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1 Souhrn 

Trendy v uţívání drog se nijak výrazně nemění. Zřejmě nejvíce uţívanými drogami 

zůstávají legální drogy alkohol a tabák. Nejrozšířenější je marihuana, z dalších drog stále 

převládá uţívání pervitinu. Velmi často dochází ke kombinaci látek, a to zejména s 

alkoholem, marihuanou a v letních měsících s přírodním opiem. Z hlediska genderu se častěji 

jedná o muţe. 

Pokračujícím trendem z minulého roku je přesun klientů terénní sluţby z centra města 

Hradce Králové do okolních lokalit a menších měst, kde se nacházejí varny a nejedná se o 

tolik monitorované lokality Policií ČR. I z informací Policie ČR vyplývá, ţe malých varen 

v bytech přibývá. Mezi uţivateli koluje dokonce návod na vaření pervitinu v podobě komiksu, 

coţ umoţňuje přípravu pervitinu kaţdému, kdo jen trochu chce a umí číst. 

 Vzhledem k tomu, ţe se v Hradci Králové nachází i letiště, které je velmi výhodné a 

vhodné pro pořádání nejrůznějších akcí a festivalů s mezinárodní účastí, spolupracuje 

nezisková organizace s některými pořadateli těchto akcí a nabízí sluţby terénní práce a 

moţnost bezpečné likvidace injekčního materiálu. Víkendové uţívání je tudíţ zvláště v 

letních měsících velmi časté. 

Po volbách na podzim roku 2008 nebyla znovu ustanovena Protidrogová komise. 

Vzhledem k novému postoji k Protidrogové komisy bylo tedy určeno, ţe protidrogová 

problematika bude řešena na Komisi specifické prevence za účasti přizvaných externistů – 

odborníků. 

V síti sluţeb k ţádným výrazným změnám nedošlo, v kraji i nadále působí stávající 

NNO, ţádná nová sluţba nepřibyla.  

 



- 2 - 

 

2 Obecná charakteristika kraje (demografické a socioekonomické ukazatele) 

Královéhradecký kraj se rozkládá na ploše 4758 km2, sousedí s krajem Pardubickým, 

Libereckým a Středočeským, na severu pak kraj tvoří hranici s Polskem. Královéhradecký 

kraj se počtem obyvatel v Česku řadí mezi kraji na desáté místo. Podobný počet obyvatel, 

mezi 500.000 a 600.000, mají ještě kraje Plzeňský, Zlínský, Pardubický a Vysočina. Celkový 

počet obcí je 448, z toho obcí s rozšířenou působností je 15. Kraj je rozdělen do 5 okresů 

(Hradec Králové, Rychnov nad Kněţnou, Trutnov, Jičín, Náchod). 

 

Demografie 

K 31. prosinci 2008 byl počet obyvatel vyčíslen na 554 520, z toho 271 803 muţů a 

282 717 ţen. Jedná se zde o mírný nárůst (počet obyvatel k 1. lednu 2008 byl 552 212). 

Střední stav obyvatelstva je 553 513 lidí. 

 

Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji a jeho okresech v roce 2008 

 . 

Stav na počátku období 

1. ledna 2008 
Střední stav obyvatelstva 

Stav na konci období 

31. prosince 2008 

celkem muţi  ţeny celkem muţi  ţeny celkem muţi  ţeny 

Kraj celkem 552 212 270 333 281 879 553 513 271 201 282 312 554 520 271 803 282 717 

v tom okresy:                   

Hradec Králové 161 349 78 238 83 111 161 966 78 564 83 402 162 377 78 800 83 577 

Jičín 78 852 39 007 39 845 79 112 39 188 39 924 79 585 39 483 40 102 

Náchod 112 507 55 023 57 484 112 574 55 056 57 518 112 582 55 062 57 520 

Rychnov n.  Kněţ. 79 042 38 896 40 146 79 173 39 008 40 165 79 198 39 037 40 161 

Trutnov 120 462 59 169 61 293 120 688 59 385 61 303 120 778 59 421 61 357 

 
 

Nezaměstnanost 

 Na konci roku 2008 evidovaly úřady práce v kraji celkem 14 728 neumístěných 

uchazečů o zaměstnání, coţ je o 229 lidí více neţ ke konci předchozího roku 2007. 

 Z územního pohledu se počet nezaměstnaných pohyboval od 1 639 v okrese Rychnov 

nad Kněţnou po 4 132 v okrese Trutnov. V porovnání s minulým rokem došlo v okrese 

Hradec Králové, Náchod a Trutnov k mírnému poklesu nezaměstnanosti, kdy největší pokles 

byl zaznamenán v Trutnově, kde bylo evidováno o 143 nezaměstnaných osob méně neţ 

v předchozím roce. V okresech Jičín a Rychnov nad Kněţnou pak došlo k mírnému nárůstu 

nezaměstnanosti oproti roku 2007, kdy největší nárůst byl zaznamenán v okrese Rychnov nad 

Kněţnou, kde bylo evidováno o 397 nezaměstnaných více neţ v předchozím roce. 

 Míra registrované nezaměstnanosti ke konci roku 2008 byla v kraji 4,81 %; muţi 4,19 

% a ţeny 5,59 %. Oproti roku 2007 míra registrované nezaměstnanosti mírně vzrostla a to o 
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0,11%. V jednotlivých okresech kraje se pohybovala od nejniţší úrovně v Hradci Králové a 

Rychnově nad Kněţnou (3,98%) aţ k nejvyšší úrovni v okrese Trutnov (6,09 %). 

 

Trestná činnost obecně 

 Majetkových činů, které se oblasti protidrogové politiky nejvíce týkají, bylo 

v Královéhradeckém kraji celkem 6 757, z toho se jednalo nejčastěji o krádeţe prosté (nejvíce 

v okrese Hradec Králové celkem 1204 případů). V ostatních případech je na 1. místě Trutnov. 

 

Kriminalita v roce 2008 – Královéhradecký kraj dle okresů 

  

Celkem 

obecné činy 

násilné činy mravnostní činy 

majetkové činy celkem 

krádeţe vloupáním krádeţe prosté 
ostatní majetkové 

činy 

počet 
případů 

objasně-
nost v % 

počet 
případů 

objasně-
nost v % 

počet 
případů 

objasně-
nost v % 

počet 
případů 

objasně-
nost v % 

počet 
případů 

objasně-
nost v % 

Kraj celkem 795  . 111  . 2 189  . 3 964  . 604  . 

v tom okresy:                     

Hradec Králové 208 73,08 35 65,71 418 21,77 1 204 28,57 111 27,93 

Jičín 111 62,16 8 62,50 343 23,03 514 24,32 71 26,76 

Náchod 181 60,22 15 86,67 460 22,83 811 22,93 171 32,16 

Rychnov n. Kněţ. 67 71,64 7 28,57 300 30,67 397 35,52 46 39,13 

Trutnov 228 69,74 46 93,48 668 27,10 1 038 26,20 205 26,34 

Zdroj: Policie České republiky 
 

Jako nejrizikovější region se stále jeví okres Hradec Králové, resp. město Hradec 

Králové, které je poměrně významným dopravním uzlem Východočeského kraje. V Hradci 

Králové se nachází velký počet zábavních podniků, je zde několik fakult vysokých škol. 

 

 

3 Koordinace protidrogové politiky 

3.1 Institucionální zajištění 

3.1.1 Krajské  

Funkci krajského protidrogového koordinátora zastávala Mgr. Monika Honzíková, která 

pracuje na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na oddělení prevence, rozvoje a sociálně 

právní ochrany. Jejím přímým nadřízeným je Mgr. Robert Černý, jako vedoucí tohoto 
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oddělení. Úvazek je dle zákona 1,0 – mnoţství jiných pracovních povinností netýkající se 

přímo drogové problematiky kaţdým rokem narůstá. 

V Královéhradeckém kraji byla zřízena Protidrogová komise, která se scházela cca 2x do 

roka dle aktuálních potřeb. Jednalo se o skupinu lidí, kteří se problematikou drogové 

problematiky zabývají jak z pohledu prevence, tak z hlediska léčby nebo represe (viz tabulka 

níţe). Tato Komise však nebyla po volbách na podzim 2008 znovu ustanovena.  

Jako další poradní a iniciační orgán funguje v Královéhradeckém kraji také Komise 

specifické prevence, do které je zapojena protidrogová koordinátorka, stejně jako vedoucí 

oddělení prevence, rozvoje a SPO a další. Jedná se o komisi, která se zabývá především 

preventivními programy a projekty, vede ji Mgr. Zuzana Machová – romská koordinátorka, 

manaţerka prevence kriminality, která pracuje rovněţ na odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví, oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany. Vzhledem k novému 

postoji k Protidrogové komisy bylo určeno, ţe protidrogová problematika bude řešena na 

Komisi specifické prevence za účasti přizvaných externistů – odborníků. 

 

Protidrogová komise Rady Královéhradeckého kraje fungující do listopadu 2008 

titul, příjmení, jméno Zaměstnavatel 
tel. 

zam 
E-mail 

Miloslav Plass Královéhradecký kraj 495 817 430 plass@kr-kralovehradecky.cz 

Mgr. Robert Černý 

Krajský úřad KHK - vedoucí 

oddělení prevence, rozvoje a 

SPO  

495 817 432 rcerny@kr-kralovehradecky.cz 

Mgr. Hana Vojtěchová 
Krajský úřad KHK - krajská 

školská metodička prevence  
495 817 379 

hvojtechova@kr-

kralovehradecky.cz 

Mgr. Zuzana Machová 

Krajský úřad KHK - romská 

koordinátorka, manaţerka 

prevence kriminality  

495 817 345 zmachova@kr-kralovehradecky.cz 

npor. Ludvík Berger PČR SVčK HK  974 521 456 spasvck@mvcr.cz.  

MUDr. Jiří Číţek 
Fakultní nemocnice Hradec 

Králové 
495 800 952 lnn@fnhk.cz 

Bc. Růţena Jirásková 
Krajská hygienická stanice 

KHK  
495 058 530 ruzena.jiraskova@khshk.cz 

MUDr. Vlastimil Kyral  
Protialkoholická záchytná 

stanice KHK 
495 264 183 zachytka.hk@tiscali.cz 

Ing. Mgr. Jiří Staníček  o.s. LAXUS  495 513 977 stanicek@laxus.cz 

Mgr. Monika Honzíková 
Krajský úřad KHK - krajská 

protidrogová koordinátorka  
495 817 584 

mhonzikova@kr-

kralovehradecky.cz 

Olga Trunečková 
Sdruţení ozdravoven a léčeben 

okresu Trutnov - RIAPS 
499 814 890 harm.reduction@seznam.cz 

Dagmar Serbousková Státní zdravotní ústav Praha 494 542 506 dagmar.serbouskova@seznam.cz 

mailto:plass@kr-kralovehradecky.cz
mailto:rcerny@kr-kralovehradecky.cz
mailto:hvojtechova@kr-kralovehradecky.cz
mailto:hvojtechova@kr-kralovehradecky.cz
mailto:zmachova@kr-kralovehradecky.cz
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mailto:lnn@fnhk.cz
mailto:ruzena.jiraskova@khshk.cz
mailto:zachytka.hk@tiscali.cz
mailto:stanicek@laxus.cz
mailto:mhonzikova@kr-kralovehradecky.cz
mailto:mhonzikova@kr-kralovehradecky.cz
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PhDr. Martin Scháněl, 

Ph.D.  

Krajský úřad KHK - vedoucí 

odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví  

495 817 320 mschanel@kr-kralovehradecky.cz 

 

Proces vzdělávání koordinátorů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností probíhá dle 

aktuálních témat a potřeb koordinátorů. V roce 2008 byla ústředním tématem primární 

prevence – dobrá praxe, moţnosti. Z pohledu velké vytíţenosti koordinátorů, kteří zastávají 

kumulované funkce, se jedná o osvědčený model, který se setkal s úspěchem. Krajská 

protidrogová koordinátorka se vzdělává především v rámci pořádaných konferencí a 

seminářů, které nabízejí aktuální témata a problematiku. 

Vzdělávání probíhalo také pro cílovou skupinu lékařů, které se stále příliš nedaří 

motivovat ke spolupráci nebo alespoň lepší komunikaci. Jednalo se zejména o odborný 

seminář, s názvem Substituční terapie a virová hepatitida v péči o drogově závislé, který se 

konal v prosinci. I přes oslovení všech AT psychiatrů a všech obvodních lékařů pro dospělé 

v Královéhradeckém kraji, byla účast pouze 13 osob, z čehoţ bylo 5 účastníků 

z nízkoprahových sluţeb. 

Spolupráce kromě skupiny lékařů (pár výjimek naštěstí v KHK je) jinak probíhá 

s ostatními resorty velmi dobře. Jak uţ s odborem školství (dochází ke společným aktivitám, 

předávání informací), tak s kolegy na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Dále je velmi 

dobře nastavena spolupráce se Správou Východočeského kraje Policie ČR (účast na 

vzdělávání, spolupráce na likvidaci, stejně jako předávání informací apod.) 

 

3.1.2 Místní 

Místní protidrogoví koordinátoři působí na Obecních úřadech obcí s rozšířenou 

působností na odborech sociálních, výjimkou není ani koordinátor z odboru správního. Ve 

všech případech se jedná o situaci, kdy funkce koordinátorů jsou kumulované a práci 

koordinátora provádějí spíše z vlastního zájmu neţ pověření vedoucího. I z toho důvodu jsou 

často 2 kontaktní osoby, které se vzájemně zastupují nebo doplňují. Domnívám se, ţe kromě 

stinných stránek má tato situace také pozitiva. Ty vidím zejména v nasazení a ochotě 

spolupracovat, i kdyţ je to vţdy podmíněno pracovní vytíţeností v ostatních agendách. 

Velkou nevýhodou je pak pracovní vytíţení těchto lidí a neochota jejich nadřízených k 

jejich vysílání na zajímavé vzdělávání, školení apod.  

Spolupráce s koordinátory funguje dobře, daří se scházet nad palčivými tématy a 

otevírat témata nová. Podle potřeb koordinátorů krajská koordinátorka pořádá různé 

mailto:mschanel@kr-kralovehradecky.cz
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vzdělávání, informuje pomocí emailů o novinkách, v případě dotazů nebo připomínek je vše 

řešeno neprodleně v nejbliţším moţném termínu. 

Situace na Obecních úřadech obcí s rozšířenou působností je různá. Práce je velmi 

často limitována jinými agendami a přístupem nadřízených, nicméně v některých městech se 

práce protidrogových koordinátorů velmi daří.  

 

Místní protidrogoví koordinátoři 

    

Jméno, příjmení úřad telefon e-mail 

Sokolová Helena  MÚ Broumov 491 504 332 sokolova@broumov-mesto.cz 

Rohlenová Pavlína MÚ Dobruška 494 629 624 p.rohlenova@mestodobruska.cz 

Poskočilová Jaroslava 
MÚ Dvůr Králové n. 

Labem 
499 318 239 poskocilova@mudk.cz 

Kuchta Michal MÚ Hořice  429 105 440 kuchta@horice.org 

Kotala Jiří Magistrát HK 495 707 332 jiri.kotala@mmhk.cz 

Pilný Jiří MÚ Jaroměř 491 847 274 pilny@jaromer-josefov.cz 

Mejsnar Lukáš MÚ Jičín 493 545 259 mejsnar@mujicin.cz 

Landová Olga MÚ Náchod 491 405 420 olga.landova@mestonachod.cz 

Dvořáčková Dagmar 
MÚ Nové Město nad 

Metují 
491 419 645 dvorackova@novemestonm.cz 

Holková Hana MÚ Nový Bydţov 495 703 937 holkova@novybydzov.cz 

Klozová Petra MÚ Nový Bydţov 495 703 939 klozova@novybydzov.cz 

Šána Milan 
MÚ Rychnov nad 

Kněţnou 
494 509 403 milan.sana@rychnov-city.cz 

Vojtěch Michal MÚ Trutnov 499 803 223 vojtech@trutnov.cz 

Jaklová Iva MÚ Trutnov 499 803 194 jaklova@trutnov.cz 

Mičová Radka MÚ Vrchlabí 499 859 131 radka.micova@humlak.cz 

Kovaříčková Běla 
MÚ Kostelec nad 

Orlicí 
494 337 210 bkovarickova@muko.cz 

Bařinová Viluše MÚ Nová Paka 493 760 154 barinova@munovapaka.cz 
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3.2 Finanční zajištění protidrogové politiky 

 

Situace drogových sluţeb se potýká s finančními problémy zejména z hlediska 

meziresortní problematiky. Ačkoli je všude deklarována mezioborovost, jednotlivé resorty 

takřka nespolupracují a nechtějí se na provozování sluţeb protidrogové problematiky podílet. 

Týká se to především Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeţe a 

tělovýchovy a Ministerstva spravedlnosti. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

pravidelně vyhlašuje dotační programy, nicméně domněnka, ţe RVKPP má tolik prostředků, 

aby pokryla celé spektrum sluţeb, je naprosto mylná. 

V Královéhradeckém kraji se sluţby a jednotlivé projekty financují skrze vyhlašované 

dotační programy na podporu poskytování sociálních sluţeb definovaných v zákoně č. 

108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. Certifikace odborné způsobilosti, nebo směřování k jejich 

získání jsou směrodatné v přidělování financí z rozpočtu kraje. Vzhledem k tomu, ţe jsou v 

kraji pouze dva poskytovatelé sociálních sluţeb v oblasti protidrogové politiky, nesetkáváme 

se s problémy. 

 V dotačním řízení pro rok 2009 mají prioritu takové sociální sluţby, které jsou 

poskytovány s cílem naplnit individuální potřeby uţivatelů, umoţňují uţivateli vést běţný 

ţivot ve svém přirozeném prostředí, podporují uţivatele v zapojení se do místní komunity a 

předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského ţivota. Preferovány jsou současně také 

sluţby, které podporují sociální soudrţnost místních společenství (obcí a mikroregionů) a jsou 

součástí komunitních a jiných regionálních plánů sociálních sluţeb. Podmínkou dotačního 

řízení je kromě předloţení písemného formuláře ţádosti také vloţení dat do benchmarkingové 

aplikace sociálních sluţeb Královéhradeckého kraje. Většina sluţeb sociální prevence na 

území Královéhradeckého kraje bude do roku 2012 financována prostřednictvím finančních 

prostředků z ESF v rámci individuálního projektu „Sluţby sociální prevence 

v Královéhradeckém kraji“. 

 Deficit ve financování sluţeb je stále značný, coţ je zřejmě výsledkem, nespolupráce a 

neangaţovanosti jednotlivých resortů. Z peněz na sociální sluţbu často pokrýváme i náklady 

na zdravotnický materiál, který je nedílnou součástí terénní práce, nicméně jde o 

zdravotnickou sluţbu prevence nejrůznějších chorob, na jejichţ léčbu by stát vynaloţil 

nepoměrně větší objem financí. Stejná situace je u drogových sluţeb ve vězeních, kdy na 

sluţbu pokrývající 6 věznic nebo vazebních věznic celkem ve 3 krajích dotuje ministerstvo 

spravedlnosti, částkou 85 000,- Kč, coţ je při rozsahu této sluţby opravdu nepoměr. 
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3.2.1 Rozpočtové výdaje na protidrogovou politiku 
 

Výdaje z rozpočtu krajů a obcí jsou uvedeny aţ po finančním vypořádání, tzn. 

skutečně vyčerpané finanční prostředky sníţené o případné vratky do rozpočtu krajů a obcí. 

Nutno však konstatovat, ţe se nemusí jednat o úplný výčet. 

 

Výdaje z rozpočtu kraje 

Výdaje Popis Výše (v Kč) 

Královéhradecký kraj RIAPS – Kontaktní a por. sluţby 634 239 

Královéhradecký kraj RIAPS – Terénní program 271 000 

Královéhradecký kraj o. s. Laxus – Drogové sluţby ve vězení 200 000 

Královéhradecký kraj o. s. Laxus – Ambulantní centrum Hradec Králové 150 000 

Královéhradecký kraj o. s. Laxus - Terénní program 350 000 

Královéhradecký kraj o. s. Laxus - Kontaktní centrum 460 000 

Celkem   2 065 239 

 
 

Výdaje z rozpočtu obcí 

 

Výdaje Popis Výše (v Kč) 

Dvůr Králové nad Labem Terénní program 10 000 

Hostinné  Terénní program 10 000 

Dobruška o. s. Laxus - Terénní program 5 000 

Hořice o. s. Laxus - Terénní program 40 000 

Jaroměř o. s. Laxus - Terénní program 25 000 

Jičín o. s. Laxus - Terénní program 30 000 

Kostelec nad Orlicí o. s. Laxus - Terénní program 25 000 

Nová Paka o. s. Laxus - Terénní program 20 000 

Nové Město nad Metují o. s. Laxus - Terénní program 10 000 

Nový Bydžov o. s. Laxus - Terénní program 20 000 

Rychnov nad Kněžnou o. s. Laxus - Terénní program 40 000 

Hradec Králové o. s. Laxus - Terénní program 175 000 

Hradec Králové o. s. Laxus - Kontaktní centrum 350 000 

Hradec Králové o. s. Laxus - Ambulantní centrum 250 000 

Hradec Králové o. s. Laxus - Drogové sluţby ve vězení 50 000 

Celkem   1 060 000 
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Ostatní zdroje (nikoliv však prostředky vydávané přímo ze státního rozpočtu, ty se zjišťují 

prostřednictvím ČSÚ) 
Výdaje Popis Výše (v Kč) Výše (v Kč) na vrub 

nelegálních drog 

Zdroj 1    

Zdroj 2    

Zdroj 3    

Zdroj 4    

atd.    

Celkem ...   

 
 

Souhrn výdajů podle typu služeb/podle účelu 

 

Poprvé došlo k rozdělení prostředků z veřejných rozpočtů na problematiku drog podle 

typu podporovaných sluţeb (či podle účelu projektu/programu/aktivity) za r. 2007. Jedná se o 

souhrnné zpracování dat z tabulek uvedených výše.  

 

Typ služeb 
Rozpočet 

kraje (v Kč) 

Rozpočty 

obcí (v Kč) 

Ostatní 

zdroje (v 

Kč) 

Primárně-preventivní programy 

škol 
254 000 

Není k 

dispozici 

825 000 

program I 

MŠMT 

Primárně-preventivní programy 

NNO 
40 000 

Není k 

dispozici 
0 

Primární prevence celkem 294 000  825 000  

Terénní programy 621 000 410 000  

Kontaktní centra 1 094 239 350 000  

Harm reduction celkem 1 715 239 760 000  

Ambulantní léčba NNO 150 000 250 000  

AT/medicínská léčba    

Substituční léčba    

Terapeutické komunity    

Sluţby NNO ve vězení 200 000 50 000  

Léčba celkem 350 000 300 000  

Následná péče    

Záchytné stanice 4 550 000*   

Informace/výzkum/koordinace    

    

Ostatní*    

CELKEM 6 909 239 1 060 000  

 

*Prostředky, které poskytl kraj jako zřizovatel na provoz 
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3.3 Hlavní zaměření strategických dokumentů protidrogové politiky kraje 

 

Strategickým dokumentem Královéhradeckého kraje je Strategie protidrogové politiky 

Královéhradeckého kraje na období 2008 – 2010, která vychází z Národní protidrogové 

strategie a jejímţ obsahem je i akční plán. Strategie je zaměřena především na primární 

prevenci, harm reduction a léčbu, sekundární prevenci a resocializaci a sniţování dostupnosti 

návykových látek. Akční plán je navíc zaměřen na koordinaci, výzkum a mapování v oblasti 

protidrogové politiky. 

Strategie postihuje specifika Královéhradeckého kraje a podle nich navrhuje opatření i 

v jednotlivých regionech kraje. 

Zaměření protidrogové politiky na území kraje vychází z preventivních, vzdělávacích, 

léčebných, sociálních, regulačních a kontrolních opatření, které mají za cíl zlepšovat 

zdravotní, sociální, ekonomické, bezpečnostní a trestněprávní podmínky, které působí na 

zdravý vývoj jedince i společnosti. 

Hlavními principy strategie jsou realistický a komplexní přístup, hodnocení efektivity, 

partnerství a dlouhodobé plánování. 

K hlavním prioritám strategie patří sníţit spotřebu legálních i nelegálních drog ve 

společnosti, především mezi mládeţí, sníţit počet problémových uţivatelů nelegálních i 

legálních drog, omezit nárůst experimentálního a příleţitostného uţívání legálních i 

nelegálních drog, sniţovat dostupnost legálních a nelegálních drog a to především pro mladé 

lidi, podporovat dostupné kvalitní sluţby pro vytváření kvalitnějšího ţivota uţivatelů a jejich 

rodinných příslušníků a sniţovat rizika uţívání všech typů drog a ekonomické zdravotní a 

sociální dopady na jedince i společnost.  

 

3.4 Nejvýznamnější rozhodnutí krajských orgánů v oblasti protidrogové politiky v 

uplynulém roce 

V roce 2008 byla usnesením RK/3/114/2008 Rady Královéhradeckého kraje schválena 

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 – 2010. 

 

3.5 Nejvýznamnější aktivity v oblasti protidrogové politiky v uplynulém roce  

K nejvýznamnějším aktivitám v uplynulém roce patří dvě porady pro místní 

protidrogové koordinátory a seminář na téma „Substituční terapie a virová hepatitida 

v péči o drogově závislé“. 
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3.6 Identifikované nedostatky/ slabé oblasti v celkové realizaci protidrogové politiky kraje 

V identifikaci slabých oblastí jsem vycházela ze SWOT analýz, které byly prováděny 

v rámci procesu tvorby Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na 

období 2008 – 2010. K identifikovaným nedostatkům patří absence meziresortní 

koordinace ve financování, v informování, následné překrývání činností, chybění 

některých činností; chybí aktuální souhrnná analýza aktivit v oblasti primární prevence 

vycházející z validních statistických údajů; nedostatek projektů k čerpání peněz z ESF, 

EHP Norska; v oblasti harm reduction a léčby je to dostupnost sluţby – terénní 

programy (málo lidí), malé týmy, špatné vybavení; v oblasti sekundární prevence a 

resocializace – neexistence doléčovacích programů, neexistence chráněného bydlení, 

neexistence podporovaného zaměstnávání. 

 
 

4 Situace na drogové scéně 

Stejně jako v minulých letech je drogová scéna v první řadě pervitinová, marihuana, 

alkohol a tabák jsou u uţivatelů samozřejmostí. Ze zprávy Hygienické stanice hl. m. Prahy 

vyplývá, ţe celkový počet uţivatelů v Královéhradeckém kraji je 202, oproti roku 2007, kdy 

to bylo 263 osob. Lze tedy sledovat mírný pokles oproti situaci v minulých letech. 

 

Incidence a prevalence uživatelů drog – žadatelů o léčbu 

Kraj Všichni klienti Z toho ve věkové skupině 15-39 let 

  Počet/incidence na 

100 000 obyvatel 

Počet/prevalence na 

100 000 obyvatel 

Počet/incidence na 

100 000 obyvatel 

Počet/prevalence na 

100 000 obyvatel 

Královéhradecký 107 19,5 202 36,9 105 52,9 197 99,3 

Česká republika 3981 38,9 8279 80,9 3787 100,5 7789 206,7 

 

 

Incidence a prevalence léčených problémových uživatelů drog 2008 

Kraj Všichni klienti Z toho ve věkové skupině 15-39 let 

  Počet/incidence na 

100 000 obyvatel 

Počet/prevalence na 

100 000 obyvatel 

Počet/incidence na 

100 000 obyvatel 

Počet/prevalence na 

100 000 obyvatel 

Královéhradecký 103 18,8 192 35 101 50,9 188 94,7 

Česká republika 3428 33,5 7490 73,2 3304 87,7 6885 182,7 
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Uživatelé drog a jejich základní droga v roce 2008 

  skupiny základní drogy 
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Královéhradecký  
Počet 76 107 14 * * 4 1 * 202 14 

% 37,6 53 6,9 * * 2 0,5 * 100 6,5 

Česká 

republika 

Počet 2063 4977 1053 8 62 73 31 12 8279 219 

% 24,9 60,1 12,7 0,1 0,7 0,9 0,4 0,1 100 2,6 

 
 
 

Mezi způsoby aplikace základní drogy převaţuje injekční aplikace, na druhém místě 

se pak objevuje kouření, dalším je čichání a na posledním místě se vyskytuje poţití. 

 

Infekční onemocnění 

V oblasti drogové epidemiologie zůstávají jedním z hlavních zdravotních indikátorů 

virové hepatitidy. 

V Královéhradeckém kraji se virová hepatitida typu A vyskytla ve 41 případech, 

z nichţ 2 jsou injekční narkomani, akutní virová hepatitida typu B se objevila v 8 případech, 

z nichţ 1 byl injekční narkoman, chronické virové hepatitidy typu B bylo 7 případů, kde 1 byl 

injekční narkoman, akutní virová hepatitida typu C se objevila v 6 případech a 1 z nich byl 

injekční narkoman a chronická virová hepatitida typu C se vyskytla ve 23 případech, z nichţ 

14 bylo injekčních narkomanů. 

Dle kumulativních údajů Národní referenční laboratoře pro AIDS ke dni 30. 4. 2009 se 

HIV infekce v Královéhradeckém kraji objevila ve 23 případech. V celé České republice je 

pak evidováno 1245 případů. 

 V roce 2007 a 2008 nebyl v Královéhradeckém kraji hlášen ţádný případ akutní 

intoxikace ani zdravotních komplikací v souvislosti s uţitím drogy. 
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Terénní programy a kontaktní centra 

 V Královéhradeckém kraji působí dvě organizace poskytující tyto sluţby jsou jimi 

občanské sdruţení Laxus a Sdruţení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – RIAPS. 

 Terénní programy občanského sdruţení Laxus jsou poskytovány ve 3 regionech 

Královéhradeckého kraje, kterými jsou Rychnovsko (Opočno, Dobruška, Rychnov n.K., 

Kostelec n.O., Vamberk, Týniště n.O.), Jičínsko (Hořice, Lázně Bělohrad, Nová Paka, Jičín) a 

Náchodsko (Náchod, Nové Město n.M., Česká Skalice, Jaroměř, Červený Kostelec), nově pak 

také působí 1x za 14 dní ve Dvoře Králové nad Labem a Novém Bydţově. 

 Sdruţení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – RIAPS poskytuje terénní sluţby ve 

městech Vrchlabí, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Hostinné. Oproti předchozímu roku se 

zde podařilo zvýšit distribuci zdravotnického materiálu na uzavřenou drogovou scénu 

trutnovského okresu. Významným momentem z pohledu prevence infekčních chorob pak bylo 

opětovné zavedení screeningového testování na HIV a VHC pro klienty kontaktního centra. 

 Počet uţivatelů se nijak výrazně nezměnil. Nejvíce uţívanou drogou v regionu zůstává 

pervitin. V letních měsících je zneuţíváno surové opium – především na malých městech 

Rychnovska a Jičínska. Vzhledem k letité absenci heroinu a subutexu na hradecké scéně se 

uţivatelé s preferencí opiátů zaměřují na letní „makovou“ sezónu. Toto období je statisticky 

nejsilnější v počtu kontaktů a vydaných stříkaček.  Mimo toto období se uchylují 

k alternativním látkám, jako je alkohol, marihuana a různá léčiva. (Výroční zpráva o. s. 

Laxus) 

 Stále pokračujícím trendem je, dle výroční zprávy o. s. Laxus, sniţování počtu 

kontaktů terénní sluţby v Hradci Králové (z 235 kontaktů na 191 kontaktů) a naopak 

zvyšování počtu kontaktů v lokalitách mimo centrum Hradce Králové a v okolních menších 

městech (z 905 kontaktů na 941 kontaktů). 

 Pozitivním trendem je stále se zvyšující počet stříkaček ve výměnných programech – 

za RIAPS Trutnov je to 32 111 (v roce 2007 to bylo 19 999) a za o. s. Laxus je to 141 306 

kusů (v roce 2007 to bylo 115 659). Navíc i při sníţeném počtu kontaktů terénní sluţby v 

Hradci Králové (z 235 na 191) se zde podařilo vyměnit mnohem větší počet stříkaček neţ v 

loňském roce, a to 8 416 kusů (v roce 2007 to bylo 1862). Celkově jde tedy o 173 417 

stříkaček vydaných v roce 2008. 

Typickým klientem kontaktního centra je muţ okolo 26 let, který uţívá injekčně 

pervitin po dobu 4 a více let, a to několikrát týdně. Pervitin příleţitostně kombinuje s jinými 

drogami, zejména s přírodním opiem (v letní sezóně) a marihuanou. Pervitin si obstarává na 
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místní scéně od drobných samovýrobců. Má nedokončené střední vzdělání, je nezaměstnaný, 

není evidován na ÚP, legální příjmy tvoří pouze občasné brigády, nemá dlouhodobější 

pracovní zkušenost. Nejčastěji ţije v pronajatých bytech, které často střídá a má značně 

narušené nebo úplně zpřetrhané vazby s rodinou. Má problémy se zákonem, a to především 

kvůli majetkové trestné činnosti. 

Typickým klientem terénní sluţby je muţ, 25 let, injekčně uţívající pervitin, sociálně 

stabilizovaný, bydlící na malém městě v bytě u rodičů nebo v pronajatém bytě s přáteli, 

vyučený nebo se základním vzděláním, registrovaný na ÚP nebo bez zaměstnání, netestován 

na infekčně přenosné onemocnění typu HIV, hepatitidy. 

 

Klienti v kontaktním centru o. s. Laxus 

o. s. Laxus 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Klienti UD 327 328 284 247 233 265 

Klienti IUD 295 289 248 243 218 239 

První kontakty 167 168 157 91 75 92 

Počet kontaktů 4 253 3 799 3 841 3 765 3 068 3131 

 

Terénní programy podle místa poskytování služeb 
 

Hradec Králové Regionální terénní programy 

Rok Kontakty 

1.Konta

kty 

Vydané 

stříkakčky Sběr kontakty 

1.Konta

kty 

Vydané 

stříkakčky Sběr 

2001 1229 33 2.264 85 15 15 2.060 0 

2002 1208 50 2.608 183 44 7 3.052 3 

2003 1008 64 3.553 155 160 28 3.071 12 

2004 664 38 5.162 55 273 54 7.909 38 

2005 701 16 5.569 151 941 56 22.206 3 

2006 537 11 3.684 204 600 34 25.540 1 

2007 235 16 1.862 277 905 62 35.385 28 

2008 191 22 8.416 1.745 941 78 35.138 109 

Zdroj: Výroční zpráva o. s. Laxus 
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Vykazující léčebná/kontaktní centra podle typu zařízení a krajů 

Typ zařízení Nízkoprahová 

Ambulantní 

-

zdravotnická 

Ambulantní -

nezdravotnická 
Lůžková 

Celkem L/K 

center 

Královéhradecký 2 3 * 1 6 

Česká republika 67 79 25 52 223 

% 30 35,4 11,2 23,3 100 

 

Ambulantní zařízení 

 V Královéhradeckém kraji působí pouze dvě ambulantní zařízení a to Ambulantní 

centrum o. s. Laxus přímo v Hradci Králové a poté Ambulance fungující pod Sdruţením 

ozdravoven a léčeben Trutnov – RIAPS, která sídlí ve Dvoře Králové nad Labem. 

 Jak uvádí výroční zpráva o. s. Laxus počet klientů ambulantního centra stagnuje (rok 

2007 - 235 klientů, rok 2008 – 236 klientů). Obraz klientů zůstáva stejný (muţ, injekční 

uţivatel pervitinu, 23 -27 let). Velmi pozitivní je to, ţe  rok 2008 byl první rok, kdy počet 

rodinných příslušníků v programu převýšil počet uţivatelů drog, coţ poukazuje na to, ţe 

Ambulantní centrum o. s. Laxus je v povědomí obyvatel povaţováno za kvalitního 

poskytovatele sluţeb. 

 AT ambulancí je v Královéhradeckém kraji počet větší, nicméně s konkrétním počtem 

je neustále problém – poslední aktuální číslo je celkem 8 AT ambulancí (Hořice v 

Podkrkonoší, Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Rychnov nad Kněţnou, Jičín, Náchod, 

Trutnov a Nová Paka). Co se ale týče nestátních zdravotnických zařízení evidovaných na 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jedná se celkem o 20 psychiatrických zařízení, která 

by měla v případě potřeby se závislými pracovat). Kromě výše uvedených měst se jedná ještě 

o Chlumec nad Cidlinou a Nový Bydţov. Zbytek zařízení působí v Hradci Králové, coţ lze 

hodnotit ze dvou hledisek: 

 – ostatní větší města pokryta sluţbami nejsou (Jaroměř, Broumov, Dobruška, Vrchlabí), coţ 

    klade velké nároky na praktické lékaře a otázkou je pak kvalita této péče 

 – nemáme dostatek informací, nedaří se navázat spolupráci 

 

Drogové služby ve vězení 

V oblasti poskytování drogových sluţeb ve vězení působí v Královéhradeckém kraji 

pouze jedna organizace, a to o. s. Laxus. O. s. Laxus působí v 6 věznicích na území 3 krajů 
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(Vysočina, Pardubický, Královéhradecký). Jedná se zde o Vazební věznici Hradec Králové 

(2x měsíčně), Samostatné oddělení výkonu trestu Pouchov (1x týdně), Věznici Odolov (1x 

měsíčně), Věznici Pardubice (2x měsíčně), Věznici Světlá nad Sázavou (2 dny v měsíci) a 

Věznici Valdice (2x měsíčně). 

Celkově se jednalo v roce 2008 o 231 klientů – uţivatelů drog. Lze tedy 

sledovat poměrně vysoký nárůstu počtu klientů i výkonů jim poskytnutých. I v prostředí 

věznic je dominantní drogou pervitin a převládá zde injekční uţívání.  Ve věznici Valdice 

bylo nově otevřeno specializované oddělení, kde se realizují individuální i skupinové aktivity. 

O. s. Laxus se i nadále snaţí zvyšovat počet klientů vstupujících do léčebné péče po 

propuštění, coţ je významným faktorem pro sniţování rizika recidivy. 

 

Klienti a kontakty drogových služeb (všechny věznice) 

  2005 2006 2007 2008 

Klientů celkem 91 179 165 231 

1. kontakt 85 152 121 161 

Osobní kontakt 305 527 596 902 

Individuální poradenství 236 418 463 635 

 

Protialkoholní záchytná stanice 

 V celém Královéhradeckém kraji působí v současné době pouze jedna Protialkoholní 

záchytná stanice, která sídlí v Hradci Králové. 

 Za rok 2008 zde bylo provedeno 281 odběrů krve na alkohol a 25 na toxi látky. 

Většina osob byla zadrţena kvůli páchání trestné činnosti. 

 

                Protialkoholní záchytná stanice 

  2007 2008 

počet osob 1046 965 

muži 894 840 

ženy 152 125 

počet intoxikovaných jinou látkou 5 6 

 

 

Drogová trestná činnost a činnost Policie ČR 

 Jako nejrizikovější region se stále jeví okres Hradec Králové, resp. město Hradec 

Králové, které je poměrně významným dopravním uzlem Východočeského kraje. V Hradci 
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Králové se nachází velký počet zábavních podniků, je zde několik fakult vysokých škol, 

pořádá se během letních měsíců několik velkých, mezinárodních party’s a festivalů s velkým 

počtem účastníků. 

V rámci Královéhradeckého kraje působí jak Expozitura národní protidrogové 

centrály, tak specializovaný pracovní tým TOXI Správy Východočeského kraje se sídlem v 

Hradci Králové. Kromě snahy sníţit objem drog na trhu, sníţit jejich dostupnost a 

minimalizovat rizika spojená s nelegálním obchodem drog, je práce tohoto týmu zaměřena 

také na výrobce, pěstitele a distributory těchto látek, zaměřena na školní i středoškolskou 

mládeţ.  

Tato sloţka uvádí ze zkušenosti jako nejpopulárnější drogu mezi mladými lidmi 

marihuanu, dále pak pervitin a extázi resp. taneční drogy, heroin a ostatní opiáty jsou 

záleţitostí omezeného počtu skupin, které jsou uzavřené. Jako největší problém se jeví situace 

na drogové scéně v takřka neomezené dostupnosti nejen alkoholu a tabáku, ale také 

jakýchkoli v České republice běţných drog. Výroba pervitinu je rozšířena do soukromých 

bytů uţivatelů. Mezi uţivateli kolují jakési „kuchařky“ na výrobu této látky v podobě 

komiksů, pseudoefedrin, ze kterého se pervitin vyrábí je velmi snadno dostupný v lékárnách 

za poměrně málo peněz, coţ se však má brzy změnit. Jiţ v lednu 2009 by měl být prodej léků 

obsahujících pseudoefedrin limitován u kaţdé osoby, co do počtu a častosti nákupu.  

Níţe uvedené tabulky přibliţují situaci na poli drogové trestné činnosti. 

 

Drogová trestná činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2008 

  
  Objasněno Spácháno skutků 

Zjištěno Počet Tj. 
Alkohol 

Nezletilí  
1 - 14 let 

Mladiství  
15 - 17 let 

Děti  
1 - 17 let TSK Název     % 

311-
590 

Majetkové činy celkem: 14 354 4 150 28,91 123 141 492 602 

635 
Ned.výr. a d.psych.l. a jedů 

pro J 
160 144 90,00 3 5 14 19 

636 Šíření toxikománie 2 1 50,00 0 0 1 1 

641 
Ned.výr. a d.psych.l. a jedů 

pro S 
17 13 76,47 0 0 0 0 

642 
Ned.výr. a d.psych.l. a jedů 

pro V 
2 2 100,00 0 0 0 0 
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Drogová trestná činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2008 – počet stíhaných a 

vyšetřovaných osob 

 

  

     Stíháno, vyšetřováno osob 

Celkem 
Reci-

divisté 
Nezletilí  
1 - 14 let 

Mladiství  
15 - 17 let TSK Název 

311-590 Majetkové činy celkem: 2 934 1 658 149 295 

635 Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro J 130 56 3 12 

636 Šíření toxikománie 0 0 0 1 

641 Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro S 7 4 0 0 

642 Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro V 2 1 0 0 

 

 
 

5 Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogou  

Rozsah sluţeb v Královéhradeckém kraji lze povaţovat za dostačující, avšak faktem 

zůstává, ţe některé typy sluţeb chybí úplně. Jedná se o doléčovací zařízení a sluţbu, která by 

poskytovala certifikovaný program primární prevence.  

Sluţby doléčovacího zařízení alespoň částečně nabízí Ambulantní centrum o. s. Laxus 

v Hradci Králové, stejně jako AT ambulance Fakultní nemocnice Hradec Králové, která 

rovněţ dlouhodobě pracuje s pacienty ve fázi abstinence. Zřízení doléčovacího zařízení se 

neplánuje. 

Téměř úplná absence certifikovaných sluţeb primární prevence v našem kraji se z 

hlediska poptávky jeví jako palčivé téma. Školy, resp. školští metodici prevence (dále ŠMP) 

se často na Krajský úřad obracejí s dotazem, na koho se mohou obrátit, pokud chtějí přizvat 

externí organizaci, která by byla schopna dlouhodobě pracovat na primární prevenci na škole.  

Je vţdy smutným zjištěním, ţe ţádná organizace, která by byla schopná profesionálně, 

dlouhodobě a systematicky se školou spolupracovat, v Královéhradeckém kraji není a 

organizace fungující v jiném regionu nemají dostatečnou kapacitu, aby mohly pracovat 100 

km daleko od pracoviště.  

Jediná organizace, která nabízí školám program dlouhodobé primární prevence a je 

zároveň organizací, která má Certifikaci MŠMT pro poskytování těchto sluţeb je Semiramis, 

o. s. (Centrum primární prevence, pobočka Mladá Boleslav). V roce 2008 realizovali 

pracovníci této organizace dlouhodobý program na 4 základních školách v Hradci Králové. 

Novinkou bylo vytvoření pracovní skupiny ŠMP ze ZŠ v Hradci Králové, kteří se pod 

vedením zkušených lektorů zmíněné organizace účastnili čtyř setkání. Absence certifikované 
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organizace v oblasti primární prevence se jeví jako palčivé téma, které bude nutné v 

budoucích letech vyřešit.  

Situace ve sluţbách pro závislé je stabilní, ţádné programy se nerozšiřují, ţádné svou 

činnost neukončují. Podle dostupných informací se spolupráce mezi organizacemi daří, a to i 

meziresortně jako mezi policií a nízkoprahovými zařízeními.  

V Hradci Králové a jeho okolí dále působí 2 velmi významná zařízení pro uţivatele, 

případně závislé, kteří se rozhodli svůj ţivot změnit směrem ke zlepšení své situace. Je to 

zejména fungující substituční program v Hradci Králové a příjmová detoxifikační jednotka 

léčebny návykových nemocí v Nechanicích. Obě tyto zařízení spadají pod vedení fakultní 

nemocnice Hradec Králové a slouţí nejen obyvatelům Královéhradeckého kraje, ale také 

pacientům z celé České republiky. 

 

Činnost v oblasti školství 

Prevence sociálně patologických jevů je primárně řešena odborem školství Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje a je plněna v souladu se Strategií prevence sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeţe a 

tělovýchovy na období let 2005 aţ 2008 a dalšími platnými metodickými pokyny.  

Celkem byla školám a školským zařízením poskytnuta ze státního rozpočtu na 

podporu 34 preventivních programů účelově vázaná dotace ve výši 825.000,- Kč.  

V Královéhradeckém kraji je také podporován projekt Škola podporující zdraví (dále 

jen ŠPZ), který je projektem Světové zdravotnické organizace (WHO), do kterého se zapojila 

i Česká republika. Vychází z usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2002 k 

Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - 

Zdraví pro všechny v 21. století a z dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR Dlouhodobý 

program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století 

(Ministerstvo zdravotnictví, 2003). Krajská síť škol podporující zdraví Královéhradeckého 

kraje byla ustavena v roce 2006 v prostorách Krajské hygienické stanice Královéhradeckého 

kraje za účasti dvou zástupců Státního zdravotního ústavu v Praze, dále zástupců škol 

zapojených do tohoto projektu (v současné době se jedná o 13 škol), zástupců Krajské 

hygienické stanice, Zdravotního ústavu se sídlem v Hradci Králové a pracovníků odboru 

školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  

V oblasti prevence sociálně patologických jevů působí Preventivně informační 

skupina správy Východočeského kraje. Tato skupina se snaţí propojit prevenci a represi, a to 

svým působením na mateřských, základních a středních školách, prostřednictvím projektu 
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„Učíme se s policií“, který trvá jiţ šestým rokem. Jedná se o témata, jako jsou drogy, 

kriminalita dětí a mládeţe v souvislosti s nealkoholovou toxikomanií a trestněprávní 

odpovědnost dětí a mládeţe.  

 

Programy primární prevence (mimo škol a školských zařízení) 
Název 

projektu/programu 

Realizátor 

programu 

(pracoviště) 

Cílová skupina Charakteristika 

aktivit 

Typ PP dle 

standardů 

Počet akcí/osob 

Preventivní 

servis 

poskytovaný 

školním 

metodikům 

prevence ZŠ 

Hradec Králové 

Semiramis o. 

s., Dlabačova 

2208, 

Nymburk 

Školní 

metodici 

prevence 

Setkávání, 

kde jsou 

předávány 

informace, 

zkušenosti aj. 

Lektory jsou 

pracovníci 

Centra PP 

 4 setkání / 

v průměru 

10 osob 

Biskupství 

královéhradecké 

Orientační 

dny 

Ţáci ZŠ a 

SŠ 

Dvoudenní 

výjezdy 

(adapťáky) pro 

školní 

kolektivy 
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Služby v oblasti snižování rizik 

Název 
projektu/programu Realizátor 

Cílová 
skupina 

Počet 
osob, 

kt. 
služby 
využily 

v r. 
2008/z 

toho UD 

Počet 
kontaktů 
v r. 2008 

Počet 
výměn 

v r. 
2008 

Počet 
vydaných 

inj. stř. 
v r. 2008 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikát 
odb. způs. 

udělen 
(typ služby 

a do …) 

        

Kontaktní centrum 
na malém městě 

RIAPS 
Trutnov 

Uţivatelé 
návykových 

látek a 
jejich blízcí  

179/145 1239 476 32111 okres Trutnov 

 Ano – 
kontaktní a 
poradenské 
sluţby do 
25. 9. 2009 

Terénní program na 
malém městě 

RIAPS 
Trutnov 

Uţivatelé 
návykových 

látek, 
odborná a 

laická 
veřejnost 

50/42 97 83 8737 okres Trutnov 

 
 
 
Ne 

Drogové sluţby ve 
vězení 

o. s. 
Laxus  

Uţivatelé 
drog ve 
výkonu 

trestu nebo 
vazební 
věznici + 
vězeňský 
personál 

 231 902      

Hradec Králové 
Pardubice 

Odolov  
Světlá nad 
Sázavou  
Valdice 

 
 
 
 

Ne 

Ambulantní 
centrum 

o. s. 
Laxus  

Uţivatelé 
drog, 

abstinující, 
osoby 
blízké 

 236/106  878     
Královéhradecký 

kraj 

 Ano – 
ambulantní 
centrum do 
25. 9. 2009 

Terénní programy 
o. s. 

Laxus  

Problémoví 
uţivatelé 

drog 
 217 1132   963  43 554 

Královéhradecký 
kraj - mimo 

okresu Trutnov 

 Ano – 
terénní 
program do 
25. 9. 2009 

Kontaktní centrum  
o. s. 

Laxus  

Uţivatelé 
drog, osoby 

blízké 
265/253  3131   1516 97 752  

Hradec Králové 
a okolní lokality 

 Ano – 
kontaktní a 
poradenské 
sluţby do 
25. 9. 2009 
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Služby v oblasti léčby a resocializace 
 

Název 
projektu/programu 

Realizátor Typ služby Cílová skupina Kapacita/rok 

Počet osob, 
kt. služby 

zař. využily v 
r. 2008 

Územní působnost, 
spádovost 

Certifikát 
odb. 
způs. 

udělen do 
... 

Příjmová 
detoxifikační 
jednotka 
Léčebny 
návykových 
nemocí 

Fakultní 
nemocnice 
Hradec 
Králové 

detoxifikace 
Uţivatelé 
drog, 
alkoholu 

    Česká republika 

  
 
 
Ne 

Léčebna 
návykových 
nemocí 

Fakultní 
nemocnice 
Hradec 
Králové 

léčebna 

Uţivatelé 
drog, 
alkoholu, 
gambleři 

  

K 30. 6. 
2008 
celkem 
181 

Česká republika 

  
 
Ne 

Substituční 
program 

Fakultní 
nemocnice 
Hradec 
Králové 

Substituční 
program 

Injekční 
uţivatelé 
drog 

  
K 30. 6. 
2008 
celkem 60 

Pardubický a 
Královéhradecký 
kraj 

  
 
Ne 

 
 

Jiné aktivity v oblasti protidrogové politiky (např. konference, semináře, výzkumy, analýzy 

apod.) 
Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity 

    

    

    

    

 
 
 

6 Krajské strategie, plány, analýzy... 

 

 Krajská strategie protidrogové politiky   
Ano 

                       na období: 2008 - 2010 
 

 Akční plán  
Ano 

 na období:2008 - 2010 
 vazba na rozpočet: Ano  

 

 Oblast drogové prevence zapracována v komunitním plánu  
Ano  

 vazba na rozpočet: Ano  
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 Provedené studie, analýzy, průzkumy v oblasti drog 
Ţádný výzkum nebyl zadán. 

 

 Optimalizace sítě poskytovatelů služeb drogové prevence kraje 
      (na základě provedené analýzy potřeb a sluţeb) 

 finanční ukazatele: Ano – Ne 
Ne 

 
 

7 Další údaje – různé 

 

Kontaktní údaje o zařízeních, která působí na území kraje 

 

AT ordinace: 

Hořice 

Riegrova 901, Hořice, 508 01 

Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Váchová, tel. 493 621 856 

 

Hradec Králové 

Brněnská 88, Hradec Králové, 500 08 

Kontaktní osoba: MUDr. Vlastimil Kyral, tel 495 218 550, email zachytka.hk@tiscali.cz 

 

Jičín 

Tyršova 313, Jičín, 506 01 

Kontaktní osoba: MUDr. Ivan Nosek, tel. 493 522 056 

 

Náchod 

Elišky Krásnohorské 672, Náchod, 547 01 

Kontaktní osoba: MUDr. Václav Šklíba, tel. 491 427 150 

 

Nová Paka 

Kotíkova 1817, Nová Paka, 509 01 

Kontaktní osoba: MUDr. Eliška Roučková, tel. 493 722 314 

 

Rychnov nad Kněžnou 

Poliklinika s.r.o., Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněţnou, 516 01 

Kontaktní osoba: MUDr. Věra Ruferová, tel. 494 515 683 

mailto:zachytka.hk@tiscali.cz
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Trutnov 

Palackého 201, Trutnov, 541 01 

Kontaktní osoba:MUDr. Elena Křivková, tel 499 859 770 

 

M. Gorkého 77, Trutnov 541 21 

Kontaktní osoba: MUDr. Ladislav Holub, tel. 499 866 111 

 

Ţelezničářská 506, Trutnov, 541 01 

Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Ernestová, tel. 604 354 678 

 

Týniště nad Orlicí 

Mírové náměstí 88, Týniště nad Orlicí, 517 21 

Kontaktní osoba: MUDr. Věra Ruferová, tel. 494 371 110 

 

Fakultní nemocnice 

Detoxifikační jednotka 

Vaňhalova ul. 224, Nechanice 503 15 

Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Číţek , tel. 495800951, fax: 495 441 105, email lnn@fnhk.cz 

 

Léčebna návykových nemocí 

Vaňhalova ul. 224, Nechanice 503 15, tel. 495 800 951 

Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Číţek, tel. 495 800 951, , fax: 495441105, email: lnn@fnhk.cz 

 

Substituční program 

Hradecká 1172, Hradec Králové, 500 05, pouze úterý 

Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Číţek, tel. 435832221, email: cizek@fnhk.cz 

 

Laxus, občanské sdružení 

Ambulantní program 

Okruţní 699, Hradec Králové, 500 03, www.laxus.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Ţeníšková, tel. 495 515 907, email ambulance@laxus.cz 

 

Drogové služby ve vězení 

Okruţní 699, Hradec Králové, 500 03, www.laxus.cz 

mailto:lnn@fnhk.cz
mailto:lnn@fnhk.cz
mailto:cizek@fnhk.cz
mailto:ambulance@laxus.cz
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Kontaktní osoba: Mgr. Jana Ţeníšková, tel. 495 515 907, email dsv@laxus.cz 

 

Kontaktní centrum 

Pospíšilova tř. 698, Hradec Králové, 500 03, www.laxus.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Eva Krejcarová, tel. 495 513 977, email kacko@laxus.cz 

 

Terénní programy 

Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 500 03, www.laxus.cz 

Kontaktní osoba: Lenka Chládková, DiS., tel 495 715 413, email teren@laxus.cz 

 

Toxi tým správy Východočeského kraje 

Ulrichovo nám 810, Hradec Králové 

Kontaktní osoba: Ludvík Berger, tel. 974 521 456, email spasvck@mvcr.cz 

 

Protialkoholní záchytná stanice 

Brněnská 88, Hradec Králové, 500 08 

Kontaktní osoba: MUDr. Vlastimil Kyral, tel 495 218 550, email zachytka.hk@tiscali.cz 

 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – RIAPS Trutnov 

Kontaktní centrum 

Náchodská 359, Trutnov, 541 01, www.riaps.cz 

Kontaktní osoba: Olga Trunečková, tel.: 499 814 890, email harm.reduction@seznam.cz 

 

Terénní program 

Náchodská 359, Trutnov, 541 01, www.riaps.cz 

Kontaktní osoba: Olga Trunečková, tel.: 499 814 890, email harm.reduction@seznam.cz 

 

Psychiatrická ambulance 

Dvůr Králové nad Labem, Presslova 449, 

Kontaktní osoba MUDr. Zuzana Kozáková, tel. 499 320 517, psychiatrie.dvur@seznam.cz 

 

Výchovný ústav a školní jídelna Husův domov 

- školské zařízení pro výkon ústavní výchovy 

- oddělení pro klienty experimentující s návykovými látkami a drogově závislé 

mailto:dsv@laxus.cz
mailto:kacko@laxus.cz
mailto:teren@laxus.cz
mailto:spasvck@mvcr.cz
mailto:zachytka.hk@tiscali.cz
mailto:harm.reduction@seznam.cz
mailto:harm.reduction@seznam.cz
mailto:psychiatrie.dvur@seznam.cz
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Vrchlického 700, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, www.husuvdomov.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Bortlík, tel. 499 320 561, email 

husuvdomov@husuvdomov.cz 

 

Link na internetovou prezentaci kraje, věnovanou drogám 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/ 

 

mailto:husuvdomov@husuvdomov.cz

