkový počet dětí zapojených do preventivních programů byl 15.284. Nejvíce v Brně-městě:
7.958 žáků. Oproti loňskému roku byl zvýšený zájem o programy na Břeclavsku, Hodonínsku
a Znojemsku. Naopak menší zájem byl na Blanensku a Vyškovsku.
Počet dětí
7.958
1.683
297
2.840
216
705
1.585
15.284

Okres
Brno-město
Brno-venkov
Blansko
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
Celkem

Počet programů
386
90
15
140
12
36
81
760

Počet škol
42
17
6
19
2
6
14
106

Počet pedagogů
444
109
19
178
19
43
89
882

Nejčastěji si školy objednávají programy zaměřené na vztahy a kyberšikanu, bezpečný pohyb
na internetu, netolismus a také legální a nelegální návykové látky. Menší zájem oproti loňskému
roku byl o programy zaměřené na vztahy ve třídě, předsudky a tolerance k odlišnostem.
Programy selektivní primární prevence byly v roce realizovány v 54 třídách. Bylo osloveno 2.496
dětí (opakovaně 3 – 5x). Celkem bylo uskutečněno 124 setkání s jednotlivými třídami. Bylo
osloveno celkem 222 pedagogů a 63 rodičů v rámci skupinových nebo i individuálních schůzek.
Situační intervence

Poskytnutí informací

Konzultace

Dítě

Pedagog

Rodič

Dítě

Pedagog

Rodič

Dítě

Pedagog

Rodič

258

9

0

326

337

6

232

263

9

Program selektivní primární prevence se zaměřuje na třídy a skupiny osob, u kterých jsou ve
zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování a
jsou většinou více ohrožené než jiné skupiny populace. Nebo tam, kde byl problém již
podchycen. Pracuje se zde s třídními kolektivy a s menšími skupinami. Programy jsou určeny
dětem od 1. do 9. třídy ZŠ a žákům 1. a 2. stupně speciálních škol a zařízení v Brně a v
Jihomoravském kraji. V roce 2019 zaznamenal vývoj cílové skupiny změnu, kdy byla větší
poptávka po programech selektivní primární prevence na 1. stupni ZŠ. Zvýšil se počet poptávek
po programech selektivní primární prevence v 1. a 2. třídách, z čehož vyplývá, že pedagogové
začínají už v dřívějším, tedy mladším školním věku věnovat pozornost sociálním dovednostem
žáků, jejich potřebám a jejich znalostem problematiky užívání návykových látek. V roce 2019 se
v rámci programu selektivní primární prevence také poprvé otevřelo téma sebepoškozování a
několikrát se v souvislosti s rizikovým chováním objevilo experimentování s léky nebo nadměrné
užívání léčiv. Naopak nadměrně strávený čas u počítače či mobilního telefonu pedagogové
nemají tak často tendenci řešit. Řešení těchto problémů často končí zákazem užívání mobilů ve
školách. K další práci s žáky, kteří jsou ohroženi nebo u kterých se vyskytuje tento rizikový jev,
nedochází.
Průměrný věk v individuální IPP klesl ze 16 na 15,5 let. Stále více klientů je nemotivovaných. V
roce 2019 jejich počet činil cca 80 %. Všechna témata byla adiktologického charakteru. Mezi
nejčastější užívané látky patří THC, MDMA, alkohol a tabák. Za poslední 2 roky je stále
rozšířenější zneužívání léčiv.
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Užívání návykových látek v prostředí zábavy, nočního života
Údaje o užívání drog v prostředí zábavy jsou získány od terénních pracovníků z regionů.
Pracovníci Společnosti Podané ruce o.p.s. – „Program Hard & Smart“.
V roce 2019 se podařilo v rámci lokálního působení programu Hard&Smart zaměřeného na
činnost ve městě Brně dosáhnout přímé účasti na 43 vybraných akcích této scény v rámci města
Brna, což je ještě o 8 více než minulý rok.
Konkrétně šlo o vybrané kluby a hudební podniky, taneční scény a „open air“ festivaly, kde se
klienti spontánně zdržují při zaměření na deset vybraných rizikových oblastí a působením na
samotné prostředí směrem tzv. „safer clubbingu“.
Vzhledem k tomu, že je Brno druhé největší město ČR, tak má adekvátně rozvinutou scénu
nočního života. Přesněji můžeme mluvit minimálně o deseti významných klubech, stejném počtu
diskoték, několik mnohatisícových festivalů a velkém počtu dalších hudebně zaměřených
podniků či událostí, kde by měl program Hard&Smart se svým zaměřením být dostupný. V tomto
ohledu se podařilo úspěšně realizovat činnost programu jak na formálních akcích, tak i na
událostech tzv. „undergroundové“ scény. Konkrétně šlo o kluby Art bar, Eleven, Favál, Fléda,
Melodka a Yacht. Dále se jednalo o „open air“ akce Majáles – Brno, Den Starobrna 2019.
Celkově se jednalo o 43 akcí, z toho 41 bylo klubových a 2 tzv. „open-air“ festivaly.
Potvrzuje se trend, který ukazuje, že na akcích tzv. "undergroundového" typu (převážně
elektronická taneční hudba) byly potřeby klientů programu Hard&Smart často palčivější a
spojeny s užíváním ilegálních psychoaktivních substancí mnohdy v kombinaci s konzumací
alkoholu. Kdežto na akcích tzv. "mainstreamu" se v zakázkách klientů nejčastěji jednalo o
problémové pití alkoholu, testování alkotesterem a poradenství pro řidiče ohledně
bezpečnějšího návratu z hudební akce. Příkladem těchto akcí, kterých se pracovníci společnosti
zúčastnili, byla událost Den Starobrna 2019, kde byl o jejich program enormní zájem (450
klientů).
Specifickým příkladem pak byla spolupráce s projektem Pijte s Mírou, která se v rámci zábavně
osvětové zóny zaměřovala na zdravotně-sociální rizika spojená s konzumací alkoholu v rámci
události Den Starobrna 2019. Prostředí taneční scény, nočního života a zábavy ve městě Brně,
na které se program Hard&Smart u vybraných hudebních podniků v průběhu roku 2018 opět
zaměřoval, se dlouhodobě ukazuje rizikovější a zároveň koncepčně nedostatečně podchycené.
Další prioritou programu bylo na základě realizace z předchozích let zvýšení standardu
bezpečnějšího nočního života skrze pozitivní kultivaci samotného prostředí, kde se noční život
odehrává a prostřednictvím aktivní participaci důležitých subjektů jako jsou majitelé klubů,
organizátoři párty a jejich zaměstnanců. V této činnosti navázali i v roce 2019. Konkrétní
naplnění probíhalo skrze zapojení do spolupráce průběžně smluvených hudebních podniků
Flédy, Faválu, Artbaru, Melodky, Elevenu a pražského klubu Storm, kteří navazovali na udělení
Certifikátu Hard&Smart z minulého roku. Tyto kluby dané podmínky pro certifikaci v tomto
období splnily. V rámci vzdělávání ne-profesionálů proběhla analýza potřeb ze strany programu
Hard&Smart a případně i výše uvedených zainteresovaných subjektů či osob v oblasti prevence
a snižování rizik, na kterou navazovala příprava odpovídající formy vzdělávání. Výsledkem bylo
zjištění, že výše jmenované kluby v roce 2019 splňují podmínky pro splnění školení, protože
mají stále dostatečně proškolený personál z minulých let. První se shodoval jak s podmínkami
Certifikátu Hard&Smart, tak i s metodikami dotačního kritéria Odboru kultury MMB.
Měl podobu dvou vzdělávacích bloků: „Prevence konfliktu a sebeobrana“, „Předlékařská péče a
první pomoc“.
Stále trvá obecná potřeba rozšíření pokrytí kvalitně realizovaného inovativního programu. Na
tuto potřebu program Hard&Smart i nadále reaguje přístupem, který integruje komplexní
zaměření na celou paletu výrazných rizik, jež se zde v koncentrované míře vyskytují a vzájemně
Strana 12 (celkem 58)

spolu souvisí. Rovněž nadále pokrývali široké spektrum cílové skupiny tohoto prostředí, což
dokládá i zvýšený zájem ze strany majitelů 8 hudebních podniků a organizátorů festivalů. Zájem
ze strany 2.111 návštěvníků z roku 2018 se v roce 2019 opět zvednul, a to na 2.690 návštěvníků
při řešení zakázek spojených s rizikovými faktory prostředí. Jako podstatná výhoda programu
Hard&Smart se i v této sezóně ukázala jeho dostupnost v rámci vybraných akcí sledovaného
prostředí a atraktivnost pro cílovou skupinu. Zástupci především z řad mladistvých a mladých
dospělých postupně vnímají program jako jakéhosi „insidera“ této scény, ke kterému v případě
potřeby můžou s důvěrou vracet. Stejně užitečná je i možnost reagovat na jejich potřeby a
situace „tady a teď“ přímo v místě dění a celkově i díky tomu poskytovat reálnou situační
prevenci a cílené intervence.

BRNO
PRAHA
OLOMOUC
OSTATNÍ LOKACE
CELKEM REALIZACÍ
•
•
•
•

KLUBOVÉ/ HALOVÉ
AKCE
41
24
2
0

„OPENAIR“
FESTIVALY
2
3
4

CELKEM
43
27
6
6
82

v Brně (Fléda, Favál, Artbar, Eleven, Melodka, Yacht, Majáles – Brno, Den Starobrna) –
celkem 41 klubových akcí a 2 „open air“ festivaly,
v Praze ((PVA Letňany, Underground 36, Storm, Cross, výstaviště Holešovice, Milion
marihuana march, DIY karneval, Cross fest) – celkem 24 klubových a halových akcí a 3
„open air“ festivaly,
v Olomouci-Olomouckém kraji (Step evolution, We are not criminals o.a., Rebelions o.a.,
Sunrice o.a Rafanda, Hospoda na Pešti) – celkem 2 klubové akce 4 „open air“ festivaly,
další lokace spojené především s letními festivaly (Let It Roll, Vizovické Trnkobraní, Den
pivovaru Velké Březno, Den Pivovaru Krušovice, Breakfest, Drum n Hus) – celkem 6
„open air” festivalů a 1.

Obecně se jedná o stále významný nárust akcí ve sledovaném průběhu roku 2019 oproti minulé
sezóně, a to o 15%. Tento nebo větší nárůst byl pozorovatelný v téměř všech místních
oblastech, kde program působil.
Problémové formy užívání návykových látek (odhady počtu, užívané drogy, vzorce
užívání)1
Blanensko
Blanenské služby pracují ve městě Blansko, ve výjezdních dnech pak také v obcích Boskovice,
Petrovice, Adamov a Letovice. Cílovou skupinou jsou především osoby problémově užívající
drogy a alkohol. Největší podíl klientů tvoří osoby užívající pervitin (60 %), dále se jedná o
rizikové uživatele alkoholu (31%), a THC (8%). U polyvalentních uživatelů drog nejčastěji
pozorujeme kombinaci užívání pervitinu, alkoholu a THC.
Přibližně 70% klientů užívajících návykové látky jsou muži. Dle interní statistiky se většině
klientů s primární drogou alkohol nedaří uplatnit na trhu práce a neúspěšně řeší svoji bytovou
situaci.
Průměrný věk nealkoholových uživatelů kontaktních a terénních služeb na Blanensku je 31 let
a alkoholových klientů je 37 let.
1

Zpracováno ze zpráv nízkoprahových služeb daných regionů, 2016
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Brněnsko
Brněnské služby evidují zejména injekční uživatele pervitinu. Z celkového čísla 573 uživatelů
nealkoholových drog, tvoří nejvyšší počet uživatelů pervitinu - 89%. Cca 3% uživatelů drog
využívajících služeb kontaktního centra tvoří injekční uživatelé heroinu. U zbylých 8% se jedná
o užívání jiných opiátů, kanabinoidů a dalších nelegálních drog. Z celkového počtu tvoří 85%
injekční uživatele drog.
Terénní programy v Brně byly v roce 2019 v kontaktu s 784 klienty. Služba vyjíždí jedenkrát
týdně v rámci okresu Brno – venkov i do ORP Tišnov, ORP Židlochovice, ORP Ivančice, ORP
Rosice a ORP Kuřim. V obou těchto lokalitách probíhá především monitoring a dochází i ke
zprostředkovanému kontaktu a distribuci HR materiálu skrze spolupráci s místními lékárnami.
Podíl klientů z celkového počtu klientů, kteří využívají zároveň služeb Terénních programů v
Brně i Kontaktního centra v Brně, je 18,6%. Oba programy se orientují na stejnou cílovou
skupinu, ale každý je v provozu v jinou denní dobu a má svá specifika.
Průměrný věk uživatelů nealkoholových drog kontaktních služeb byl udáván 34 let, průměrný
věk uživatelů terénních služeb je odhadován na 27 let.
Břeclavsko
Struktura užívaných látek zůstává nezměněna, dominantní drogou mezi uživateli služeb zůstává
pervitin a nejčastějším způsobem jeho užívání je nitrožilní aplikace. Stále platí, že klienti se
vyznačují vysokou mobilitou, a to především z důvodu výhodného bydlení, či pracovního
uplatnění v jiném regionu. Uživatelé nelegálních látek na Břeclavsku jsou rovněž často stíháni
a následně odsouzeni v souvislosti s trestnými činy výroba a distribuce OPL, dále pak
v souvislosti se sekundární drogovou kriminalitou.
Došlo k výraznému nárůstu vydaných želatinových kapslí, o téměř 50% a o více jak 100% u
vydaných šňupátek. To je dáno faktem, že více pracují s uživateli, kteří užívají pervitin perorálně.
A také změna způsobu užívání u dlouhodobých nitrožilních uživatelů v důsledku poškození žil.
V roce 2019 odhadem využilo nízkoprahových služeb 328 problémových uživatelů. Služba
v rámci terénních programů vyjíždí v Břeclavi do centra a na sídliště Na Valtické, dále vyjíždí do
Hustopečí, Pohořelic, Mikulova a jejich okolních obcí.
Průměrný věk uživatelů kontaktních služeb na Břeclavsku nealkoholových drog je uváděn 34
let, alkoholových drog 33 let. Průměrný věk uživatelů terénních služeb je uváděn u
nealkoholových drog 35 let a u alkoholových drog není uveden.
Hodonínsko a Kyjovsko
Na Hodonínsku nadále převažují intravenózní uživatelé pervitinu, následují uživatelé marihuany
a toluenu. Tato situace je dlouhodobě stabilní. Klienti mají zájem o distribuovaný HR materiál a
o informace týkající se bezpečného užívání, mají obavy z přenosu infekčních chorob i ze
zdravotních poškození způsobených užíváním drog.
Kyjovské služby uvádí jako primární užívanou návykovou látkou pervitin. V roce 2019
nízkoprahových služeb na Kyjovsku využilo celkem 310 klientů. Z toho je 244 uživatelů
návykových látek (UNL), 27 abstinujících a 39 rodičů/ příbuzných UNL. Poměr mužů a žen je
2,5:1. V roce 2019 evidovali mírný nárůst počtu klientů – uživatelů pervitinu, konopných drog a
alkoholu. Zvýšení souviselo i s rozšířením cílové skupiny centra a nabídkou specifických služeb
pro ostatní UNL a absencí jiné specializované služby v místě. V roce 2019 pozorovali zvýšení
počtu kontaktů s klienty (od roku 2016 postupné zvyšování). Zvýšení celkového počtu kontaktů
ovlivnila nabídka služeb kontaktního centra jako víceúčelové služby – vliv materiálně-hygienické
pomoci určené pro klienty v sociální nouzi a sociální práce s uvedenými klienty; zvýšení ovlivnilo
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i rozšíření cílové populace služby; zvýšený počet osob ve velmi nepříznivé sociální a životní
situaci a absence jiné služby v místě. V roce 2019 je navýšení způsobeno i denními kontakty a
prací s osobami užívajícími alkohol – poskytování služeb k uspokojení základních lidských
potřeb, sociální případová práce, řešení situačních a zdravotních potíží, poskytování Harm
Reduction intervencí a informací. Vliv na počet kontaktů měla i stávající situace nealkoholových
klientů (aktivních uživatelů) – pracovníci služby pozorovali proměnu v rámci trhu práce, kdy
většina (odhadem 80 %) klientů má práci – brigádní činnost, práce na černo, „fušky“, sezónní
práce, ale i práce na smlouvu. Díky tomu se většina uživatelů dostavuje do K-centra v případě
nutnosti a to zejm. z důvodu využití výměnného programu; někteří z nich využívají výměny
několikrát za den (nižší výměny, potřeba nenosit u sebe velké množství sterilního materiálu kvůli
anonymitě, rodině apod.). Ostatní služby (hygienický, potravinový servis, praní prádla) jsou
uvedenou skupinou využívány na minimální úrovni z důvodu zlepšení jejich socioekonomického
statusu. Mizí trend a potřeba „odpočinku v kontaktní místnosti“.
Od roku 2017 opakovaně zaznamenali zhoršení kvality metamfetaminu na lokální úrovni –
(hospitalizace klientů po špatné dávce, negativní vedlejší celkové účinky na organismus, potíže
s důvěryhodností na drogové scéně). Problematika dostupnosti pervitinu přetrvává, stejně jako
navyšování jeho ceny na trhu (omezení prekurzorů k výrobě, snížení počtu výrobců návykových
látek a mladí/nezkušení výrobci návykových látek, snížení dostupnosti, zhoršení kvality
pervitinu, toxické účinky pervitinu – vyšší četnosti psychických a zdravotních komplikacích).
V návaznosti na změny drogové scény dochází u klientů s nejhorší socioekonomickou situací
k užívání dostupnějších návykových látek a kombinování více návykových látek současně –
jednalo se zejména o nahrazení pervitinu za těkavé látky, alkohol, BZD a zneužívání
Oxycontinu. Oxycontin je zneužíván zejména intravenózně v kombinaci s jinými tlumivými
látkami.
Průměrný věk uživatelů nealkoholových drog kontaktních služeb na Hodonínsku je 33,5 let a
terénních služeb 36 let. Průměrný věk uživatelů alkoholových drog nebyl uveden.
Průměrný věk uživatelů kontaktních služeb na Kyjovsku je 32,8 let nealkoholových drog a 47 let
alkoholových drog. Průměrný věk uživatelů terénních služeb nealkoholových drog je 23 let a 30
let alkoholových drog.
Vyškovsko
Z celkového počtu 184 klientů tvořilo 74% mužů a 26% žen. Primárně užívanou návykovou látku
je uveden pervitin – u 55% klientů. 25% klientů užívá alkohol, 17% marihuanu, 2% sezonní
uživatelé opia, zbytek jsou osoby užívající extázi a osoby blízké.
Služba působí převážně ve Vyškově, pravidelně pak také v Ivanovicích na Hané, v Bučovicích,
ve Slavkově u Brna a Rousínově. Během roku došlo také k nepravidelným výjezdům do lokalit
Švábenice, Pustiměř, Hlubočany, Račice – Pístovice a Nemochovice.
Průměrný věk uživatelů nelegálních návykových látek terénních služeb na Vyškovsku je 33 let.
U uživatelů alkoholu je průměrný věk 37 let.
Znojemsko
Dominantní drogou Znojemska je pervitin. Cílová skupina je z téměř 80% tvořena uživateli
pervitinu. Pervitin je mezi klienty zařízení užíván nejvíce intravenózně a dále pak nasálně. V
případě primární konopné drogy se současně jedná o křížené užívání se stimulanty.
V rámci cílové skupiny uživatelů drog služby registrují určitá specifika, co se týče např. primární
drogy, způsobů užívání apod. Konkrétně se v roce 2019 jednalo o následující změny související
s cílovou populací – zneužívání syntetických opioidů, látky Morfin, který byl získáván z černého
trhu a polymorfní užívání – současné užívání více drog (opiáty a stimulancia, stimulancia a
kanabinoidy).
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Služeb centra využilo 238 klientů, z toho poměr mužů a žen je 2:1. Co se týče sociálního statusu,
klienti centra se nacházejí v bytových problémech, které řeší alternativně. Nejčastěji formou
squattování, pobytem na toxibytech či ubytovnách.
Průměrný věk uživatelů kontaktních a terénních služeb na Znojemsku je 34 let.
Užívání návykových látek ve specifických skupinách (cizinci, etnické menšiny, skryté
populace)
Společnost Podané ruce o.p.s. - Terénní programy v Brně
Odhadují, že cca 60% klientů Terénních programů v Brně jsou Romové. Co se týče rusky
mluvících klientů, jedná se o jednotlivce. Nebyli v kontaktu s žádným klientem vietnamské
národnosti. Terénní programy v Brně jsou prostřednictvím svých klientů v kontaktu i se skrytou
populací uživatelů drog. Odhad počtu klientů ve zprostředkovaném kontaktu je 259, společně s
Kontaktním centrem v Brně při zohlednění průniku klientů činí odhad 209 osob. Jedná se o
uživatele drog, kterým je distribuován Harm Reduction materiál a informace zprostředkovaně.
Společnost Podané ruce o.p.s. - Kontaktní centrum v Brně
Převážná většina klientů, kteří využívají služeb Kontaktního centra v Brně, jsou uživatelé
pervitinu. Dále pak sociálně velmi slabí a občasní uživatelé nealkoholových drog, kteří se v
souvislosti s jejich užíváním ocitli v sociální izolaci vůči většinové společnosti. Převážná většina
žije na ulici a kombinuje nealkoholové drogy s THC a alkoholem. Cca 3% uživatelů drog jsou
injekční uživatelé heroinu. Jedná se převážně o Romy. Z celkového počtu 573 uživatelů drog
tvořily ve sledovaném období cca 34% ženy.
Kontaktní centrum v Brně je prostřednictvím svých klientů v kontaktu i se skrytou populací
uživatelů drog. Odhad počtu klientů ve zprostředkovaném kontaktu je 120. V současné době je
těmto lidem distribuován harm reduction materiál (včetně informací) i prostřednictvím peer
pracovníků.
Společnost Podané ruce o.p.s. - Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji – substituční
program
Dlouhodobě tento program využívají klienti romského původu, tvoří nadpoloviční většinu
klientely. Dále tento program využil 1 klient pocházející z Běloruska, 2 klienti pocházející
z Arménie, 1 klient z Makedonie a 1 klient z Francie.
Společnost Podané ruce o.p.s. - Terapeutické centrum na Bratislavské
Klienty terapeutického centra na Bratislavské jsou primárně Romové – uživatelé drog a jejich
blízcí ze sociálně vyloučených lokalit. Nejčastěji se pracovníci centra setkávají
s injekčními uživateli heroinu a pervitinu. Celkem využilo v roce 2019 služeb centra 263 klientů,
z toho 166 uživatelů drog nebo gamblerů a 97 osob blízkých. Nejvíce bylo uživatelů heroinu a
dalších opiátů – celkově šlo o 142 osob. Dále bylo evidováno 18 uživatelů pervitinu, marginálně
pak uživatele alkoholu, THC, rozpouštědel a extáze.
Klienty metadonového substitučního programu jsou výlučně Romové žijící v brněnských
vyloučených lokalitách. Jedná se o dlouhodobé injekční uživatele heroinu, případně jiných
opiátů. Takových klientů bylo zaznamenáno 103. Cílem služby je udržet tyto klienty
v metadonovém substitučním programu a minimalizovat tak rizika spojená s injekčním užíváním
drog pro ně samotné a společnost. Podmínkou k setrvání v léčbě je denní docházka, zapojení
se do psychosociálního programu (pohovory s garantem), testování na přítomnost drog v moči
a podstoupení vyšetření na infekční nemoci.
Charita Kyjov – Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba s terénním programem (Kyjov)
V rámci služby neprovádí sledování užívání drog ve specifických skupinách – nemají klienty z
řad cizinců. Etnické menšiny se v rámci jejich cílové skupiny vyskytují sporadicky (Romové) –
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zde pozorují vyšší míru uzavřenosti a neochoty jít do kontaktu se službami (převládá abúzus
pervitinu).
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav – Kontaktní centrum s terénním programem
Břeclav
Mezi romskou komunitou se užívá převážně pervitin nitrožilně, stále přetrvává problém s
vracením použitých injekčních setů. Nedaří se jim pracovat strukturovaně. Nejčastěji Romové
v centru využívají výměnný program a doplňkové služby – pračku, sprchu a internet.
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín – Kontaktní adiktologické centrum Vážka
uvádí, že Informace o užívání mezi cizinci, etnickými menšinami a skrytou populací cíleně
nemapujeme a neevidujeme.
Sociálně vyloučené lokality
Charakteristika sociálně vyloučených lokalit v Jihomoravském kraji
V Jihomoravském kraji nachází sociálně vyloučené lokality rozmístěné v 7 obcích – Brno,
Břeclav, Hodonín, Ivanovice na Hané, Vyškov, Zastávka a Znojmo2.
Dle analýzy „Identifikace sociálně vyloučených lokalit a zpracování jejich mapy v Brně“3 vyplývá,
že v 10 zjištěných sociálně vyloučených lokalitách v Brně žije cca 7.000 Romů.
Vyloučení prostorové i sociální se projevuje v uplatnění na trhu práce. Zvyšuje kriminalitu a další
sociálně patologické vzorce chování jako výrazný nárůst drogové závislosti, zejména u dětí a
mládeže, prostituce, gamblerství. Romové se zadlužují a nemohou se dostat z pasti chudoby.
Nová právní úprava, která zpřísnila podmínky nároku na dávky hmotné nouze a jejich výplatu,
vedla ke snížení počtu beneficientů i celkového objemu vyplácených dávek. Zpřísnění podmínek
zákonných ustanovení o hmotné nouzi a životním minimu vede k další destabilizaci bytové a
příjmové situace s negativním dopadem na rodinné vztahy a vývoj mladé generace4.
Služby v sociálně vyloučených lokalitách
Společnost Podané ruce o.p.s. - Terapeutické centrum na Bratislavské
V sociálně vyloučené lokalitě působilo v oblasti služeb pro uživatele drog především
Terapeutické centrum na Bratislavské. Intenzivní byla zejména spolupráce s Terénními
programy v Brně, Terapeutickým centrem v Jihomoravském kraji a Centrem metadonové
substituce Vídeňská/Kopečná (služby Společnosti Podané ruce o.p.s.). Kladně hodnotí
spolupráci se zdravotnickým zařízením Remedis při testování klientů na infekční choroby.
Dostupnost těchto služeb pro uživatele drog v komunitě je nedocenitelná vzhledem k včasnému
záchytu a léčbě těchto chorob.
Dlouhodobě spolupracují s orgány sociálně – právní ochrany dětí, především OSPOD Brno
Střed, Sever a Židenice. Zaznamenali zvýšený počet případových konferencí a spolupracujících
klientů, pravidelně probíhaly schůzky jednotlivých klíčových pracovníků, ale také setkání celých
týmů. Aktivně využívali metod asertivní terénní práce.
Rovněž ve spolupráci s kolegy z Programu metadonové substituce Kopečná realizovali rozsáhlé
síťování a tvorbu metodiky pro práci s klientkami, které jsou oběťmi domácího násilí.
Společnost Podané ruce o.p.s. -Terénní programy v Brně
Velká část práce Terénních programů v Brně probíhala v sociálně vyloučených lokalitách
v Brně, kde se přirozeně pohybuje velká část klientů – problémových uživatelů drog. Terénní
2 Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2013 - 2016
3 Analýza VeryVision s.r.o., listopad 2008
4 Komunitní plán Jihomoravského kraje, str. 254
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pracovníci se zde pohybovali téměř každý den v odpoledních i večerních hodinách a poskytovali
služby přímo v lokalitě. Přímo v sociálně vyloučené lokalitě byl také jednou týdně k dispozici
prostor v dodávce pro poradenství ohledně infekčních nemocí a možnost orientačního testu na
infekční nemoci (hepatitidy B a C, HIV, syfilis). Terénní pracovníci využívali také platformy
v rámci širšího týmu APK (DROM) pro spolupráci a předávání informací s ostatními
organizacemi či institucemi působících v lokalitě.
Terénní programy v Brně prováděly v sociálně vyloučených lokalitách také sběr použitých
injekčních stříkaček a souvisejícího injekčního materiálu. V roce 2019 bylo nalezeno 2.660 kusů.
Od roku 2018 probíhala spolupráce s MP Brno na evidenci nálezů a celkové nálezy za oba
subjekty byly pro Brno 6.376. Nálezy jsou také konkrétně sledovány dle ulic, z nichž většina byla
právě v sociálně vyloučených lokalitách. Terénní programy v Brně úzce spolupracují také se
skupinou peer pracovníků, kteří jednak dávají pracovníků tipy na rizikové lokality a jednak sami
provádí také sběr injekčních stříkaček.
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav – Kontaktní centrum s terénním programem
Břeclav
V rámci „Terénního programu Břeclav“ poskytují služby v sociálně vyloučené lokalitě – sídliště
Valtická, a to zejména sociální poradenství a výměnný program. Spolupracují s asistenty
prevence kriminality Městské policie Břeclav, kteří zde také působí. V případě zájmu ze strany
klientů, zprostředkují asistenti kontakt na nízkoprahové zařízení.
V Břeclavi navštěvuje rodiny a jednotlivce v sociálně vyloučených lokalitách kromě týmu Kcentra Břeclav i sociální kurátor a jeho kolegyně – v roce 2019 to byly především tři významné
squaty Zámecké náměstí, zrušená MŠ Na Pěšině a komplex MIAMI na Lidické ulici, občas i
squat na hranici s Rakouskem – bývalá pohraniční rota, později kynologické cvičiště Policie ČR.
Kurátoři provádí převážně sociální šetření a depistáže a pak odkazují klientelu do následných
odpovídajících odborných služeb. Při duálních diagnózách je někdy zapojen terénní tým PRAHu
jižní Morava.
Charita Kyjov – Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba s terénním programem V rámci
služby jsou nabízeny terénní programy, které působí i v rámci vyloučených lokalit – jedná se o
sociálně vyloučené lokality města Veselí nad Moravou. Zde jsou služby totožné s nabídkou
terénních programů – výměna injekčního materiálu, sociální práce, materiální pomoc atd.
Množství poskytnuté péče je stabilní.
Uživatelé návykových látek v léčbě a ve službách

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 v kontaktu s nízkoprahovými službami 2.808 osob,
z nichž bylo 177 klientů alkoholových drog a 2.331 klientů nealkoholových drog.
Z klientů nealkoholových drog bylo 1.905 injekčních uživatelů, což činí 81,72% všech
nealkoholových klientů. Z celkového počtu těchto klientů bylo 1.657 mužů, což představuje
86,98%. Data o velkém podílu IUD5 potvrzují potřebnost programů Harm Reduction. Primární
drogou klientů nízkoprahových služeb byl uváděn pervitin, což tvořilo 82,8% z počtu všech
nealkoholových klientů. 7,46% tvořili klienti užívající kanabinoidy.
Průměrný věk klientů nízkoprahových služeb Jihomoravského kraje je cca 31 let nealkoholových
drog a téměř 37 let alkoholových drog. V programu akcí a noční zábavy je uváděn věk 22 let u
nealkoholových drog a 24 let u alkoholových drog.
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Srovnatelné údaje o uživatelích drog z nízkoprahových služeb dle regionů pro nelegální drogy
jsou uvedeny v následující tabulce:
Brno

Břeclav
Blansko

Služba
KC6

Hard
smart

TP7

606

672 9.262

Celkem
osob –
uživatelů
drog

573

666

Z toho
mužů

376

Z toho IUD
heroin

Z toho se základní drogou

Počet osob,
které službu
využily

pervitin
kanabinoidy

Průměrný
věk klientů
(UD/ AK)

TP

KC

TP

KC

201

90

208

72

310

169

85

144

54

TP

66

184

238

161

54

124

202

2.808+
9.262
2.331+

99

440

N

109

123

54

120

46

114

42

94

139

1.657

486

603

12

78

126

72

127

46

115

30

73

137

1.905

17

137

4

0

0

0

2

0

0

0

1

1

158+4

511

468

214

87

153

82

129

49

147

39

90

176

13

31

1.110

11

13

3

14

4

12

13

28

32

2

3

1.572

0

0

0

0

0

1

0

2

0

1

0

115

0

1

0

0

0

0

0

0

0

kokain

Celkem
klientů
uživatelů
alkoholu

161

KC

3.131

extáze

Celkový
počet
kontaktů s
klienty
přímých/ne
přímých
(výkony)

TP

Celkem
nízkopr.
Vyškov Znojmo služby+
TP
KC + TP program
Hard
Smart

Kyjov

Hodonín

3.131

1.931+
214
174+
1.110
8+
1.572
2+

5.616/ 6.252/
1.408/ 1.846/ 623/ 6.176/ 1.063/ 3.438/ 426/ 1.223/ 3.163/
13.087
796
886
617
250
90 256
70
538
214
798
574
/-

115

31.552+
13.087/
5.089

0

0

5.538

45

10

0

47

7

21

6

41

0

177+
8.538

34/-

27/-

22/
24

31/
38

34/
33

35/-

33,5-

36/-

31/
47

23/
30

33/
37

34/-

31,95+22
/
37+24

Dalšími službami jsou např:
Společnosti Podané ruce o.p.s. - Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji
Substituční metadonový program nabízí klientům závislým na opiátech dlouhodobou substituci.
Je vhodný pro ty, kteří mají fyzickou závislost na heroinu a nejsou schopni nebo ochotni
abstinovat, ale současně jsou disciplinovaní v tom, aby nemíchali metadon s jinými drogami. Pro
motivované klienty nabízí užívání metadonu možnost postupného kontrolovaného snižování
dávek až k úplné abstinenci. Primární droga heroin: 98 klientů, jiný opiát (morfium, opium,
6
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fentanyl, tramadol etc.): 11 klientů, jiná základní droga: 2 klienti, buprenorfin (zneužívaný – non
lege artis) 1 klient, metadon (zneužívaný – non lege artis) 6 klientů.
V ambulantním programu v roce 2019 pracovali s 468 klienty, což je zvýšení o 21 klientů oproti
předchozímu roku. S dalšími 32 klienty pracovali v rámci evropského projektu KPSVL. U klientů
uživatelů pervitinu zaznamenali pokles počtu o 14 klientů na 96 v roce 2019. Významný nárůst
zaznamenali u uživatelů alkoholu, konkrétně o 27 klientů na celkových 187 klientů za rok 2019.
Počet opiátových klientů je jako tradičně nízký, celkem pracovali se 6 klienty se základní drogou
ze skupiny opiátů, tedy stejně jako v roce 2018. Počet uživatelů kanabinoidů jako primární drogy
se mírně zvýšil (o 2 klienty) na celkových 37 klientů (oproti 35 v roce 2018). Mírný nárůst
zaznamenali v počtu rodinných příslušníků a blízkých. Za loňský rok podpořili 130 klientů oproti
125 v roce 2018.
Společnosti Podané ruce o.p.s. - Terapeutické centrum na Bratislavské
Substituční léčba: drogově závislí, převážně nitrožilní uživatelé opiátových drog (např. heroin,
morfin), kteří tyto nelegální drogy již brát nechtějí a zároveň aktuálně nechtějí nebo nemohou
abstinovat a je jim nad 16let. Dále pak blízcí a rodinní příslušníci těchto klientů v substituční
léčbě. Pracuje zejména s klienty z vyloučených lokalit, především z řad romské minority. V roce
2019 pracovali s136 klienty, z nichž 103 byli uživateli opiátů a 33 osob blízkých.
Ambulantní léčba: služba je primárně určena lidem ohroženým důsledky užívání návykových
látek se zvláštním zaměřením na opiáty a gamblerům, dále pak osobám blízkým těchto klientů.
Pracuje zejména s klienty z vyloučených lokalit, především z řad romské minority. Sekundární
cílové skupiny jsou pak rodiny s členem, který má problémy s užíváním drog a v nichž jsou
všichni nebo alespoň část členů ochotná spolupracovat s terapeutickým pracovištěm. Pracují
rovněž s rodiči, případně partnery uživatelů – v případech, kdy samotný uživatel kontakt a
léčebnou intervencí dosud odmítá, ale rodič či partner je ochoten a schopen ji přijmout pro řešení
svých problémů s uživatelem a je zároveň v dané chvíli jediným článkem rodinného systému,
který chce pracovat na změně. Celkem jsme v roce 2019 pracovali se 127 klienty, z toho 63
uživateli. Z nich bylo bylo 38 uživatelů heroinu, 18 pervitinu, 2 alkoholu, 2 kanabinoidů, 2 jiných
opiátů, jeden extáze. Dále pracovali se 74 osobami blízkými těchto klientů.
Společnosti Podané ruce o.p.s. - Terapeutická komunita v Pocestném Mlýně
Služba je určena pro osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě
smíšené závislosti (drogy + alkohol, drogy + gambling, alkohol + gambling apod.). Počet
polyvalentních uživatelů roste, typická kombinace je alkohol – marihuana, gambling – pervitin
(alkohol). Stále převažuje pervitin (cca 70 procent). Klienty mohou být muži a ženy starší 18 let.
Kapacita zařízení je 15 míst, kde jsou čtyři místa trvale rezervována pro ženy. Převážně se jedná
o muže a ženy s víceletou drogovou kariérou s intravenózním užíváním a četnými kriminálními
delikty. Z velké většiny jsou klienti zatíženi vysokými dluhy. Průměrný věk klientů za loňský rok
byl 31 let.
Společnosti Podané ruce o.p.s. - Doléčovací centrum v Brně
Služba je určená pro klienty s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách po absolvování
dlouhodobé, případně střednědobé léčby. Většinou jde o klienty s dlouholetou drogovou
kariérou, u kterých převládá i. v. aplikace. Primární drogou byl u většiny klientů pervitin (74%).
Poskytování chráněného bydlení bylo rozšířeno pro cílovou skupinu rodiče s dětmi (dvě děti byly
v předškolním věku a jeden novorozenec). Průměrný věk uživatelů služby byl 34 let.
Krok Kyjov, z.ú. - Terapeutická komunita Krok
Celkově se programu v roce 2019 zúčastnilo 35 klientů (při kapacitě 15 klientů). Věkový průměr
klientů v roce 2019 dosáhl 26 let. Nejmladšímu klientovi bylo 15 let, nejstaršímu 41 let. Nejčastěji
přicházejí uživatelé závislí na návykových látkách ve středním až těžkém stupni závislosti,
typicky užívající několik let nitrožilně. Velkou skupinu tvoří uživatelé s diagnostikovanou
závislostí na pervitinu. Z toho vyplývá i jejich psychosociální a někdy i somatické poškození.
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Převážná část uživatelů pochází z Jihomoravského kraje. Je potřeba uvést i nárůst sociální
problematiky, se kterou uživatele služby přicházejí. Pracovníci služby se setkávají s nízkou
vzdělanostní úrovní, kde převážná část uživatelů služby nemá ukončené středoškolské
vzdělání, nebo nejsou vyučení v oboru. Častou součástí profilu u uživatelů je problém se
zákonem, trestní činnost, probíhající trestní řízení a dluhová zatíženost spojená s neschopností
tyto dluhy splácet. Uživatelé mají i přes relativně nízký věk dlouholetou drogovou kariéru,
z čehož vyplývá i jejich psychosociální a někdy i somatické poškození, u žen se častěji vyskytují
problémy s příjmem potravy a posttraumatických zážitků.
Alkoholová služba: LOTOS – doléčovací centrum, o.p.s. - Byty na půl cesty
Poskytují pobytovou službu bezprostředně po absolvování protialkoholní léčby, kdy je nutná
návaznost doléčování, neboť samotná tříměsíční léčba se ve většině případů ukazuje jako
nedostatečná. Pro ochotu žít střízlivý život je nutná vnitřní změna a porozumění sobě samému.
Vhodná terapie, která není v psychiatrické nemocnici všude poskytována, pokud ano, tak v
rozmezí 3 měsíců, což služby považují za nedostatečné. Pro úspěšnost léčby je důležitost
změny prostředí u většiny závislých (dočasná nebo trvalá). Další důležitou součástí služby je
řešení sociální situace závislých (splácení dluhů, nalezení zaměstnání), k čemuž potřebují
podporu sociálního pracovníka. Bez této stabilizace se k alkoholu často vracejí. V roce 2019
využilo služby celkem 39 klientů, z toho 29 mužů a 10 žen. Průměrný věk u mužů byl 40 let a u
žen 37,5 let. Proběhlo 153 skupinových setkání, 12 tematických skupin, 18 volnočasových
aktivit. Individuální setkání probíhala dle individuálních potřeb klientů.
Infekční onemocnění v souvislosti s užíváním návykových látek
V Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 v rámci nízkoprahových poradenských služeb
provedeno 1.068 testů na infekční nemoci u 339 klientů (v tabulce uváděn počet osob, které
danou službu využily/ celkový počet testů):
Region
Brno
Infekční Blansko
nemoci
HIV
9/9

Břeclav

Hodonín

Kyjov

Vyškov

Znojmo

43/52
32/36
41/50
40/49

41/57
45/65
0/0
---

15/18
16/19
16/19
7/7

9/10
10/11
8/9
5/6

16/21
16/21
16/21
---

48/75
46/73
33/48
48/75

69/187

45/122

54/63

11/36

16/63

49/271

KC

TP

HCV
HBV
Syfilis
Celkem

19/23
12/14
---

67/73
64/70
65/72
59/65

osob/
počet
testů

25/46

70/280

Předávkování, včetně smrtelných
Pracovníci brněnských nízkoprahových služeb uvádí, že dle informací od klientů Terénních
programů v Brně nedochází ke smrtelným předávkováním, pouze k jednorázovým
předávkováním či závažným intoxikacím, které bývají způsobeny buď nezvykle vysokým užitým
množstvím látky, kombinací drog či drog a léků, případně zdravotním stavem. Všechny tyto
případy jsou s doplňujícími informacemi a případným varováním sledovány a sdíleny mezi Harm
Reduction službami napříč Českou republikou.
Pracovníci břeclavských a hodonínských nízkoprahových služeb nezaznamenali úmrtí klientů
služeb na předávkování ani úmrtí v souvislosti s užíváním drog.
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Pracovníci kyjovské nízkoprahové služby uvádí, že roce 2019 sice nezaznamenali smrtelné
předávkování. Úmrtí u klientů bylo zaznamenáno opakovaně z jiných příčin. V několika
případech se objevily zdravotní komplikace po aplikaci nekvalitní dávky methanfethaminu.
Jednalo se o užití velmi nekvalitní drogy z důvodu špatné kvality pervitinu na místní drogové
scéně (vysoká poptávka v nerovnováze s nabídkou a snížení kvality vyráběného pervitinu –
nezkušení výrobci). Zaznamenali několik úmrtí klientů, zejména u uživatelů alkoholu a úmrtí na
základě nehod či smrtelných úrazů.
Další zdravotní komplikace v souvislosti s užíváním návykových látek
Pracovníci brněnské nízkoprahové kontaktní služby uvádějí, že jejich klienti se potýkají se
potýkají s různými zdravotními komplikacemi, především s potížemi souvisejícími přímo s
injekční aplikací drog - abscesy (především v místě vpichu), záněty, modřiny, zalomení jehly
apod. Dále se jedná o problémy s chrupem, únavu, problémy se spánkem, trávicí potíže,
onemocnění ledvin či jater, často hepatitidu typu C, pohlavní nemoci, kožní potíže (vyrážky,
impetigo aj.), ženy pak také s gynekologickými obtížemi (nepravidelnost menstruačního cyklu).
Kromě toho se u klientů objevují i psychické potíže.
V roce 2019 bylo v rámci Terénních programů v Brně (při zahrnutí projektu Nízkoprahové služby
pro drogově závislé Brno) provedeno 619 zdravotních ošetření, která se týkala v naprosté
většině ošetření modřin a abscesů souvisejících s injekční aplikací drog.
Kyjovské služby uvádí malé množství zdravotních komplikací v roce 2019. Stabilně se
objevovaly lokální komplikace po aplikaci „nečisté návykové látky“, hlavně abscesy, povrchové
záněty žil a kožní potíže. Vzhledem k nahrazování primární drogy kvůli špatné dostupnosti
těkavými látkami a alkoholem se objevují úrazy a velmi těžká poranění končící často
hospitalizací klientů. V roce 2019 opět evidují i terciální drogovou kriminalitu, klienti se často
stávají obětí trestných činů, zejména ublížení na zdraví (důsledek převahy skupiny). Obvykle se
vyskytují komplikace se zuby, střevní a kožní infekce.
Hodonínské služby zaznamenali ve zvýšené míře u klientů nehojící se hnisavé rány, především
pak v letních měsících, někteří klienti museli být dokonce hospitalizováni.
Pracovníci z oblasti léčby alkoholismu v Brně uvádí u klientů jako nejčastější zdravotní
komplikace špatné jaterní testy (občas cirhóza jater), diabetes, neuropatie dolních končetin 8
získaná epilepsie v důsledku alkoholismu (u některých přetrvává i v období abstinence).
Hazardní hraní
Gamblerství9 je považováno za patologickou psychickou závislost na lákavé představě rychlého
zisku peněz nebo jiné hmotné výhry. Pravidla her jsou přitom nastavena z dlouhodobého
hlediska pro hráče nevýhodně. Mnozí hráči získávají závislost na hře, rostoucí finanční problémy
se snaží vyřešit další účastí ve hře a vytvářejí tak bludný kruh. Závislé osoby (tzv. gambleři)
dokážou prohrát ohromné částky, což má často za následek zásadní narušení mezilidských
vztahů a existenční potíže nejen samotných hráčů, ale často i jejich blízkých.
Dle odborných studií10 je předpoklad výskytu a odhad počtu klientů v Jihomoravském kraji cca
5.755 – 11.510 patologických hráčů, z toho ve městě Brně pak 1.900 – 3.800 patologických
8

9

Neuropatie dolních končetin - dochází k odumírání senzitivních obvodových nervů, což má za následek špatnou chůzi, nestabilitu klienta aj.
Zdroj: wikipedia.org

10

Předpoklad výskytu:

Dle odborných studií ( Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a PhDr. Ladislav Csémy, Česká a slovenská psychiatrie, 101, 8, s. 433-435.) přibližně
každý 10. muž ve věku 18 let hraje na automatech 1x měsíčně nebo častěji). Dle údajů o počtu tzv. výherních automatů (přibližně jeden na 200
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hráčů. Další tisíce nepřímo postižených daným problémem (např. rodinní příslušníci nebo oběti
opatřovací trestné činnosti).
Centrum komplexní péče pro hazardní hráče v Jihomoravském kraji Společnosti Podané ruce
o.p.s.
V roce 2019 pracovali v rámci programu celkově se 129 klienty. Z toho s 87 hazardními hráči,
10 klienty z oblasti nelátkových závislostí (např. závislost na PC hrách) a 32 rodinnými
příslušníky či osobami blízkými. Z celkového počtu 87 klientů patologických hráčů nebo klientů
s jinou nelátkovou závislosti bylo 83 mužů a 14 žen. Nadále sledují trend zvýšení počtu hráčů v
léčbě z online prostředí hazardního hraní. Skoro všichni hazardní hráči, kteří sází kurzové sázky
tak činí online, případně online i off-line. Objevují se i další hry v online prostředí – automaty,
poker, ruleta a jiné.
Problém s hazardním hraním existuje mezi lidmi napříč společností, čemuž odpovídá také
pestré složení klientely programu. Věk klientů, kteří službu doposud vyhledali, je v průměru přes
32 let, v rozhraní od 20 do 60 let. Převážně se jedná o muže, ale přibývá i žen.
Nejvíce klientů preferuje hru na VLT automatech a sází na různé sportovní zápasy (především
online) nebo provozují hru na ruletě či hrají poker a jiné karetní hry na internetu. Klienti jsou
poměrně dobře situovaní a dokážou si často udržet svoji práci. Délka hraní je velice individuální,
v rozmezí 1 roku až 20 let. Dále klienti nejčastěji mají středoškolské vzdělání, v menší míře je
pak zastoupeno základní a vysokoškolské vzdělání.
Zadluženost se týká v různé podobě takřka všech klientů programu a dluhy dosahují v některých
případech i několika milionů korun. Předpokládá se, že 5 až 8 osob z hráčova okolí je přímo
zasaženo negativními vlivy hráčova patologického chování. Jsou to především rodiče, partneři
a děti. Na ně zpravidla dopadá hrozba zadlužování, rozprodávání společného majetku a s tím
spojená hrozba exekuce.
Trend, který je sledován již několik let po sobě a který je prokazatelný celorepublikově ve
statistikách Národního monitorovacího střediska, je přechod části klientů, věnujících se
hazardnímu hraní do on-line prostředí. Nejpatrnější to je u sázkařů – tzv. LIVE sázení. Tento
trend je dán technologickým pokrokem, kdy prostředí programů a aplikací je pro uživatele čím
dále jednodušší a snadněji přístupné. Také se zjednodušuje prostředí on-line plateb a převodů
peněz mezi účty, což činí sázení (ale také např. hraní na automatech on-line) dostupnějším.
Samozřejmě toto riziko dopadá ve velké míře také na mladou populaci hazardních hráčů, kteří
s technologiemi (smart phone, tablet) jsou sžití více než generace starších hráčů. Tento trend
se projevuje také v proporci klientů, využívajících ambulantní léčbu, resp. poradenství. Dříve
služba pracovala převážně s hazardními hráči, kteří provozovali hazard v kamenných
pobočkách, typicky na VLT automatech, případně v kasinu. Nyní je naprostá většina klientů,
kteří přicházejí v problémem týkajícím se hazardu spojena s on-line prostředím. Finanční
souvislosti, které s sebou nese výše popsaný trend jsou patrné zejména ve větší dynamice hry.
Efekt, který je poté zaznamenán v práci s těmito klienty je, že za kratší dobu prohrají větší
částky. Přicházejí do léčby dříve, průběh a rozvoj závislosti je také dynamičtější.
Centrum poradenství v Brně Společnosti Podané ruce o.p.s. uvedlo, že v roce 2019 pracovali
se třemi klienty hazardními hráči.
Hodonínská nízkoprahová služba uvádí, že v roce 2019 nebyli v kontaktu se žádným hazardním
hráčem.
Kyjovská nízkoprahová služba uvádí, že od roku 2017 rozšířili službu o cílovou skupinu
hazardních a patolog. hráčů – zatím nepozoro zvýšený zájem a příliv této klientely do služeb.
Aktivní uživatelé vykazují jisté formy škodlivého chování ve vztahu k hazardním hrám – jedná
obyvatel) a prevalenční studie z jiných zemí autoři odhadují počet patologických hráčů v České republice na minimálně 0,5 až 1 %
populace, při čemž mnoho dalších je postiženo nepřímo.
V Jihomoravském kraji je počet obyvatel cca 1 151 000, v městě Brně cca 380 000.
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se často o důsledek životního stylu související s intoxikací a účinky pervitinu. V roce 2019
využívali služby individuální případové práce 2 uživatelé z oblasti nelátkových závislostí
(patologické hráčství).
Nové technologie
Informace nejsou známy.
Nové trendy a fenomény
Centrum prevence v Brně Společnosti Podané ruce o.p.s. uvedlo, že se v rámci realizace
programů selektivní primární prevence setkali s tématem sebepoškozování, dále několikrát
narazili na téma experimentování s léky nebo nadměrného užívání léčiv.
Hodonínská nízkoprahová služba zaznamenala zneužívání toluenu ve zvýšené míře, jako důvod
uvádí nízkou cenu a snadnou dostupnost.
2.12.1 Nové drogy

Klienti Terénních programů v Brně mají pouze jednorázové zkušenosti s novými syntetickými
drogami, nejedná se o nahrazení běžně užívaných látek.
Pracovníci Centra poradenství v Brně zaznamenali u 2 klientů zkušenost se syntetickým
konopím.
Pracovníci regionálních nízkoprahových služeb uvedli, že se nesetkali v roce 2019 s žádnými
novými drogami u svých klientů.
Drogová kriminalita v Jihomoravském kraji
Charakteristika současné drogové scény v Jihomoravském kraji z pohledu Policie
ČR -– Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
Stejně jako v roce 2018, tak i v roce 2019 zaznamenala Policie ČR – Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje nárůst spotřeby především konopných drog a extáze, rozšířenost drog i
do menších obcí, nízký věk prvokonzumentů, nízkou věkovou hranici pachatelů, experimenty s
novými látkami, hydroponní pěstování marihuany, recidivu pachatelů, změnu způsobů páchání
trestné činnosti, využívání nejmodernější techniky, propustnost státních hranic, zájem o
metamfetamin v zahraničí a flexibilitu etnik.
Na území České republiky jsou v rámci organizovaného zločinu nejvíce aktivní skupiny
vietnamsky hovořících osob, se stabilní základnou danou historickými souvislostmi a vyznačují
se vysokou flexibilitou, aktivitou, využíváním moderních prostředků komunikací a
konkurenceschopností. Tato zločinecká uskupení si, podobně jako ostatní, prošla vlastním
vývojem a v současné době se v České republice převážně orientují na činnost, která je spojená
s nelegálním nakládáním s návykovými látkami, především konopím a metamfetaminem (zdroj
Bulletin NPC, č. 4/2019).
Z trestné činnosti související s užíváním drog uvádí KŘP JMK trestnou činnost majetkovou
(krádeže zboží v obchodech, vloupání do vozidel, krádeže vozidel, krádeže MT) a násilnou
trestnou činnost (loupeže, vydírání, ublížení na zdraví aj.).
Drogová kriminalita v působnosti Policie ČR v Jihomoravském kraji
Celkový počet realizací a pachatelů v Jihomoravském kraji
Okres

Blansko

Brno město

Brno venkov

Břeclav

Hodonín

Vyškov

Znojmo

KŘ

Celní
správa

CELKEM

realizace
pachatelé
NP

18
20
1

66
73
1

36
38
0

30
34
0

38
46
0

14
13
1

35
36
1

3
7
0

8
11
2

248
278
6

Strana 24 (celkem 58)

Počet

Pohlaví a věk pachatelů
Pohlaví
muži
ženy
229
49

Z toho
mladiství
12

dospělí
265

nezletilí
1

V roce 2019 bylo provedeno Policií ČR a celní správou v Jihomoravském kraji celkem 248
realizací a stíháno 278 pachatelů, z čehož převažovali dospělí muži (v počtu 229). Bylo stíháno
i 12 mladistvých a 1 nezletilý pachatel.
Počty osob zadržených a stíhaných za drogové trestné činy v rozdělení dle §11
§

§ 283

§ 284

§ 285

§ 286

§ 287

§ 288

Celkem

Počet

203

66

8

9

0

2

288

V rámci primární drogové kriminality v roce 2019 bylo zahájeno a stíháno v trestním řízení v
Jihomoravském kraji celkem 288 pachatelů dle výše uvedených drogových paragrafů trestního
zákona. Nejvíce pachatelů – v počtu 203 bylo stíháno dle §283 za nedovolenou výrobu a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Celkové množství zadržených drog Policií ČR a Celní správou
zadrženo
OPL
Amfetamin (g)
Amfetaminová pasta (g)
Cannabis - sušina (g)
Cannabis - rostliny (ks)
Heroin (g)
Heroin (psaníčka)
Kokain (g)
Metamfetamin (g)
Varny metamfetaminu
Prekurzory pro výrobu metamfetaminu
Cirrus/Cirrus Duo(g)
Efedrin (g)
Gripecton (tbl.)
Modafen (tbl.)
Nurofen Stop grip (tbl.)
Pseudoefedrin - blíže neurčený (g)
Robicold (tbl.)
Halucinogeny
1P-LSD (tripy)
LSD (tripy)
11

•
•
•
•
•
•

PČR

CS

CELKEM

25,801
0
142.193,72
877
23,96
64
0,79
685,39
27

38,7
470
11.253,0
0
0
0
160
0
0

64,501
470
153.446,72
877
23,96
64
160,79
685,39
27

123
0,7
72
336
833
0,5
120

0
0
0
0
0
0
0

123
0,7
72
336
833
0,5
120

11
271

0
750

11
1.021

Trestní zákon - drogové paragrafy:
§283 - Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
§284 –Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
§285 – Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
§286 – Výroba a držení předmětu k výrobě omamné a psychotropní látky a jedu
§287 – Šíření toxikomanie
§288 - Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem
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Lysohlávky (plodnice)
Benzodiazepiny
Alprazoloam/Neurolo/Xanax (tbl.)
Diazepam/Valium (tbl.)
Disociativní anestetika: Ketamin (g)
Hypnotika: Hypnogen/Stilnox/
Zolpidem/Zolpinox (g)
Kathinony: MDPEP (g)
Anabolika/hormony (tbl./kapsle)

25

0

25

30
1,38
2

0
0
0

30
1,38
2

3.200

0

3.200

129,79
382

0
0

129,79
382n

Orientační ceny pouličního prodeje drog v Jihomoravském kraji
cena/gram

nejčastější výskyt

pouliční prodej

pouliční prodej

40-200 Kč
200–250 Kč
nebyla uvedena
1.000-2.500 Kč

200 Kč
200 Kč
2.000 Kč

OPL
Cannabis
Extáze
Heroin
Metamfetamin

Drogová kriminalita v působnosti Probační a mediační služby ČR (PMS)
v Jihomoravském kraji
Počet pachatelů drogových TČ v působnosti PMS
Drogové TČ za rok 2019
věk do 15 let
15 - 18 let
nad 18 let
46
§ 283
0
8
§ 284
0
2
7
§ 285
0
0
0
§ 286
0
0
3
§ 287
0
0
0
CELKEM
0
10
56

CELKEM
54
9
0
3
0
66

V rámci primární drogové kriminality v roce 2019 bylo v působnosti Probační a mediační služby
ČR v Jihomoravském kraji celkem 66 pachatelů dle drogových paragrafů trestního zákona,
z toho 10 pachatelů ve věku 15–18 let a 56 pachatelů ve věku nad 18 let.
Drogové přestupky v kompetenci obcí s rozšířenou působností12 vykonávající
přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků na území JMK
Celkový počet drogových přestupků přijatých ke zpracování v roce 2019: 396
Celkový počet drogových přestupků projednaných v roce 2019: 373
Počet osob/pachatelů přestupku neoprávněného držení drog v malém
množství pro vlastní potřebu projednaných v roce 2019 v rozdělení podle věku
pachatele a drogy:

12

Pro obec může projednávat přestupky jiná obec na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené
působnosti v oblasti projednávání přestupků
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Věk osoby

Drogy

Přes 18 let
77
27
0
2
0
0
0
2
90

Do 18 let
16
0
1
0
0
0
0
0
16

Konopné drogy
Pervitin
Extáze
Heroin
Kokain
Subutex/Suboxone
Houby obsahující OPL
Jiná OPL
Celkem osob

Počet osob/pachatelů přestupku neoprávněného pěstování rostlin/hub
s obsahem OPL v malém množství pro vlastní potřebu projednaných v roce
2019 podle věku pachatele a druhu drogy:
Věk osoby

Rostliny/houby
Rostliny konopí
Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL
Celkem osob

Přes 18 let
24
0
22

Do 18 let
2
0
2

Počet osob přestupku umožnění neoprávněného požívání návykových látek
osobě mladší 18 let projednaných v roce 2019 v rozdělení podle věku
pachatele a drogy:
Věk osoby

Drogy
Konopné drogy
Pervitin
Extáze
Heroin
Kokain
Subutex/Suboxone
Houby obsahující OPL
Jiná OPL
Celkem osob

Do 18 let
5
0
0
0
0
0
0
1
6
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Přes 18 let
5
0
0
0
0
0
0
6
11

Počet osob/pachatelů přestupků projednaných v roce 2019 dle zákona č.
65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek:
Přestupek
§ 35, odst. 1, písm. a)
§ 35, odst. 1, písm. b)
§ 35, odst. 1, písm. c)
§ 35, odst. 1, písm. d)
§ 35, odst. 1, písm. e)
§ 35, odst. 1, písm. f)
§ 35, odst. 1, písm. g)
§ 35, odst. 1, písm. h)
§ 35, odst. 1, písm. i)
§ 35, odst. 1, písm. j)
§ 35, odst. 1, písm. k)
§ 35, odst. 1, písm. l)
§ 35, odst. 1, písm. m)
§ 35, odst. 1, písm. n)
§ 35, odst. 1, písm. o)
§ 35, odst. 1, písm. p)

Počet pachatelů
0
15
0
0
64
1
0
0
10
121
0
0
0
79
3
6

Pachatelé – právnické osoby
Přestupek
§ 36, odst. 1, písm. a)
§ 36, odst. 1, písm. b)
§ 36, odst. 1, písm. c)
§ 36, odst. 1, písm. d)
§ 36, odst. 1, písm. e)
§ 36, odst. 1, písm. f)
§ 36, odst. 1, písm. g)
§ 36, odst. 1, písm. h)
§ 36, odst. 1, písm. i)
§ 36, odst. 1, písm. j)
§ 36, odst. 1, písm. k)
§ 36, odst. 1, písm. l)
§ 36, odst. 1, písm. m)
§ 36, odst. 1, písm. n)
§ 36, odst. 1, písm. o)
§ 36, odst. 1, písm. p)
§ 36, odst. 1, písm. q)
§ 36, odst. 1, písm. r)
§ 36, odst. 2 - odst. 9

Druh drogy

Počet pachatelů
0
0
3
0
0
0
1
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0

Množství drog zajištěných v roce 2019 v rámci přestupkového řízení
v rozdělení podle drog:
Celkové množství

Marihuana (g)
Hašiš (g)
Rostliny konopí (ks rostlin)
Pervitin (g)
Extáze (ks tablet)

1.974,84
0,286
42ks + 28,2 g
20,412
0,37
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Heroin (g)
Kokain (g)
Subutex/Suboxone (ks tablet)
Houby obsahující OPL (g)
Jiné rostliny obsahující OPL (ks)

0,695
0
0
0
0

Jiné drogy
N-Ethylnorpentendron
Alpha-pyrrolidinoisohexanofenon
Alpha-pyrrolidinohexanofenon

1,467 g
0,876 g
0,824 g

Přestupek13

Počet osob/pachatelů přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním
provozu
Počet osob/pachatelů přestupku
Alkohol
Ostatní drogy

§ 125c, odst. 1, písm. b) – pod vlivem
§ 125c, odst. 1, písm. c) – stav vylučující
způsobilost

756

147

58

1

Statutární město Brno - odbor správních činností řešil v roce 2019 přestupky dle § 125c, odst.
1 zákona o silničním provozu. Pravomocně uznaných vinným bylo pro přestupek dle § 125c,
odst. 1, písm. b) zákona o silničním provozu uznáno 336 osob a pro přestupek dle § 125c, odst.
1, písm. c) téhož zákona 11 osob. SMB neeviduje přestupky pachatelů v požadovaném
rozdělení alkohol/ostatní drogy.
Zdrojem pro všechny údaje/tabulky o přestupcích jsou poskytnutá data obcí s rozšířenou
působností v Jihomoravském kraji.

13 §125c, odst.1, písm. b) fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí
vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po ožití alkoholického nápoj nebo po užití jiné návykové látky nebo
v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky
§125c, odst. 1, písm. c) fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí
vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo
užitím jiné návykové látky
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3

Koordinace protidrogové politiky
Institucionální zajištění

Krajské institucionální zajištění koordinace
Krajský protidrogový koordinátor
Jméno: Mgr. Lenka Možná
Kontaktní údaje: e-mail: mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz
tel.: + 420 541 658 310
Vykonává funkci KPK od data: od roku 2002
Zařazení ve struktuře úřadu kraje: Odbor školství, oddělení prevence a volnočasových aktivit
Přímý nadřízený (jméno, funkce): Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení prevence
a volnočasových aktivit
Velikost pracovního úvazku KPK: 0,5
Jiné agendy vykonávané KPK: krajský školský koordinátor prevence
Krajská protidrogová komise
V Jihomoravském kraji není zřízena krajská protidrogová komise, která by se zabývala výhradně
protidrogovou problematikou.
Přehled pracovních skupin v oblasti protidrogové politiky
Radou Jihomoravského kraje byla jmenovaná Pracovní skupina prevence kriminality řešící
i otázky protidrogové prevence. Podílí se na vyhodnocování situace v oblasti protidrogové
politiky, prevenci rizikového chování dětí a mládeže a prevenci kriminality na území
Jihomoravského kraje, schvaluje podklady pro tvorbu protidrogové koncepce a koncepce
prevence kriminality JMK, vyjadřuje se k projektům předkládaným nestátními neziskovými
organizacemi, školami a školskými zařízeními a obcemi v rámci dotačního řízení v oblasti
protidrogových aktivit, preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními
a v oblasti prevence kriminality.
Komise se zabývá protidrogovu problematikou v celé její šíři, tzn. zaměřeuje se na alkohol,
tabák, nelegální i legální látky, hazardní hraní i jiné nelátkové závislosti.
Počet jednání pracovní skupiny v roce 2019: 2
Nejdůležitější projednávaná témata v roce 2019:
• Protidrogová prevence – Výroční zpráva protidrogové politiky Jihomoravského kraje za
rok 2018, Dotační program z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast protidrogových
aktivit na rok 2019, příprava nové Stategie Jihomoravského kraje pro oblast rizikového
chování, závislostí a závislostního chování na období 2020-2028, příprava Krátkodobého
realizačního plánu rizikového chování, závislostí a závislostního chování
Jihomoravského kraje na období 2020-2021
• Specifická primární prevence – Dotační program Preventivní programy realizované
školami a školskými zařízeními v roce 2019, mapování sociálně patologických jevů za
Jihomoravský kraj ve školním roce 2018-2019
• Program prevence kriminality – změny v oblasti financování prevence kriminality na kraji
aj.
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Změny, které proběhly v roce 2019: V roce 2019 nedošlo k žádným změnám.
Složení Pracovní skupiny prevence kriminality (seznam členů)
Jméno a příjmení

Instituce

JUDr. Jana Pejchalová

Jihomoravský kraj

Mgr. Pavla Tichá

Mgr. Lenka Možná

Mgr. Ondřej Fišer
Por. Mgr. Zdeňka
Procházková
Mgr. Petra Kubišová

Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor
školství, oddělení prevence
a volnočasových aktivit
Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor
školství, oddělení prevence
a volnočasových aktivit
Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor
školství
Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje
Městská policie Brno

Středisko PMS Brno,
zástupce regionálního
Mgr. Vítězslav Klusák
vedoucího se sídlem PMS
Brno
Psychiatrická léčebna Brno
primář MUDr. Jiří Pokora
– Černovice
Krajské ředitelství policie
kpt. Mgr. Roman Mráka
Jihomoravského kraje
kpt. Ing. Bc. Michal Hanuška, Krajské ředitelství policie
MBA.
Jihomoravského kraje
Společnost Podané ruce
Bc. Pavel Novák
o.p.s.

Funkce v instituci
radní Jihomoravského kraje
pro oblast školství
referentka prevence
kriminality
protidrogová koordinátorka
a školská koordinátorka
prevence Jihomoravského
kraje
referent pro národnostní
menšiny
koordinátorka prevence
vedoucí preventivně
informačního oddělení
vedoucí střediska a zástupce
regionálního vedoucího se
sídlem PMS Brno
primář
vrchní komisař
vrchní komisař
organizační ředitel

Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na krajské úrovni
V Jihomoravském kraji velmi dobře funguje spolupráce mezi protidrogovým koordinátorem JMK
a krajským školským metodikem prevence v jedné osobě, koordinátorem prevence kriminality a
koordinátorkou pro národnostní menšiny v JMK. Tato kooperace se odvíjí zejména od dobrých
osobních vztahů se zástupci dotčených oblastí. Součinnost je usnadněna díky fungování všech
koordinátorů na odboru školství.
Vnější spolupráce je rovněž založena na dobrých osobních vztazích a vstřícnosti dalších
zainteresovaných stran (zástupce policie, krajské hygienické stanice, lékařů, nestátních
organizací, metodiků prevence aj.).
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Místní zajištění koordinace protidrogové politiky
Počet obcí s rozšířenou působností v kraji: 21
Počet obcí s rozšířenou působností, ve kterých je zřízena pozice místního
protidrogového koordinátora (dále jen MPK) nebo pracovníka podílejícího se na realizaci
protidrogové politiky na obci III. stupně Jihomoravského kraje: 1 MPK (Brno) + 18
pracovníků podílejících se na realizaci protidrogové politiky na obcích III. stupně v JMK
Vyjmenujte obce, kde nejsou ustanoveny MPK nebo pracovníci podílející se na realizaci
protidrogové politiky na obcích III. stupně Jihomoravského kraje: Bučovice, Vyškov
Počet dalších obcí, ve kterých je zřízena pozice MPK: v žádné další obci není ustanovena
funkce MPK.
Vyjmenovat obce, kde jsou ustanoveni MPK nebo pracovníci podílející se na realizaci
protidrogové politiky na obcích III. stupně Jihomoravského kraje: Blansko, Boskovice,
Brno, Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov,
Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Znojmo,
Židlochovice.
Počet obcí s platným koncepčním dokumentem upravujícím protidrogovou politiku: 4
obce uvedly dokument upravující protidrogovou politiku
• Strategie politiky města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018 - 2021
• Místní plán protidrogové politiky města Kyjova
• Plán činností v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence a prevence rizikového
chování v regionu Moravský Krumlov na období 2017 – 2019
• V rámci Koncepce prevence kriminality města Šlapanice na roky 2016 – 2020 je řešena
i protidrogová prevence
• Komunitní plán ORP Břeclav, Strategický plán sociálního začleňování města Břeclav
Počet obcí, které zpracovaly Zprávu o realizaci protidrogové politiky za rok 2019: 1
• Přehled činnosti v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence a prevence
rizikového chování v regionu Moravský Krumlov za rok 2019
Spolupráce krajských protidrogových koordinátorů (KPK), protidrogových koordinátorů
(MPK) a pracovníků podílejících se na realizaci protidrogové politiky na obcích III. stupně
Jihomoravského kraje. Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na místní
úrovni:
Spolupráce s kontaktními pracovníky pro oblast protidrogové politiky v obcích III. stupně
v Jihomoravském kraji je na dobré úrovni.
Vzájemná spolupráce se odvíjela od celkové situace v protidrogové oblasti, narůstajících
případů s problémovými uživateli v některých obcích, dle řešení konkrétních problémů a úkolů
týkajících se všech oblastí protidrogové politiky (mapování situace v mikroregionech kraje,
poskytování aktuálních informací v obecné rovině, poskytování informací o možných službách
či zařízeních nabízejících konkrétní programy apod.). Byly využívány různé formy komunikace
(e-mail, telefon, metodické porady). V rámci metodické pomoci a informačního systému bylo
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realizováno 1 setkání nestátních neziskových organizací s kontaktními pracovníky pro oblast
protidrogové politiky v obcích III. stupně v JMK, protidrogovým koordinátorem MMB a metodiky
prevence PPP. Dále pro tyto pracovníky byly uspořádány tři celodenní semináře zaměřené na
oblast prevence, byly uspořádány dvě celokrajské celodenní konference – „Krajské fórum
prevence zaměřené na problematiku výkonu trestu a jeho alternativ“ a „Krajská konference PP
RCH“, tzv. výměna zkušeností.
Celkem se výše uvedených akcí v roce 2019 zúčastnilo 435 pracovníků zabývajících se prevencí
v Jihomoravském kraji.
Spolupráce subjektů protidrogové politiky na místní úrovni nejčastěji probíhala jak mezi
poskytovateli drogových služeb navzájem (individuální schůzky), příspěvkovými organizacemi,
zdravotnickými zařízeními v oblasti protidrogové prevence, tak v rámci jednání pracovních
skupin komunitního plánování sociálních služeb.
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Místní protidrogoví koordinátoři a pracovníci podílející se na realizaci protidrogové politiky na obcích III. stupně Jihomoravského
kraje
Obec/úřad

Jméno

Úvazek

Zařazení ve
struktuře obecního
úřadu - odbor

MěÚ Blansko

Mgr. Milan Daněk

Není stanoven

kurátor pro mládež

Magistrát města
Brna

Mgr. Marie Tesaříková

1,0

sociální péče

MěÚ Boskovice

Bc.et Bc. Aura Kučerová

Není stanoven

René Kvapil

kurátor pro mládež
kurátor pro mládež

MěÚ Břeclav

Bc. Jaroslav Kolda

MěÚ Bučovice

Funkce není od 01.01.2015 vykonávána

0,05

sociálních věcí

PhDr. Milan Franta

Není stanoven

sociálních věcí a školství

MěÚ Hustopeče u
Brna

Pavel Furch, DiS.

0,05

sociální

MěÚ Ivančice

Mgr. Zdeněk Geyer

Není stanoven

MěÚ Kuřim

Mgr. Radim Novák, DiS.

0,1

MěÚ Kyjov

Mgr. Jaroslav Řihánek,
MBA

Není stanoven

Bc. Romana Michlovská
Bc. Dana Tručková

Náměstí Republiky 1
678 01 Blansko
Koliště 19
601 67 Brno

sociálních věcí - kurátor
pro mládež
sociálních věcí a
prevence
sociálních věcí (vedoucí
odboru)

Lenka Benáková

Není stanoven

školství a kultury
prevence kriminality

MěÚ Pohořelice

Bc. Jana Holá

Není stanoven

sociální a zdravotní

MěÚ Rosice

Bc. Tereza Pospíšková,
DiS.

Není stanoven

sociální

MěÚ Slavkov u Brna

Mgr. Denisa Mrázová

Není stanoven

MěÚ Šlapanice

Mgr. Soňa Střechovská

0,1

MěÚ Tišnov

Mgr. Michal Kudláček,
DiS.

Není stanoven

MěÚ Veselí
nad Moravou

Bohdana Gálová

Není stanoven

MěÚ Vyškov

Mgr. Ivana Zouharová

Není stanoven

Mgr. Sylva Brillante

Není stanoven

danek@blansko.cz

ne

542 173 811

tesarikova.marie@brno.cz

ne

aura.kucerova@boskovice.cz

516 488 776

rene.kvapil@boskovice.cz

ne

519 311 352
733 257 077

Jaroslav.Kolda@breclav.eu

ne

Národní třída 25
695 35 Hodonín
Dukelské nám. 2
693 17 Hustopeče u B.
Palackého nám. 11
664 91 Ivančice

ne

518 316 347

franta.milan@muhodonin.cz

ne

519 441 021

furch.socialni@hustopece-city.cz

ne

546 419 489

geyer@muiv.cz

ano

Jungmannova 968
664 34 Kuřim
Masarykovo nám. 30
697 01 Kyjov

541 422 329
725 111 395
518 697 488
724 009 918

novak@radnice.kurim.cz

519 444 537

michlovska@mikulov.cz

ne

519 444 536
515 300 729
602 382 713

truckova@mikulov.cz

ano

benakoval@mkrumlov.cz

ano

519 301 354

jana.hola@pohorelice.cz

ne

546 492 135

pospiskova@mesto.rosice.cz

ne

544 121 151

denisa.mrazova@meuslavkov.c
z

ne

533 304 644

strechovska@slapanice.cz

ne

michal.kudlacek@tisnov.cz

ne

518 670 222

galova@veseli-nad-moravou.cz

ne

517 301 571

i.zouharova@meuvyskov.cz

ne

515 216 457
739 389 472

miroslav.bohac@muznojmo.cz

ne

547 427 339

sylva.brillante@zidlochovice.cz

ne

Klášterní nám. 125
672 11 M. Krumlov
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
Palackého nám. 13
665 01 Rosice
Palackého nám. 260
684 01 Slavkov u Brna
pracoviště Opuštěná 9/2
656 70 Brno
nám. Míru 111
666 19 Tišnov
Tř. Masarykova 119
698 13 Veselí n/Mor.
Masarykovo nám. 108/1
682 01 Vyškov
nám. Armády 8
670 39 Znojmo
Masarykova 100
667 01 Židlochovice

MěÚ Moravský
Krumlov

MěÚ Židlochovice

516 775 227

Nám. TGM 3
690 81 Břeclav

Náměstí 1
692 20 Mikulov

Není stanoven

Změny v roce
2019

516 488 758

sociální
kurátorky

Miroslav Boháč

e-mail

Náměstí 9. května
680 18 Boskovice

Není stanoven

MěÚ Znojmo

telefon

ne

MěÚ Hodonín

MěÚ Mikulov

Adresa

sociálních věcí
sociálních věcí
sociálních věcí (vedoucí
odboru)
sociálních věcí
a zdravotnictví
sociálních věcí
a zdravotnictví
sociálních věcí
a zdravotnictví
sociálních věcí
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549 439 721

j.rihanek@mukyjov.cz

ne
ne

Strategické dokumenty protidrogové politiky kraje
Koncepce, strategie, akční plány a jejich zaměření
2.2.1. Specifické strategické dokumenty protidrogové politiky kraje

Název: Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 – 2018, s
prodlouženou platností na rok 2019
Období platnosti: Strategie protidrogové politiky platí do roku 2019
Schváleno dne: Radou Jihomoravského kraje byla dne 09.12.2010 usnesením č. 7138/10/R 95
„Strategie“ schválena, následně byla aktualizována Radou Jihomoravského kraje dne
07.04.2011 usnesením č. 8210/11/R 111 a Radou Jihomoravského kraje dne 27.08.2018
usnesením č. 5188/18/R69 byla prodloužena její platnost do roku 2019
www stránky dokumentu ke stažení: www.kr-jihomoravsky.cz - sekce „Koncepce, studie,
plány, programy“, odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=160292&TypeID=2
Hlavní cíl strategie je:
Snížit v Jihomoravském kraji užívání všech typů drog a potenciální rizika a škody
související s užíváním drog, které mohou jednotlivcům a společnosti nastat.
Hlavní cíle v oblasti primární prevence
Zastavit, předcházet a redukovat míru nárůstu rizik užívání návykových látek a jiných
projevů sociálně patologických jevů u dětí a mládeže výchovou ke zdravému životnímu
stylu, poskytováním informací, osvojením pozitivního sociálního chování a posilováním
osobní zodpovědnosti za kvalitu svého života.
•

Zamezit výskytu užívání návykových látek u maximálního počtu dětí a mládeže.
V případě neúspěchu preventivních opatření či jiného selhání
o oddálit zahájení užívání návykových látek;
o minimalizovat rizika spojená s užíváním návykových;
o zajistit odborné poradenství nebo léčbu;
• Zapojit do prevence nejširší občanskou společnost a subjekty zabývající se primární
prevenci se zvláštním důrazem na děti, mládež, jejich rodiče, pedagogy;
• Metodická a koordinační podpora plošného systému primární prevence. Zabezpečení
dostupnosti komplexního a na sebe navazujícího preventivního působení – zavedení
Krajského centra primární prevence;
• Zabezpečit odpovídající finanční zdroje, zavést a udržet systém financování
preventivních programů.
Hlavní cíle v oblasti léčby a resocializace
Zajistit v dostatečné kapacitě a kvalitě základní léčebnou péči jedincům a rodinám, kteří
se dostanou do problému drogové závislosti, či řeší problémy s ní spojené. Kvalita
a rozsah této minimální léčebné péče přitom musí odpovídat současnému stavu
odborných znalostí a poznatků v oblasti léčby drogových závislostí a současně musí
vycházet z reálných potřeb klientů. Cílem efektivní léčby je měnit způsoby rizikového
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chování a vztah k drogám, motivovat k méně rizikovému chování a směřovat k
hodnotnějšímu životu za úplné abstinence.
•

Zvyšovat kvalitu života uživatelů všech typů drog, jejich rodičů a blízkých prostřednictvím
zajištění dostupnosti kvalitních služeb léčby a resocializace
• Snižovat potenciální rizika užívání všech typů drog a ekonomické, zdravotní a sociální
dopady jejich užívání na jedince a společnost
• Prevence relapsu (návratu k užívání drog)
o závislost na drogách má charakter chronické nemoci, často ústící v relaps. Opomenutí
některého z výše uvedených bodů riziko relapsu zvyšuje. Riziku relapsu lze předcházet
odpovídajícími metodami prevence relapsu, které zvyšují efektivitu léčebných
programů.
Hlavní cíle v oblasti Harm Reduction = snižování rizik spojených s užíváním drog
Souborem specifických přístupů napomáhat drogově závislým lidem přežít
a minimalizovat poškození jejich zdravotního a sociálního stavu a současně je motivovat
ke změně rizikového chování s cílem života bez drog. Ochraňovat společnost před
negativními důsledky užívání drog.
•

•
•

Snižovat potenciální rizika související s užíváním všech typů drog a ekonomické, zdravotní
a sociální dopady jejich užívání na jedince a společnost
- Užívání drog se promítá do nákladů celé společnosti, a to formou nákladů na léčbu,
na sociální dávky, na podpory v nezaměstnanosti, na invalidní důchody. Náklady
společnosti zvyšuje nemocnost uživatelů drog i jejich předčasná úmrtí, přímé
i nepřímé náklady spojené s trestnou činností, náklady na ochranu veřejného
pořádku a bezpečnosti či na výkon trestu. Je nezbytné negativní trend užívání drog
zvrátit, a tím snížit náklady, které společnost v souvislosti s užíváním drog
vynakládá.
Zastavit růst počtu problémových uživatelů drog a postupně jej snižovat;
Postupně zavést systém hodnocení a udržení kvality poskytované péče do praxe.
Strategické dokumenty kraje se širším kontextem obsahující také otázky protidrogové
politiky

Název: Koncepce prevence kriminality JMK na období 2017 - 2021
Období platnosti: 2017 - 2021
Schváleno dne: Koncepci schválila Rada Jihomoravského kraje na své 7. schůzi konané dne
12.01.2017 usnesením č. 407/17/R7 a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ji schválilo na svém
4. zasedání dne 23.02.2017 usnesením č. 240/17/Z4.
www stránky dokumentu ke stažení:
http://urednik/organizace/os/opva/InterniDokumenty/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2forga
nizace%2fos%2fopva%2fInterniDokumenty%2fStrategick%c3%a9%20dokumenty%2fKoncepc
e%20prevence%20kriminality%20JMK%20na%20obdob%c3%ad%202017%20%2d%202021
&FolderCTID=0x012000A093261529CCA44F9E8D7B54B8147B88
Stručná charakteristika dokumentu:
Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017 až 2021 byla zpracována
v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválenou
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Vládou ČR svým usnesením č. 66 ze dne 25.01.2016, která ukládá krajům zpracovat koncepci
na svém území.
Při zpracování Koncepce kraj spolupracoval s obcemi, Policií ČR, nestátními neziskovými
organizacemi a zástupci dalších subjektů působících na poli prevence kriminality. Koncepce
prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017 – 2021 definuje základní priority,
hlavní a specifické cíle Jihomoravského kraje v oblasti prevence kriminality. Představuje
doporučený rámec pro tvorbu a uskutečňování strategií prevence kriminality obcí na území
Jihomoravského kraje.
Hlavním úkolem Jihomoravského kraje, deklarovaným touto koncepcí, je realizovat účinný
systém prevence kriminality na svém území, koordinovat jej a zabezpečovat po stránce
metodické, konzultační a rovněž finanční. Přitom je nezbytné zapojit do systému prevence
kriminality celou občanskou společnosti, místní samosprávy, státní i nestátní subjekty, které se
prevencí kriminality zabývají.
Obecné cíle
1. Udržení bezpečnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů kraje i návštěvníků kraje,
zejména eliminace výskytu sociálně nežádoucích jevů a kriminality
2. Zkvalitňování systému prevence kriminality na krajské i místní úrovni – podpora
spolupráce participujících subjektů v oblasti prevence a koordinace jejich činnosti,
podpora kvalitních a efektivních programů v kraji
3. Dostupnost preventivních aktivit a informování veřejnosti o problematice prevence
kriminality
Specifické cíle
Specifický cíl 1: Podpora projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti v kraji a aktivní role
Jihomoravského kraje v Programu prevence kriminality MV ČR
Specifický cíl 2: Podpora a koordinace aktivit a subjektů zapojených do systému prevence
kriminality v Jihomoravském kraji a zvyšování jejich odborné úrovně
Specifický cíl 3: Informování veřejnosti o problematice prevence kriminality
Jihomoravský kraj zabezpečuje poskytování dotací na preventivní projekty kraje, obcí se sídlem
na území kraje a nestátních neziskových organizací. S dotační politikou v oblasti prevence
kriminality úzce souvisí také vyhodnocovací a kontrolní činnost kraje v této oblasti. Na základě
objemu finančních prostředků určených na oblast prevence kriminality a aktuálních analýz
Policie ČR navrhne Pracovní skupina prevence Jihomoravského kraje každý rok priority
dotačního řízení v oblasti prevence kriminality, které se vztahují k projektům situační a sociální
prevence (typy projektů, účinná preventivní opatření, cílové skupiny……).
Hodnocení strategických dokumentů/protidrogové politiky kraje
V roce 2019 bylo realizováno interní hodnocení „Strategie protidrogové politiky Jihomoravského
kraje na období 2010–2019 a Rámcového realizačního plánu protidrogové politiky
Jihomoravského kraje na rok 2019“. Na základě hodnocení byla připravena nová “Strategie
Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování na
období 2020-2028 a „Krátkodobý realizační plán rizikového chování, závislostí a závislostního
chování Jihomoravského kraje na období 2020–2022“, který konkretizuje cíle a opatření pro
jednotlivé oblasti „Strategie“, doplňuje ji a zajišťuje její implementaci.
Odkaz na stánkách kraje: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=18546&TypeID=2
Zadané/realizované analýzy/studie v oblasti drogové politiky a drogové situace
V roce 2019 nebyla realizována žádná studie v oblasti drogové situace v kraji.
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Další významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v roce 2019 na krajské
i místní úrovni
Název aktivity
Dlouhodobý
vzdělávací projekt

Realizátor

Cílová skupina

Jihomoravský
kraj

Pedagogové, policie,
pracovníci obcí, rodiče

Jihomoravský
kraj

Kontaktní pracovníci pro
oblast protidrogové politiky
a prevence kriminality na
obcích III. stupně a MMB,
školní metodici prevence,
metodici prevence PPP a
ostatní pedagogové,
kurátoři

„Bezpečně
v kyberprostoru“

Vzdělávací seminář
“Trauma v dětství a
rizika na cestě
životem“

Vzdělávací seminář
“Psychologické
aspekty poruch učení
a chování dětí“

Vzdělávací seminář
„Psychologické
aspekty bezpečnosti
na školách a
školských zařízeních“
Vzdělávací seminář
„Základní vhled do
problematiky oběti (a
svědků) trestných
činů“

Konference
„Krajské fórum
prevence 2019
zaměřené na výkon
trestu, odnětí

(Lektorka: PhDr.
Pavla
Doležalová,
Ph.D.)

Jihomoravský
kraj

(lektor:
PhDr. Václav
Mertin)
Jihomoravský
kraj

(lektor: Mgr.
Tibor A. Brečka,
MBA)
Jihomoravský
kraj
(lektor:
doc.PhDr.
Ludmila
Čírtková, CSc.)
Jihomoravský
kraj

Kontaktní pracovníci pro
oblast protidrogové politiky
a prevence kriminality na
obcích III. stupně a MMB,
školní metodici prevence,
metodici prevence PPP a
ostatní pedagogové,
kurátoři
Kontaktní pracovníci pro
oblast protidrogové politiky
a prevence kriminality na
obcích III. stupně a MMB,
školní metodici prevence,
metodici prevence PPP a
ostatní pedagogové
Kontaktní pracovníci pro
oblast protidrogové politiky
a prevence kriminality na
obcích III. stupně a MMB,
školní metodici prevence,
metodici prevence PPP a
ostatní pedagogové,
kurátoři
Pracovníci prevence
v JMK (pracovníci
obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností
odpovědných za oblast
protidrogové prevence a
prevence kriminality
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Popis aktivity
Plošné proškolování
vybraných cílových skupin
pedagogů, policie,
pracovníků obcí a rodičů.
V rámci projektu byl rovněž
vypracován výukový materiál
pro školy, týkající se
prevence ve virtuálním světě.
Seznámení s příčinami a
projevy traumatu v dětství.
Cílem je orientace a
porozumění projevům
vývojového traumatu v raném
dětství a jeho důsledkům,
seznámení se s
traumatogenními podněty,
základními terapeutickými a
preventivními principy.
Počet účastníků – 36.
Problematika psychologických
poruch učení a chování dětí a
mládeže.
Počet účastníků – 65.

Problematika psychologie
pachatele, varovné signály,
zvládání agrese ve školském
prostředí a krizová
komunikaci ve škole.
Počet účastníků – 105.
Problematika obětí a svědků
trestných činů, psychologické
aspekty, viktimizace.
Počet účastníků – 83.

Předání informací od
odborníků i pracovníků
z vězeňství, nové možnosti
výkonu trestu, „Otevřená
věznice“, oddělení pro matky
s dětmi, elektronický
monitorací systém jako nová

svobody, nové trendy
a alternativy“

Seminář
„Nedej pokušení
šanci“

Policie ČR
v Blansku, Brně,
Brně – venkově,
Břeclavi,
Vyškově,
Hodoníně a
Znojmě

v JMK, pracovníci NNO,
metodici prevence PPP,
pracovníci OSPODu a
další preventisté.)
Pracovníci vězeňských
služeb, pracovníci PMS.
Studenti prvních ročníků
středních škol

Ucelený vstupní informační
seminář pro studenty
přicházející do prvního
ročníku střední školy.
Počet účastníků – 2.600.

PPP Brno ve
spolupráci s KrÚ
JMK

Metodici prevence PPP,
školní metodici prevence,
pedagogové ZŽ a SŠ,
zástupci školských
zařízení, odborní lektoři

Konference k výměně
zkušeností s realizací
preventivních programů škol a
školských zařízení
v Jihomoravském kraji a
výměně zkušeností s realizací
projektů primární prevence.
Přínosem je i aktivní účast
škol na prezentacích
minimálně preventivních
programů a projektů primární
prevence.
Počet účastníků - 93.

NÚKIB ve
spolupráci s KrÚ
JMK

Metodici prevence PPP,
školní metodici prevence,
pedagogové ZŽ a SŠ,
zástupci školských
zařízení

Kybernetická a informační
bezpečnost, kyberšikana a
další nevhodné chování na
internetu.
Počet účastníků – 47.

Sociální pracovníci,
pedagogové, široká
veřejnost

Konference reaguje na nové a
vyvíjející se trendy v oblasti
rizikového chování u dětí.
Záštitu nad konferencí přijali
člen Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Ing. Jan
Bartošek a starostka MČ
Královo Pole Ing. Karin
Karasová.

Konference
Krajská konference
primární prevence
rizikového chování
„„Slepá místa
v prevenci
rizikového chování
dětí a mládeže“

alternativa k výkonu trestu
odnětí svobody, následná
péče po výstupu aj.
Počet účastníků - 99.

Vzdělávací seminář
„Kybernetická
bezpečnost
v každodenní praxi
pedagoga, metodika
prevence“

Konference
Nové trendy v
rizikovém chování u
dětí a dospívajících
3 semináře na
aktuální situaci v
oblasti rizikového
chování:
Výchova
digitálních
dětí
Máme doma huliče
Sebepoškozování:
Proč děti dobrovolně
volí bolest
I.E.S. – Vzdělávání
v oblasti drogových
závislostí

Společnost
Podané ruce
o.p.s - Centrum
prevence v Brně
ve spolupráci s
MČ Královo Pole
a městem Brnem

Společnost
Podané ruce
o.p.s - Centrum

Sociální pracovníci,
pedagogové, široká
veřejnost

prevence v Brně

Společnost
Podané ruce
o.p.s.

Pracovníci v sociálních
službách
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Jednotlivé semináře se
věnovaly tématům: Netolismu,
konopným látkám a
sebepoškozování.

Vzdělávací kurzy

Vznik a první setkání
- Platforma
postpenitenciární
péče v Brně

2. setkání Platformy
postpenitenciární
péče v Brně

Akce
Jedeme v tom všichni!
Global Day of Action

Zástupci Vězeňské služby
ČR, Probační a mediační
služby ČR, Úřadu práce a
organizací poskytující
služby osobám
propuštěným pro výkonu
trestu

Společnost
Podané ruce
o.p.s.-Centrum
poradenských
služeb ve vězení
a po výstupu

Společnost
Podané ruce
o.p.s.-Centrum

Instituce působící v oblasti
péče o vězně

poradenských
služeb ve vězení
a po výstupu

Společnost
Podané ruce
o.p.s – Terénní

Veřejnost, pracovníci
v pomáhajících profesích

programy v Brně

Seminář
„Společnou prevencí
proti drogám“

Mezinárodní
konference
prevence 2.0 –
Revolution Train

Národní
protidrogová
centrála PČR a
Město Moravský
Krumlov

Nadační fond
Nové Česko
(uvedl Moravský
Krumlov)

Školní metodici prevence,
zájemci z řad pedagogické
veřejnosti, státní správa a
samospráva, zejména ze
sociální oblasti, neziskové
organizace zabývající
s drogovou problematikou
Spojení sil zúčastněných –
zástupců obcí a krajů,
představitelů policejních
složek, neziskových
organizací či pedagogů,
odborníků na drogovou
problematiku a zástupců
soukromého sektoru ze
čtyř zemí

Zážitková akce
„REVOLUTION
TRAIN“

Nadační fond
Nové Česko ve
spolupráci
s městem
Pohořelice

Žáci ZŠ, studenti SŠ,
veřejnost

Policie ČR o.o.
Břeclav

Mládež 12-17 let

Seminář
To je zákon, kámo!
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Vytvoření konceptu a
realizace úvodního setkání
Platformy postpenitenciární
péče v Brně. Cílem platformy
je zefektivnění péče o
propuštěné osoby v Brně.
Na platformě účast odborné
veřejnosti – zástupci NNO
z Brna a okolí, kteří pracují se
stejnou cílovou skupinou;
soudci trestního úseku
Okresního soudu Brnovenkov; zástupci PMS ČR;
zástupci VSČR, Krajské
pobočky úřadu práce,
sociálních kurátorů MMB
Aktuální trendy prevence a
léčby drogových závislostí
představených na 6
stanovištích, včetně
doprovodného večerního
programu s diskusí o
závislostech
Aktuální drogová scéna v ČR,
návykové látky a legislativa,
návykové látky ve školním
prostředí, primární prevence
v oblasti návykových látek
Spojení sil a práce na verzi
2.0, natočení filmu s novým
příběhem smrtelně
nebezpečné závislosti,
příprava návazných programů
a vytvoření aplikace i
strategie pro sociální sítě.
Zážitková akce s
protidrogovou tematikou
v délce 90 minut. Interaktivní
program doprovází 6 lektorů a
měl by být doplněn
následným programem „To je
zákon kámo“, který lektorují
policisté (PČR, MP).
Následný program po
zážitkové akci „Revolution
train“. Žáci během projektu
pracují ve skupinkách a snaží
se vyhodnotit rizika trestně
právních následků, které
k drogové závislosti patří.

4

Finanční zajištění služeb pro uživatele drog
Způsob financování služeb z rozpočtu kraje (popis)
Veřejná zakázka na provoz protialkoholní záchytné stanice

Prostředky na provoz protialkoholní záchytné stanice v Jihomoravském kraji poskytuje odbor
zdravotnictví krajského úřadu JMK na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), v platném znění každoročně prostřednictvím výběrového řízení. Smlouva je uzavírána
na základě veřejné zakázky „Zajištění činnosti protialkoholní záchytné stanice“ v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Řízení Jihomoravského kraje
V roce 2019 byly programy protidrogové prevence nestátních neziskových organizací
financovány prostřednictvím:
• jednoletého dotačního programu, který je vyhlašován odborem školství krajského úřadu
JMK – „Dotační program z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast protidrogových
aktivit“
• jednoletého řízení, které je vyhlašováno odborem sociálních věcí krajského úřadu JMK
– „Řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s
ustanovením §105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů“
Podmínky pro poskytnutí dotace

• Projekt je realizován na území Jihomoravského kraje nebo sídlo žadatele je na území
•
•
•

Jihomoraského kraje a realizace služby má přínost pro Jihomoravský kraj.
Dotace je poskytována na základě uzavřené smlouvy. Dotace se poskytuje jen na
úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu
projektu nebude zakalkulován zisk. Zisk nemůže být z dotace ani fakticky realizován.
Dotace je poskytována účelově, může se tudíž použít jen na schválený účel. Změny
mohou být prováděny jen s předchozím písemným souhlasem poskytovatele, zejména
změny rozpočtu.
Dotace je poskytována na podporu certifikovaných protidrogových programů a služeb,
včetně programů a služeb nepodléhajících certifikaci odborné způsobilosti 14, se
zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární
a terciární prevenci drogových závislostí.
Priority při výběru projektů

•

Projekt odpovídá efektivní primární prevenci. Jedná se o dlouhodobé, systematické
programy specifické primární prevence nestátních neziskových organizací primárně
zaměřených svojí činností na rizikové chování dětí a mládeže.
• Projekt odpovídá efektivní léčbě a resocializaci či harm reduction realizovaný nestátními
neziskovými organizacemi zařazenými v Krátkodobém realizačním plánu protidrogové

Služby a programy nepodléhající certifikaci odborné způsobilosti - projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a
efektivity služeb a projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací odborným pracovníkům
v adiktologických službách.
14
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politiky JMK nebo svým zaměřením doplňuje chybějící služby sítě poskytující pomoc
jedinci v každé fázi jeho závislosti na návykových látkách.
• Odborná garance projektu.
• Přiměřenost výše požadovaného finančního příspěvku z rozpočtu JMK.
Posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Pracovní skupina prevence kriminality navrhuje orgánům JMK výši finančních prostředků, dle
stanovené výše uvedené v Krátkodobém realizačním plánu protidrogové politiky
Jihomoravského kraje, k projektům předkládaným nestátními neziskovými organizacemi v rámci
dotačních řízení v oblasti protidrogových aktivit.
• Hodnoceny jsou pouze úplné žádosti se všemi povinnými přílohami podané ve lhůtě pro
podávání žádostí.
• Žádosti jsou posuzovány podle kritérií, která jsou stanovena Obecnými pravidly pro
poskytování finanční podpory na dotační programy.
• Konečné rozhodnutí o poskytnutí podpory konkrétním žadatelům činí orgán
Jihomoravského kraje příslušný podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
• Na poskytnutí dotace není právní nárok.
• Výsledky dotačního řízení jsou zveřejněny na webových stránkách úřadu www.krjihomoravsky.cz (sekce Granty a dotace → Dotační portál JMK → Dotační oblasti →
Prevence a požární ochrana) a školském portálu www.jmskoly.cz (sekce Dotace a granty
→ Dotační programy odboru školství JMK). V případě nevyhovění žádosti o dotaci je
toto, včetně důvodu nevyhovění, sděleno žadateli bez zbytečného odkladu.
Služby a programy protidrogové prevence nejsou Jihomoravským krajem financovány
prostřednictvím individuálních projektů z Evropských fondů.
Financování drogových služeb ze strany obcí
Obce v Jihomoravském kraji financují a podporují drogové služby a programy:
• prostřednictvím dotací:
➢ na základě podaných žádostí, kdy se jedná o jednorázovou finanční dotaci určenou na
celý kalendářní rok (Blansko, Břeclav, Ivančice, Znojmo)
➢ na základě vyhlášeného dotačního programu na podporu sociálních služeb na kalendářní
rok (Boskovice, Hustopeče)
➢ na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města s poskytovatelem
sociálních služeb (Hodonín, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou)
➢ na základě programových dotačních řízení (Kyjov)
➢ v rámci systému dotačních titulů Město Brno finančně participuje na všech projektech
týkajících se závislostí na drogách jak legálních, tak ilegálních. Celý systém se řídí
Zásadami a Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Brna. Brno
má zavedeny dva typy dotací. Pro oblast protidrogové politiky platí rozdělení na
Programové a Individuální dotace, které jsou projednávány při schvalování rozpočtu
města Brna s přesnou finanční výši a běží v jednoletém dotačním řízení
• formou pronájmu prostorů pro provoz služby pouze za symbolickou cenu (Vyškov,
Znojmo).
Obce Kuřim, Mikulov, Rosice, Slavkov, Šlapanice, Židlochovice se nepodílí na podpoře
a financování adiktologických služeb.
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Rozpočtové výdaje na protidrogovou politiku v kraji
Tabulka 4-1: Rozpočtové zdroje kraje na protidrogovou politiku v roce 2019
Rozpočtový zdroj

Popis

Specifický/
obecný titul

Podmí
nka
certifi
kace

Jednoletá/
víceletá
podpora

Výše výdajů
(v Kč) na
návykové
látky

Specifický

Ano

Jednoletá

8.500.000

Specifický

Ne

Jednoletá

1.500.000

JMK odbor školství
„Dotační program pro
oblast protidrogových
aktivit pro rok 2019“
DP „Preventivní
programy škol v roce
2019“

Služby specifické
primární, sekundární
a terciární prevence
drogových závislostí
Podpora preventivních
programů na školách –
prevence rizikového
chování dětí a mládeže

JMK odbor
sociálních věcí
Řízení o přiznání
finanční podpory JMK
pro rok 2019 v oblasti
podpory poskytování
soc.služeb v souladu
s ustanovením §105 Z
č.108/2006 Sb., o soc.
službách

Podpora registrovaných
sociálních služeb
s regionální působností
zařazených do základní
sítě Jihomoravského
kraje

Výzva k podání
žádosti o poskytnutí
finanční podpory č.1 v
rámci DP “Státní
dotace pro
poskytovatel
soc.služeb dle §101a
Z.č.108/2006 Sb.” v
roce 2019

Podpora registrovaných
sociálních služeb s
regionální působností
zařazených do základní
sítě Jihomoravského
kraje

JMK odbor
zdravotnictví

Záchytná stanice a
ošetření intoxikovaných
osob

1.738.900
+5.909.200
Obecný

Ne

Jednoletá

(částka na
domovy se
zvláštním
režimem)

Specifický

Ne

Jednoletá

17.824.400

Jednoletá

7.057.000

Veřejná
zakázka
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Ne

Tabulka 4-2: Výdaje z rozpočtu obcí v roce 201915
Výše výdajů
(v Kč) na
protidrogovou
politiku

Popis
(typ podporované aktivity)

Obec

Město Blansko

Víceúčelová drogová služba na Blanensku
(terénní programy)
Provoz NZDM

Město Boskovice

Terénní programy

Magistrát města
Brna
Město Břeclav
Město Bučovice
Město Hodonín
Město Hustopeče
Město Ivančice
Město Kyjov
Město Mikulov
Město Moravský
Krumlov
Obec Veselí nad
Moravou
Město Pohořelice
Město Praha
Město Znojmo

Výše
výdajů (v
Kč) na
gambling

165.000
355.000
73.500

Programové dotace drogy
Individuální dotace drogy
Dofinancování Programové dotace drogy
Program prevence kriminality
Kontaktní centrum s terénním programem
Břeclav
Programy primární prevence
Terénní programy
Kontaktní adiktologické centrum Vážka
Terénní programy
Kontaktní centrum Noe Třebíč – terénní práce
s uživateli návykových látek (služba mimo
JMK)
Provoz K-centra
Místní plán protidrogové prevence
Terénní práce, kontaktní centrum, poskytování
HR služeb
Kontaktní centrum Noe Třebíč – terénní práce
s uživateli návykových látek (služba mimo
JMK)
Preventivní programy škol

8.317.000
2.877.000
70.000
465.507

500.000

306.415
30.000
276.400
390.727
38.000
25.000
345.200
200.000
70.840
25.000
25.250

Terénní programy

75.939

Program Revolution Train

220.000

Program HardSmart
Kontaktní centrum
Program primární prevence

121.000
316.300
30.000
14.819.078

Celkem

500.000

Tabulka 4-3: Výdaje z rozpočtu evropských fondů v roce 2019
Operační

Nástroj

program
OP Z

Celková výše
výdajů (v Kč)
za kraj

Globální granty

Výše výdajů (v Kč)
na protidrogovou
politiku

Výše výdajů (v
Kč) na gambling

2.047.000

Celkem

0
0

15

Tabulka vyplněna dle informací kontaktních pracovníků na obcích III. stupně, ne všechny výdaje uvedené v této
tabulce jsou započítány i do tabulky 5-4: Souhrn výdajů podle typu služeb/podle účelu
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Tabulka 4-4: Souhrn výdajů podle typu služeb/podle účelu (v Kč)
2019
Typ služeb

rozpočty
obcí
resortů

krajů
Primární prevence*

Evropské
fondy

Jiné

2.218.000

1.065.250

3.664.906

781.005

2.124.723

1.500.000

N

275.750

N

N

718.000

790.000

2.695.000

781.005

2.124.723

0

275.250

694.156

0

0

Harm Reduction

3.954.900

4.009.696

20.560.400

307.841

5.232.845

Terénní programy
Kontaktní centra
Sloučené programy kontaktních center a
terénních programů
Jiné a nezařazené harm reduction
programy

1.597.700

2.067.900

8.350.800

77.598

3.024.876

1.111.500

718.300

6.040.700

7.269

2.207.969

1.245.700

1.173.496

6.168.900

222.974

0

0

50.000

0

0

0

Ambulantní služby

2.211.300

1.914.000

13.461.771

212.500

4.608.809

198.000

0

719.000

0

736.000

1.616.300

1.414.000

9.074.771

212.500

3.872.809

397.000

500.000

3.668.000

0

0

542.300

654.000

4.168.609

7.987

2.234.253

538.000

11.062.430

1.695.554

0

Primárně-preventivní programy realizované
školami a školskými zařízeními
Primárně-preventivní programy realizované
jinými subjekty
Jiné a nezařazené preventivní programy

Ambulantní služby zdravotní
Ambulantní služby sociální
Jiné a nezařazené ambulantní služby
Preventivní a léčebné služby ve vězení
Rezidenční služby
Lůžkové zdravotní služby
Terapeutické komunity
Domovy se zvláštním režimem určené
primárně osobám s diagnózou závislosti
(Emin zámek, p.o., Šanov a Domov na Jarošce,
p.o., Hodonín)

Jiné a nezařazené rezidenční služby
Služby následná péče
Následná péče ambulantní
Následná péče pobytová
Jiné a nezařazené služby NP
Sociální podniky
Záchytné stanice a ošetření
intoxikovaných osob
Prevence drogové kriminality
Koordinace/výzkum/informace
Jiné nezařazené (SPR o.p.s. - projekty
*participace průvodců zotavením a peer
pracovníků *podpora nových technologií v
oblasti prevence a léčby)

Celkem

1.722.000
7.631.200
N

N

N

N

0

1.722.000

538.000

11.062.430

1.695.554

0

5.909.200

N

N

N

N

0

0

0

0

0

1.109.400

772.000

5.228.421

745.960

1.983.629

198.300

70.000

379.000

0

763.000

911.100

702.000

4.849.421

745.960

1.220.629

0

0

0

0

0

N

N

N

N

N

7.057.000

0

N

N

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.405.000

0

0

0

18.814.900
24.724.100

10.357.946

58.146.537

3.750.847

16.184.259

* Výdaje na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se do výdajů na protidrogovou politiku nezapočítávají.

**V celkové částce není uvedena finanční podpora domovů se zvláštním režimem určené osobám s diagnózou závislostí.
N – data nebyla zjišťována
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5

Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogami
Definovaná síť služeb pro uživatele drog v kraji v roce 2019:

V Jihomoravském kraji je síť služeb definována ve strategickém dokumentu.
Název dokumentu: Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 –
2018 (s prodlouženou platností na rok 2019)
Období platnosti: 2010 - 2019
www stránky ke stažení: www.kr-jihomoravsky.cz - sekce „Koncepce, studie, plány,
programy“, odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=160292&TypeID=2

Popis situace podle jednotlivých typů (standardů) služeb
Služby jsou popsány včetně jejich výkazů za rok 2019 v následujících tabulkách:
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Tabulka 5-1: Programy primární prevence realizované v roce 2019 (mimo prevence realizované školami a školskými zařízeními)
Název projektu/programu

Realizátor

Centrum prevence v Brně/
Všeobecná primární prevence
v Jihomoravském kraji

Typ
služby*

VPP

Centrum prevence v Brně/
Specifická primární prevence v JMK
Zdravý postoj k tabákovým výrobkům
Prevence netolismu
Co je šikana a jak ji řešit
Třída jako tým (vztahy ve třídě)
Rizika a dopady příležitostného či
dlouhodobého užívání návykových
látek
Předsudky, tolerance
Projekt Drug free Brno (KPSVL)

Cílová skupina

Žáci a studenti
ZŠ, SŠ a
speciální
základní školy
Společnost
Podané
ruce o.p.s.

SPP

Charakteristika aktivit
Prožitkové lekce
Interaktivní besedy
Vizuální preventivní programy
Divadlo ve výchově „Na zdraví?“
Preventivní program “Do dna?”
Prožitkové lekce
Interaktivní besedy
Vizuální preventivní programy
Divadlo ve výchově „Na zdraví?“
Preventivní program “Do dna?”
Vícedenní akce

Individuální konzultace,
intervenční skupinové aktivity

Centrum prevence v Brně/
Projekt Drug free Brno (KPSVL)
IPP

Děti a mladí lidé
od 9 do 26 let

* VP – všeobecná prevence, SP – selektivní prevence, IP – indikovaná prevence
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Počet akcí/osob

Certifikace
(ano/ne)

760/15.284 (počet
oslovený žáků)

124/2.496 (počet
oslovených žáků)
KPSVL
70/977
VL 145/443

individuální konzultace
112/33 (počet
oslovených dětí)
skupinové aktivity
34/238 (počet
oslovených dětí)
KPSVL
192/40

ano

Tabulka 5-2: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v roce 2019 (včetně programů snižování rizik na tanečních akcích, v klubech a prostředí noční
zábavy)
Název
Typ
Počet osob, kt.
Počet
Územní
Počet
Počet
Certifikace
projektu/
Realizátor
služ
Cílová skupina
služby využily
vydaných
působnost,
16
17
kontaktů
výměn
(ano/ne)
programu
by*
/z toho UD
inj. stř.
spádovost
Kontaktní
centrum –
víceúčelová
drogová služby
Kontaktní
centrum
s terénním
programem
Břeclav

KPS,
TP

Problémoví uživatelé NL,
experimentátoři, rodinní
příslušníci
a osoby blízké

KPS,
TP

Problémoví uživatelé NL,
experimentátoři, rodinní
příslušníci
a osoby blízké

221/191

2.469

KPS,
TP

Problémoví uživatelé NL,
experimentátoři, rodinní
příslušníci
a osoby blízké

280/198

Terénní
programy Brno

TP

Uživatelé nealkoholových drog
a osoby blízké

Kontaktní
centrum v Brně

KPS

Kontaktní
adiktologické
centrum Vážka

Kontaktní
centrum ve
Znojmě
Terénní
programy na
Blanensku
Terénní
programy na
Vyškovsku
Program
Hard&Smart
(zkratka H&S)

Celkem

Charita
Kyjov
Diecézní
charita Brno
– oblastní
charita
Břeclav
Diecézní
charita Brno
– oblastní
charita
Hodonín

Společnost
Podané ruce
o.p.s.

41.314

Kyjovsko,
Veselsko, Střílky

ano

1.582

44.174

Břeclavsko,
Hustopečsko,
Mikulovsko,
Pohořelicko

ano

7.239

N

19.397

ORP Hodonín

ano

672/666

6.252

6.119

107.900

ORP Brno a ORP
Brno-venkov

ano

Uživatelé nealkoholových drog
a osoby blízké

606/573

5.616

2.896

70.492

ORP Brno

ano

KPS,
TP

Osoby ohrožené závislostí na
návykových látkách

238/218

980

31.703

ORP Znojmo

ano

TP

Uživatelé nealkoholových drog
a osoby blízké

161/144

1.408

519

20.622

ORP Blansko,
ORP Boskovice

ano

TP

Uživatelé nealkoholových drog
a osoby blízké

184/165

1.223

544

20.952

TP -

Návštěvníci prostřední
nočního života a zábavy

9.262/8.966 **

---

12

25

2.732+9.262 (H&S)/
2.426+8.966 (H&S)

25.259

14.236+
25 (H&S)

335.602+
25 (H&S)

spec.

370/271

3.864

3.364

1.596

ORP Bučovice,
OPR Vyškov,
ORP Slavkov
Vybrané lokality
ČR

ano

ano

* TP – terénní programy, KPS – kontaktní centra, KPS a TP – sloučené programy
**vzhledem ke specifickému sociálnímu kontextu prostředí, ve kterém se program Hard&Smart
pohybuje a jeho cílové skupině, se s klienty služby nevyplňoval typický Income dotazník. Základní droga se zjišťovala za pomocí někdy i kratších monitorujících rozhovorů. Navíc, se
Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového.
Příjem telefonického hovoru není kontakt.
17 Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel.
16
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zde standardní pojetí např. RVKPP nedá vhodně použít, vzhledem k tomu, že osoby z této cílové skupiny užívají často rovnocenně více látek najednou, nemají v této problematice
dlouhodobý či ujasněný postoj, navíc se jejich preference v nemálo případech „víkend od víkendu“ mění. Tomuto faktu bylo v rámci inovativního přístupů programu Hard&Smart i v roce
2019 přizpůsobena i metodika výkaznictví. Proto, aby nedošlo v prezentovaných datech ke zkreslení stanovených kategorií byla u některých jednotlivců zapsána více jak jedna základní
droga. Tudíž reálný celkový součet všech klientů, uživatelů, je nižší než součet hodnot počtu uživatelů drog a počtu uživatelů alkoholu v deklarované tabulce. V kategorii průměrný věk
klientů se jedná o v obou kolonkách kvalifikovaný odhad. Jak bylo řečeno, tak ve sledovaném prostředí není možné tento údaj efektivně evidovat, přestože se ho v mnohých případech
od klientů přímo či nepřímo pracovníci programu dozvídají.

Tabulka 5-3: Služby v oblasti ambulantní léčby v roce 2019
Název projektu/
programu

Realizátor

Centrum poradenství v Brně
Terapeutické centrum v JMK
– AL
Terapeutické centrum v JMK
SL
Centrum komplexní péče
v JMK – Program ambulantní
léčby pro hazardní hráče

Společnost
Podané ruce
o.p.s.

Terapeutické centrum na
Bratislavské – AL
Terapeutické centrum na
Bratislavské – SL
Poradenské centrum v Brně
Intervence, včasná
diagnostika

ÚPLZ A Kluby
Brno z.ú.

Počet
Počet osob, kt.
nově evid.
služby zař.
žádostí o
využily
léčbu

Územní
působnost,
spádovost

Cílová skupina

Kapa
cita18

AL – odborné
sociální
poradenství

Osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách

1

67 (+220 projekt
KPSVL)

10

Brno

ano

AL

Osoby závislé na návykových
látkách, osoby blízké

7

468 (+29 projekt
KPSVL)

226

JMK

ano

SL

Závislí na opiátech, osoby blízké

2

119

22

JMK

ano

AL

Hazardní hráči a jejich blízcí

8

129

56

JMK

ano

AL

Uživatelé návykových látek,
osoby ohrožené závislosti,
osoby blízké

2

127

28

Nadregionální,
vyloučená lokalita

ano

SL

Závislí na opiátech, osoby blízké

2

136 (+143 v
projektu KPSVL)

38

Nadregionální,
vyloučená lokalita

ano

AL – odborné
sociální
poradenství

Osoby zotavující se ze závislosti
a osoby s duální diagnózou.
Osoby blízké těchto osob.

-

228

124

Brno

ne

AL

Závislí na alkoholu, gambleři

3

108

39

Jihomoravský kraj

ano

857/
(1200 KPSVL)

445

Typ služby*

Celkem
* AL – ambulantní léčba, SL – substituční léčba, SP – stacionární program

18

Kapacita: Uvádí se u těch služeb, kde je to relevantní. Kapacita znamená pro kolik klientů současně je program maximálně určen; počet míst v zařízení/programu.
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Certifikace
(ano/ne)

Tabulka 5-4: Služby v oblasti rezidenční léčby v roce 2019

Název
projektu/
programu

Realizátor

Typ
služby*

Terapeutická
komunita v
Pocestném
Mlýně

Společnost
Podané ruce
o.p.s.

RPTK

Terapeutická
komunita Krok

Krok Kyjov,
z.ú.

RPTK

Detoxifikační
lůžka při PL
Brno –
Černovice

Ministerstvo
zdravotnictví

DXT

Cílová skupina
Osoby ohrožené
závislostí, závislé
na návykových
látkách, osoby
blízké
Klienti s látkovou
či nelátkovou
závislostí, od 15
let věku.

Muži a ženy
závislí na
nealkoholových
návykových
psychotropních)
látkách nad 18 let,
v prokazatelně
neodkladně
urgentních
případech i klienti
ve věku 15–18 let

Kapacitar19

Počet osob, které služby zařízení využily

Počet
nově
egid.
žádostí
o léčbu

15

40

22

Klienti z celé
ČR

ano

15

35

48

Klienti z celé
ČR

ano

ČR

Klienti z celé
ČR

ne

Lůžka
dle
potřeby

Celkem přijato 310 osob (50 žen a 260 mužů),
Z toho 37 osob závislých na pervitinu (29 mužů a 8 žen),
na heroinu bylo závislých 8 pacientů (4 muži a 4 ženy).
U 6 pacientů (4 muži a 2 ženy) se jednalo o závislost na
více návykových psychotropních látkách, případně ještě v
kombinaci s alkoholem. Jednalo se nejčastěji o abusus
kanabinoidů, stimulancí a halucinogenů v kombinaci s
benzodiazepiny, analgetiky a další preparáty. U 12
pacientů (11 mužů a 1 žena) byly hlavním problémem
kanabisové preparáty. Závislost na lécích ze skupiny
benzodiazepinů byla diagnostikovaná u 22 pacientů (9
mužů a 13 žen), Jeden muž byl závislý na organických
rozpustidlech. Do celkového počtu byli započítání i
pacienti se závislostí na alkoholu, kterých bylo nejvíce, a
to 248, z toho 37 žen a 211 mužů.
Celkem 19 pacientů (16 mužů a 3 ženy), pokračovalo v
léčbě ve střednědobém i dlouhodobém léčebném
programu, terapeutické komunitě, nebo v psychiatrické
nemocnici. Z terapeutických komunit se jednalo
především o komunitu Fénix v Bílé Vodě, Krok Kyjov,
Tavíkovice a 2 ženy byly předány do terapeutické
komunity pro matky s dětmi v Karlově. Co se týká
eptidermiologické situace, bylo 13 pacientů (12 mužů a 3
ženy) HCV pozitivních, jeden muž byl pozitivní na

syfilis.

19

Kapacita - pro kolik klientů současně je program maximálně určen; počet míst v zařízení/programu.
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Územní
Certifikace
působnost,
(ano/ne)
spádovost

Detoxifikační
lůžka při FN
Brno, Bohunice

DXT

Muži a ženy
závislí na
nealkoholových
látkách starší 15-ti
let

Lůžka
dle
potřeby
12 – 15

Detoxifikaci se podrobilo celkem 430 osob (295 mužů a
chlapců a 135 žen a dívek), z toho probl. alkohol 146, jiné
návykové látky 255.
Uzavřená oddělení (odd. 22 a odd. 23): 370 osob celkem
(262 mužů, 108 žen), z toho alkohol 110, jiné návykové
látky 260, opioidy 2, kanabis 26, sedativa/hypnotika 10,
kombinace 201
Jednotka intenzivní péče: za účelem detoxifikace
hospitalizováno 29 osob celkem (20 mužů, 9 žen), z toho
alkohol 22, jiné návykové látky 7 osob (stimulancia 1 a
kombinace 6). 7 diagnostikováno patologické hráčství.
Krizové centrum: za účelem detoxifikace hospitalizováno
433 osob celkem a 4 pro patologické hráčství.
Ambulantní péče PK včetně AT ambulance: 487 osob
celkem, z toho alkohol 371, jiné návykové látky 116
(opioidy 19, kanabis 17, sedativa 14, jiná stimulancia 23),
dětská ambulance 5 (kanabis 3, jiná stimulancia 2, dg.
patol. hráčství 32 osob.
Linka Naděje (telefonická krizová pomoc): celkem 210
klientů s problematikou závislostí (tj. cca u 12% všech
volajících vystupuje do popředí problematika vlastní
závislosti nebo zneužívání návykové látky nebo jde
problém závislosti jiné osoby, kvůli níž se volání na LN
uskutečňuje)

*DXT – detoxifikace, LZS – lůžkové zdravotní služby, RPTK – terapeutické komunity, DSZR – domovy se zvláštním režimem, - jiné
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ČR

Klienti z celé
ČR

ne

Tabulka 5-5: Služby v oblasti následné péče v roce 2019

Název
projektu/
programu
Doléčovací
centrum v
Brně
Program
následné
péče KROK
Byty na půl
cesty **
Centrum
poradenství a
prevence
Následná
péče

Realizátor

Typ
služby*

Cílová skupina

následná
péče
pobytová i
ambulantní

Klienti, kteří absolvovali léčbu
závislosti, jejich blízcí

Krok Kyjov,
z.ú.

následná
péče
pobytová i
ambulantní

Klienti ve věku od 15 let u pobytové
služby min. 18 let, závislí na
návykových látkách, jež absolvovali tří a více měsíční rezidenční léčbu
závislosti.

ÚPLZ A Kluby
Brno z.ú.

následná
péče
pobytová
následná
péče
ambulantní
následná
péče
ambulantní

Počet
nově
evid.
žádostí o
léčbu

Územní
působnost,
spádovost

9 (7 DC+ 2
KPSVL) -15/14

104 (+ 26 projekt
KPSVL)

37

celá ČR

ano

ambulantni -6

2

pobytová - 6

Celkem 13
(z toho bydlení 9,
ambulantní 4)

2

celá ČR

ano

20

39

56

působnost: JMK
spádovost: ČR

ano

70

12

působnost: Brno
spádovost: JMK

ne

40

31

Jihomoravský kraj

ano

292

140

Kapacita4

Společnost
Podané ruce
o.p.s.

Lotos –
doléčovací
centrum, o. p.
s.

Počet osob, kt.
služby zař.
využily

závislí na alkoholu
závislí na alkoholu
Rizikoví uživatelé alkoholu

70

5 Individual
12 skupina

Celkem

Certifikace
(ano/ne)

* ambulantní – následná péče ambulantní, pobytová – následná péče pobytová, - jiné
** dle zákona o soc. službách se jedná o terapeutickou komunitu, tedy pobytovou sociální službu, dle certifikace o ambulantní doléčovací program, proto uvedeno v této tabulce.
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Tabulka 5-6: Ostatní specializované programy v roce 2019 (služby ve vězení, sociální podniky, záchytné stanice apod.)
Název
projektu/
programu

Realizátor

Typ
služby

SV - služby
ve vězení

Probační
program pro
dospělé

Přechodové
byty v Brně

Kapacita

Problémoví
uživatelé drog,
drogově závislí,
osoby s dalšími
závislostmi –
alkohol, gambling,
osoby blízké a
rodinní příslušníci

Centrum
poradenských
služeb ve
vězení a po
výstupu

KOMPAS

Cílová skupina

4

Společnost
Podané ruce
o.p.s

sociální
podnik

Dospělí pachatelé
trestné činnosti ve
věku od 18-ti do 64
let podmíněně
propuštění z výkonu
trestu odnětí
svobody, kteří mají
problematiku
závislosti
(patologické
hráčství, nelegální
drogy, alkohol, léky)
nebo problémové
užívání těchto látek.
Jedná se o
prvotrestané i
recidivisty, kteří se
po výkonu trestu
vracejí do Brna
nebo nejbližšího
okolí.
Osoby zotavující se
ze závislosti a
osoby s duální
diagnózou, osoby
ohrožené
bezdomovectvím

163
(okamžitá
kapacita = 6)

6-8 klientů

Počet osob, kt.
služby zař. využily

560
z toho 517 počet všech
uživatelů + 43 osoby
blízké a neuživatelé NL.
Ve věznicích bylo
poskytnuto jednorázové
skupinové poradenství
dalším 250
neidentifikovaným
klientům. 560 z toho 517
uživatelů a zbytek jsou
neuživatelé NL a osoby
blízké. Ve věznicích bylo
poskytnuto jednorázové
skupinové poradenství
dalším 284
neidentifikovaným
klientům.
(Projekt KPSVL = 220)

Počet
nově evid.
žádostí o
léčbu

Územní působnost,
spádovost

(Projekt
KPSVL =
125)

Jihomoravský kraj – Brno,
Kuřim, Znojmo, Břeclav,
následná péče +
Kraj Vysočina – Rapotice,
Světlá nad Sázavou
+ Kraj Karlovarský – Ostrov
nad Ohří + Středočeský kraj –
Příbram + Moravskoslezský
kraj – Opava, Karviná

8

Brno-město, Brno-venkov,
Jihomoravský kraj

295

Certifikace
(ano/ne)

Ano

ano

14

7

24
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65

JMK

ne

Zhodnocení sítě služeb, hlavní změny v poskytování služeb, zaniklé nebo nové programy v kraji v roce 2019, hlavní nedostatky
v poskytování služeb v kraji v roce 2019

Síť drogových služeb poskytovaných z 80% nestátními neziskovými organizacemi v Jihomoravském kraji je dlouhodobě stabilizovaná,
komplexní a zahrnuje programy počínaje primární prevencí, přes nízkoprahové služby – tj. terénní programy a kontaktní centra, po
ambulantní či pobytová léčebná a resocializační zařízení jak pro legální, tak i pro nelegální drogy.
Specifická primární prevence je realizovaná ve všech školách kraje v rámci minimálního preventivního programu. Do systému vstupují
Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP), které řeší problematiku prevence rizikového chování na úrovni primární a sekundární
prevence, střediska výchovné péče, které primárně řeší problematiku prevence rizikového chování na úrovni sekundární prevence, domy
dětí a mládeže zabývající se volnočasovými aktivitami jako nespecifická primární prevence a státní a nestátní organizace, které realizují
rozsáhlé, ucelené, interaktivní projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů, práci s dětmi a mládeží, rodičovskou a širší veřejnost (ve
většině okresů, nadstandardní projekty vysoké kvality). PPP patří mezi specializovaná poradenská pracoviště ve školství. Disponují
odborným zázemím v oblasti primární prevence. PPP zajišťují prostřednictvím metodika prevence primární prevenci ve školách a
školských zařízeních, realizaci preventivních programů a opatření a v neposlední řadě koordinaci školních metodiků prevence v daném
okrese Jihomoravského kraje. V kraji 5 PPP (PPP Brno, oblastní PPP Vyškov, PPP Břeclav, PPP Hodonín, PPP Znojmo) a 7 metodiků
prevence PPP, přepočteno na úvazky 6,0.
V oblasti školního prostředí jsou realizovány preventivní programy v celé šíři rizikového chování u dětí a mládeže včetně poradenství
pro rodiče.
Poskytovatelé programů specifické primární prevence z řad nestátních neziskových organizací jsou například Společnost Podané ruce
o.p.s. a Etické dílny/divize v organizaci Hope4kids, z.s., z řad státních organizací například Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje – oddělení tisku a prevence, Státní zdravotní ústav a Městská policie – odbor prevence. Dlouhodobý poskytovatel „Spolek
psychologických služeb“ z řad nestátních neziskových organizací ukončil svoji činnost.
Síť nízkoprahových služeb pro nelegální drogy v kraji je dostupná. Nízkoprahové programy ve městě Brně dlouhodobě disponují
stabilní nabídkou služeb, a to zejména pro problémové uživatele drog, které vycházejí z principu harm reduction a veřejného zdraví.
V rámci projektů podpořených městem Brnem se podařilo zvýšit dostupnost i ve dnech pracovního volna a jejich dostatečnou kapacitu.
V sedmi okresech Jihomoravského kraje existuje 6 kontaktních center a 8 terénních programů. Dále zde působí program v prostředí noční
zábavy. V okrese Hodonín fungují 2 kontaktní centra s terénními programy. Hodonínský okres se však vyznačuje velkou lidnatostí, velkou
nezaměstnaností, velkým počtem heren a velkým počtem uživatelů nelegálních i legálních drog, takže činnost obou center je
opodstatněná. Svoji působnost mají centra na okrese dlouhodobě regionálně rozdělena. Poskytovatelé „Společnost Podané ruce o.p.s.“
– místa poskytování služeb – Brno, Blansko, Vyškov, Znojmo, „DROM p.o.“ – místo poskytování služby – Brno, vyloučená lokalita
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Bratislavská, Cejl, Francouzská a přilehlé ulice, „Charita Kyjov“ - místo poskytování služby - Kyjovsko, „Diecézní charita Brno“ – místa
poskytování služeb - Břeclav, Hodonín.
Služby ambulantního typu jsou zajišťovány po státní linii především psychiatry a ambulancemi v psychiatrických léčebnách.
V působnosti nestátních neziskových organizací fungují v kraji 3 ambulantní programy zaměřené na pomoc uživatelům nelegálních drog
a patologickým hráčům. Poskytovatelé „Společnost Podané ruce o.p.s.“, „Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z.ú.“ a „Remedis,
s.r.o.“ (nestátní zdravotnické zařízení) - místo poskytování služeb – Brno.
Síť léčebných rezidenčních zařízení (terapeutických komunit) je v Jihomoravském kraji, v porovnání s jinými kraji České republiky,
nadstandartní. Kraj finančně dlouhodobě podporuje 3 terapeutické komunity. Poskytovatelé „Společnost Podané ruce o.p.s.“ – místo
poskytování služby – Dačice, „Krok Kyjov, z.ú.“ – místo poskytování služby – Kyjov, „Kolpingovo dílo ČR z.s.“ - místo poskytování služby
– Sejřek.
Programy charakteru doléčování pro bývalé uživatele nelegálních drog jsou v kraji 2, oba jsou typu ambulantního i s možností pobytu.
Poskytovatelé „Společnost Podané ruce o.p.s.“ – místo poskytování služby – Brno, „Krok Kyjov, z.ú.“ – místo poskytování služby – Kyjov.
Léčba závislostí na legálních drogách je realizována především prostřednictvím státních zdravotnických institucí (psychiatrické léčebny,
psychiatři…). V působnosti nestátních organizací fungují 3 doléčovací programy pro legální drogy ve městě Brně. Jedná se o dva programy
ambulantního doléčování, tak o jedno pobytové zařízení. Poskytovatelé „LOTOS – doléčovací centrum, o.p.s.“, „Ústav prevence a léčby
závislostí A Kluby Brno z.ú.“ a „Renadi o.p.s.“ - místo poskytování všech služeb – Brno. Renadi o.p.s nabízí i kontaktní centrum a
ambulantní léčbu jako sociální služby zaměřené na pomoc lidem s problémy závislostí s alkoholem, gamblingem či nadužíváním léků.
Jihomoravský kraj se vyznačuje širokou nabídkou služeb, včetně služeb typu poradenských programů, specifických programů
zaměřených na patologické hráče nebo na preventivní a intervenční činnost v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy,
dále typu substitučního programu, drogových služeb ve vězeňství a následné péče, vzdělávacího centra, webové poradny a
prevence zneužívání syntetických drog.
Poskytovatel „Společnost Podané ruce o.p.s.“ – místa poskytování služeb – Brno, vazební věznice Brno a věznice Rapotice, Kuřim,
Znojmo, Světlá nad Sázavou, Ostrov nad Ohří, Opava, Břeclav, Příbram, Karviná a webové stránky http://www.extc.cz/.
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6

Kontaktní údaje o zařízeních, která působí na území kraj

Název žadatele

Diecézní charita
Brno
Diecézní charita
Brno
(OCH Hodonín)
Diecézní charita
Brno
(OCH Břeclav)
DROM, p.o.

Hope4kids, z.ú.
– Etické dílny

Typ
služby

Adresa

Telefon

E-mail

www stránky

Kontaktní
osoba

Třída Kpt. Jaroše 9
545 426 610
602 00 Brno

dchbrno@caritas.cz

Ing.Mgr.Oldřich
Haičman

ředitel

ne

KPS,
TP

Pančava 56,
695 01 Hodonín

518 343 842
731 428 359

kwww.dchbrno.
centrum.hodonin@cha dchbrno.caritas.
rita.cz
cz

PhDr. Táňa
Faltisová

Kontaktní adiktologické
centrum Vážka

ne

KPS,
TP

Stromořadní 8
690 02 Břeclav

519 322 842
775 950 094

kacko.breclav@charita
.cz

Bc. Hana
Hajduchová

Kontaktní centrum s
terénním programem
Břeclav

ne

KPS,
TP

Bratislavská 41
602 00 Brno

730 163 125/ lucie.dolezalova@dro
126 nebo 127 m.cz

Lucie
Doležalová

Kontaktní centrum s
terénním programem

ne

Ing. Eliška
Krmelová

Programy specifické
primární prevence
zaměřené na rizikové
chování dětí a mládeže,
programy pro
pedagogické
pracovníky, rodiče

ano

---

PP

Vinařská 20
Klobouky u Brna
69172 (korespon.
adresa)

www.drom.cz

www.hope4kids
.cz

773 316 212

info@hope4kids

518 611 589
777 805 002

k.centrum@kyjov.char www.kyjov.
ita.cz
charita.cz

Mgr. Jarmila
Švábová

518 616 801
737 614 420

camlikova@oskrok.cz

Mgr. Hana
Čamlíková

518 616 801
739 257 755

pantlik@oskrok.cz

739 429 469

kasanova@lotosbrno.cz

Vybíralova 969/2
198 00 Praha 9
(sídlo/centrála)
Charita Kyjov

KPS,
TP

RPTK
Krok Kyjov, z.ú.
NP
Lotos –
doléčovací
centrum, o. p. s.

Projekt/služba/
funkce

Změna
údajů
oproti
Mapě
pomoci

NP

Palackého 194
697 01 Kyjov

Komenského
2124/88,
697 01 Kyjov

Dvořákova 588/13
602 00 Brno

www.oskrok.cz

www.lotosbrno.cz
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Kontaktní centrum –
víceúčelová drogová
služba s terénními
programy
Terapeutická
resocializační komunita
Krok

ne

ne

Bc. Štěpán
Pantlík

Program následné péče
Krok

ne

Ing. Radka
Kasanová

Byty na půl cesty

ne

Remedis, s.r.o.

AL

Bratislavská 41
602 00 Brno

720 071 462
530 506 286

vechet@remedis.cz

www.remedis.c
z

Bc. et Bc. David
Věchet

Adiktologická
ambulance + screening
a léčba VHC

ne

Renadi, o.p.s.

KPS,
AL, NP

Bratislavská 2
602 00 Brno

539 011 302
777 916 272

info@renadi.cz

www.renadi.cz

Mgr. Tereza
Janačiková
Nováková, DiS.

odborná ředitelka

ne

---

Hilleho 5,
602 00 Brno

545 247 535

info@podaneruce.cz

Mgr. Jindřich
Vobořil

ředitel

ne

AL

Hapalova 22,
621 00 Brno

541 226 070
777 916 263

psychiatricka.ambulan
ce@
podaneruce.cz

MUDr. Ronald
Marek

VP,
SP, IP

Hapalova 22,
621 00 Brno

549 211 278
777 916 276

prevence@podaneruc
e.cz

Mgr. Jan
Veselý, PhD.

543 249 343
775 889 919

kcentrum.br@podane
ruce.cz

Mgr. Monika
Černíková

Kontaktní centrum v
Brně

ano

776 421 947

street@podaneruce.cz

Mgr. Lucie
Mašková

Terénní programy v
Brně

ne

778 752 178

vesely.o@podaneru
ce.cz

Mgr. Otakar
Veselý

Program Hard&Smart

ne

773 770 885

stromsikova@podan
eruce.cz

Mgr. Alžběta
Stromšíková

Poradenské centrum
v Brně (odborné
soc.poradenství)

ne

Přechodové byty v Brně

ne

KPS,
TP
TP
Specifi
cký TP
Společnost
Podané ruce
o.p.s.

AL
NP
SL
AL
AL
NP

U Červeného
mlýna1
612 00 Brno
Renneská třída
414/36
639 00 Brno
Renneská třída
414/36,
639 00 Brno
Hilleho 5,
602 00 Brno
Hilleho 5,
602 00 Brno
Vídeňská 3,
639 00 Brno
Hilleho 5,
602 00 Brno
Hapalova 22,
621 00 Brno
Hapalova 22,
621 00 Brno

777 916 258
776 289 116
541 227 704
776 289 116
777 916 260
545 246 690

www.podaneruc
e.cz

prechodovebyty@pod
aneruce.cz
substituce@podaneru
ce.cz
zachovaly@podaneru
ce.cz
vorisek@podaneruce.
cz
dc.brno@podaneruce.
cz
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Bc. Lukáš
Kudláček
Kateřina
Strnadová
Mgr. Miroslav
Zachovalý
Ing. Radovan
Voříšek
Mgr. Markéta
Žárová
Höbausová

Psychiatrická AT
ordinace/ substituční
léčba
Centrum prevence v
Brně/
Speciální prevence

Program metadonové
substituce
Terapeutické centrum v
JMK
Centrum poradenství v
Brně
Doléčovací centrum v
Brně

ne

ne

ne
ne
ne
ne

Bratislavská 69,
602 00 Brno

545 247 535
608 248 995

klasterecky@podaner
uce.cz

Tomáš
Klášterecký,
DiS.

Novobranská
526/14,
602 00 Brno

545 247 542
777 868 566

vezeni@podaneruce.c
z

Mgr. Ondřej Bílý

Hilleho 5,
602 00 Brno

541 225 188
777 916 277

boxan@podaneruce.c
z

Bc. Martin
Boxan

KPS,
TP

Horní Česká 4,
669 02 Znojmo

515 264 996
777 916 270

TP

Fügnerova 1,
678 01 Blansko

774 174 914

kcentrum.zn@podane
www.podaneruc
ruce.cz
e.cz
terenbk@podaneruce.
cz

Bc. Kateřina
Čermáková
Mgr. Et Mgr.
Roman Porč,
DiS.
Bc. Veronika
Vláčilová, DiS.
Bc. Ladislav
Holub

AL, SL

SV
Vzdělávání
20

Společnost
Podané ruce
o.p.s.

TP
RPTK
Teen Challenge
International
Brno

VP

Ústav prevence a
léčby závislostí
AL, NP
A Kluby Brno z.ú.

Čsl. Armády 1/2a
682 01 Vyškov
Kostelní Vydří 64,
380 01 Dačice

384 420 172
777 443 585

vyskov@podaneruce.
cz
komunita@podaneruc
e.cz

Na Bendovce 24
181 00 Praha
Odlouč.pracoviště
Cejl 18, 602 00
Brno

739 600 052

dcbrno@gmail.com

Blatnická 4219/4
(sídlo)
Křenová 67
(služba)
628 00 Brno

541 247 233

akluby@akluby.cz
romana.dreslerova@
akluby.cz

778 762 087

Terapeutické centrum
na Bratislavské
Centrum poradenských
služeb ve vězení a po
výstupu
Vzdělávací centrum
I.E.S., Společnost
Podané ruce o.p.s.
Kontaktní centrum ve
Znojmě
Terénní programy na
Blanensku
Terénní programy na
Vyškovsku
Terapeutická komunita v
Podcestném Mlýně

ne

ne
ano
ne
ne
ne

www.dc-brno.cz

Bc. Jitka
Opálková

Dětské centrum pro
ohroženou skupinu dětí

ne

www.akluby.cz

Romana
Dreslerová

Intervence, poradenství
a časná diagnostika
Služba následné péče

ano

Vypracovala: Mgr. Lenka Možná, protidrogová koordinátorka JMK, květen 2020

20

ne

Akreditace MPSV – „Vzdělávací instituce pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách“
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