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Souhrn   

Situace v užívání návykových látek je v Královéhrad eckém kraji na obdobné úrovni již n ěkolik 
let, dlouhodobé trendy v oblasti návykových látek s e mezi roky 2018 a 2019 významn ě 
nezměnily. Celkov ě lze říci, že kopírují vývoj situace v ČR.  
 
Užívání legálních návykových látek nevykazuje žádné výrazné odchylky oproti roku 2018. V této oblasti 
je v Královéhradeckém kraji (dále KHK) nadále nejvíce užívanou/zneužívanou látkou alkohol. Lze 
konstatovat, že kouření cigaret a tabáku v kraji je obdobně jako v ČR v běžné populaci na ústupu. 

Z ilegálních drog jsou mezi uživateli velmi rozšířeny kanabisové drogy. Užívání heroinu je v kraji na 
nízké úrovni, tito uživatelé se ve službách objevují v minimálním množství. V ambulantních službách 
převažují klienti muži užívající alkohol a pervitin. Služby uvádějí zvýšení rizikového užívání opiátů na 
bázi buprenorfinu a pokračuje narůst zneužívání léků opiátového typu, počet těchto klientů ve službách 
(K-Centra) se v roce 2019 zvýšil. V roce 2019 bylo v KHK zaznamenáno minimální sezónní užívání 
surového opia, což je změnou vůči letům předešlým. Drogová scéna v KHK je převážně pervitinová, 
službami je však vykazován mírný úbytek počtu těchto klientů v roce 2019. Drogová scéna je uzavřená 
i na menších městech, ustupuje zde z veřejných prostranství a přesunuje se do bytů. Výrazně se 
prosazuje v komunikaci s klienty služeb prostředí sociálních sítí. V roce 2019 terénní programy v KHK 
věnovaly více pozornosti i neinjekčním uživatelům a monitoringu noční života. Nové syntetické látky 
nejsou prioritou uživatelů v Královéhradeckém kraji.  

I v roce 2019 pokračovala změna v oblasti hazardního hraní. Počet heren v KHK má sestupnou 
tendenci. V oblasti hazardních her ubylo výherních hracích automatů, část klientů se přesunula do 
oblasti on-line hraní a sázení. Počet těchto klientů v léčbě v kraji ubývá a jedná se převážně o hráče 
právě z on-line prostředí.  

Síť služeb zůstává v rámci Královéhradeckého kraje stabilní, oproti roku 2018 nenastaly výrazné 
změny. V roce 2019 probíhaly přípravy na otevření ambulantního centra v Náchodě. Ambulantní 
centrum z důvodu dlouhodobého hledání vhodných prostor začalo fungovat až v lednu 2020. 

V souvislosti s reformou psychiatrické péče od jara 2019 probíhá na KÚ meziresortní setkávání aktérů 
sítě služeb v oblasti adiktologie. Aktéři byli seznámeni s konceptem AMT (adiktologický 
multidisciplinární tým). Setkání jsou svolávána koordinátorem MZ ČR za spolupráce protidrogového 
koordinátora KÚ. Její členové byly nominováni převážně z Mezioborové pracovní skupiny pro oblast 
adiktologie, která v rámci KHK funguje od roku 2011.  

Legislativně problematické se i v roce 2019 jeví řešení přestupkové agendy na poli zákona č. 65/2017 
Sb., která je často na okraji zájmu jednotlivých obcí. Krajská protidrogová koordinátorka na KÚ ve 
spolupráci s RVKPP v roce 2019 pořádali pro obce metodické vzdělávání v souvislosti s přestupkovou 
agendou na poli návykových látek.  

Co se týká vývoje trestné činnosti, nenastaly žádné dlouhodobě významné změny, či nové trendy 
(např. nárůst záchytů dosud neobvyklých látek, nebo případů výroby). V KHK je PČR dlouhodobě 
sledován velký výskyt drobných varen. Blízkost hranic s Polskem vede ke zvýšené aktivitě nelegálního 
převozu prekursorů k výrobě metamfetaminu. 

 
Veškeré informace uvedené v tomto materiálu vycháze jí z veřejně dostupných dat – výro čních 
zpráv, statistik, adresá řů, případně byly k tomuto ú čelu poskytnuty na základ ě žádosti o 
spolupráci.
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1. Situace v kraji v oblasti užívání návykových lát ek  

1.1.    Užívání návykových látek v obecné populaci,  ve školní populaci 

KHK v roce 2019 neinicioval žádnou vlastní studii či analýzu na téma užívání drog (případně 
rozšíření jiných forem závislostního chování). KHK nemá informaci, že by v roce 2019 byla 
realizována studie či analýza na úrovni jednotlivých obci, či menších regionů kraje. Lze říci, že z 
hlediska obecné populace nedošlo k žádným závratným  změnám oproti roku 2018 . 

Finanční prostředky kraje jsou výhradně určeny k přímé práci s ohroženými osobami. KHK 
spolufinancuje služby primární prevence a odborné služby, které pracují přímo s ohroženými 
osobami, případně s jejich sociálním okolím. O situaci v oblasti užívání návykových látek v KHK 
máme informace od organizací a institucí, které s cílovou skupinou pracují.  

Lze konstatovat, že věk uživatelů nelegálních drog v kraji se nadále mírně zvyšuje a věk 
experimentátorů na počátku užívání je nadále nízký. V rámci školní populace KHK podporuje 
projekty primární prevence ve školách, dle metodiky MŠMT. Je preferována informovanost a 
nauka sociálních dovednosti dětí a mládeže před jednorázovými „šokovými“ preventivními 
aktivitami v oblasti protidrogové prevence.  

Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách Královéhradeckého kraje ve 
školním roce 2018/2019 uvádí následující. Výskyt rizikového chování ve školní populaci podle 
okresů KHK za všechny typy škol – užívání* tabáku (2219 žáků), užívání alkoholu (506 žáků), 
užívání konopných látek (151 žáků), užívání dalších návykových látek - např. extáze, pervitin atd. 
(25 žáků). Jednoznačně nejvíce zneužívanou návykovou látkou je tabák.  

*pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i jednorázové, experimentování s látkou atd. 

Data byla čerpána z dotazníku nebo SEPA (on-line Systém výkaznictví preventivních aktivit), 
který vyplnilo 268 základních a středních škol KHK z 358 škol všech zřizovatelů, tj. 75 % 
zúčastněných.   

Pozn. Zpráva je přístupná na: https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/zprava-o-primarni-prevenci-
a-vyskytu-rizikoveho-chovani-ve-skolach-kralovehradeckeho-kraje-ve-skolnim-roce-2018-19/all  
 

1.2.    Užívání návykových látek v prost ředí zábavy, no čního života  

Na území KHK se dlouhodobě koná několik mezinárodních hudebních festivalů, kam jezdí i 
značná část cizinců (Rock for People, Hip Hop kemp, aj.). Služby na festivalech přítomné nejsou, 
nebo o přítomnosti nemáme informace. Hlavním důvodem zůstává převaha účastníků, kteří 
nejsou z KHK, nelze s nimi tak navazovat další kontakty a spolupráci.  

Lokální sezónní záležitostí v rámci KHK je problematika zvýšeného počtu uživatelů návykových 
látek ve velkých lyžařských centrech v Krkonoších v prostředí nočního života. 

V druhé polovině roku 2019 se Centrum terénních programů KHK (Laxus z.ú.) zaměřilo i na 
kontakty s neinjekčními uživateli drog a na návštěvníky „parties“, experimentátory v prostředí 
noční zábavy. Jednou z nejčastějších forem takového užívání byly experimenty s tanečními 
drogami (extáze, stimulanty), popř. alkoholem. V druhé polovině roku 2019 bylo službou 
mapováno území města Hradec Králové (spolupráce s největším hudebním klubem ve městě 
Denoche). Zde byly navázány i kontakty ve věkové kategorii cca 15 – 21 let. Situace bude 
službou v rámci projektu monitorována i v roce 2020 pro získání dlouhodobějších výstupů pro 
práci s neinjekčními uživateli všech věkových kategorií.  

 

1.3.     Problémové formy užívání návykových látek  

Žádná lokální/regionální specifika v počtu uživatelů tradičních drog, nových netradičních drog, 
zneužívaní léčiv, či způsobech užívání se nijak významně v KHK neobjevují.  
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V KHK je dle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti odhadován počet 
problémových uživatelů na přibližně mezi 1000 až 1200 osob . Lze uvést, že jsou tito uživatelé 
rozmístěni rovnoměrně po celém kraji. Největší počet uživatelů je v krajském městě Hradec 
Králové, dále pak v okresních městech KHK. 
 
Odborné služby i v roce 2019 registrují nárůst užívání opiátových léků získaných na černém trhu, 
část klientů jimi nahrazuje substituci, naopak ubyla konzumace syrového opia. Odborné služby za 
rok 2019 uvádí nárůst vydaných injekčních setů, např. služba RIAPS Trutnov uvádí výrazný 
nárůst počet vydaných kapslí (o 32 %). 
 

1.4.    Užívání návykových látek ve specifických sk upinách  

Služby registrují v evidenci některé cizince, nicméně se jedná o nevelké počty těchto uživatelů, 
kteří nejsou nijak výrazným fenoménem. Nejvíce se jedná o občany Slovenska, Polska, Ukrajiny 
a Ruska - počty jsou v řádu jednotek. Vietnamská komunita se ve službách vyskytuje minimálně. 

Nejrizikovější oblastí v rámci cizinecké problematiky a návykových látek je oblast Rychnovska a 
to zvláště průmyslové zóny Kvasiny, kde je velký počet agenturních zaměstnanců, lidí z jiných 
oblastí apod. Odborné služby situaci v lokalitě monitorují (Laxus z.ú.) -  cca 15 monitoringů v roce 
2019. V komunitě služby nejvíce registrují problémy s alkoholem, případně uživatele THC či 
jiných návykových látek. Obdobná situace je v okrese Jičín, kde jsou menší průmyslové zóny se 
zahraničními zaměstnanci. I zde převažují problémy s alkoholem. Problematické lokality, kde se 
vyskytují etnika i cizinci jsou monitorovány a služby jsou poskytovány především v rámci terénní 
práce. 

Romské etnikum dlouhodobě nevykazuje žádná rozdílová specifika oproti minulosti. RIAPS 
Trutnov uvádí podíl romské minority cca 5-10% klientů, Laxus uvádí romskou klientelu v rámci 
jednotek. Krajský protidrogový koordinátor nadále v dané problematice spolupracuje s 
koordinátorem pro romské záležitosti. 
 

1.5.    Sociáln ě vylou čené lokality  

V některých SVL v kraji jsou uživatelům drog k dispozici terénní služby. Ve výročních zprávách 
jsou v rámci SVL uváděny oblasti Rychnovska, Broumovska, Jaroměř-Josefov. V romském etniku 
je užíván pervitin, někdy i celými rodinami. Velkým rizikem v návaznosti na nitrožilní uživatele je 
výskyt hepatitidy typu A, B i C (i přes opakovanou informovanost etnika o rizicích šíření nemocí, 
se v rámci rodin sdílí injekční materiál apod.). Věk uživatelů v etniku je nízký. Romské menšiny se 
vykazují vysokou tolerancí k užívání tabáku a alkoholu všeobecně, problematický je zejména ve 
vztahu k nezletilým, kde je věková hranice experimentů s NL velmi nízká.  

Lze však konstatovat, že KHK je v tomto smyslu spíše klidnější lokalitou v rámci ČR, 
problematika užívání dětí a celých rodin není nijak výrazná, alarmující či nezvladatelná. Počet 
služeb, které v těchto místech poskytují služby je stabilní, žádná nová organizace působící 
v práci s etnikem není známa.  
  

1.6.    Uživatelé návykových látek v lé čbě a ve službách 
 
Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého k raje  uvádí v roce 2019 celkem 1646 
vyšetřených osob (v roce 2018 1558 osob). Na základě vyšetření bylo na záchytnou stanici pro 
intoxikaci alkoholem přijato 1 258 osob (v roce 2018 celkem 1 186 osob) V minimálním počtu 
případů se jednalo intoxikaci jinou návykovou látkou. Z tohoto počtu bylo 221 žen, což činí 20 %. 
Oproti roku 2018 došlo u žen k procentuálnímu nárůstu o cca 5 %. 
V protialkoholní poradně bylo provedeno 502 vyšetření u osob s problematikou závislosti na 
alkoholu či jiných návykových látkách, převážně opiátech. Dominovala kontrolní vyšetření u 
klientů závislých na opiátech a užívajících substituční látky. 
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Léčebna návykových nemocí Nechanice, která poskytuje rezidenční léčbu a je detašovaným 
pracovištěm Psychiatrické kliniky FN HK s 56 lůžky (2 oddělení 50 lůžek, detoxifikační oddělení 6 
lůžek), měla za rok 2019 celkem 254 pacientů (v roce 2018 245). Počet pacientů detoxifikačního 
oddělení LNN byl v roce 2019 celkem 182, což je nárůst oproti roku 2018 (169). Nejvíce pacientů 
LNN je z Královéhradeckého kraje, celkem 129 osob. Je však zastoupeno i výrazné množství 
pacientů z kraje Pardubického, celkem 60 osob.  

Nejvíce zastoupenou zavilostí je alkohol, za rok 2019 celkem 162 pacientů s průměrným věkem 
46,82 let. Zde se jedná o nárůst počtu léčených osob druhý rok po sobě. Nealkoholové závislosti 
zastupuje celkem 82 osob s průměrným věkem 29,61 let. Zde je počet léčených osob téměř stejný 
jako v roce 2018 (80 osob). Patologické hráčství se vyskytlo u 9 osob s průměrným věkem 38 let, zde 
se projevuje úbytek pacientů (v roce 2017 26 osob, v roce 2018 14 osob.      

AT ambulance Fakultní nemocnice Hradec Králové  eviduje celkem 299 klientů v roce 2019, což je 
minimální úbytek proti roku 2018 (307 klientů). Počet nově léčených klientů v rámci AT ambulance 
Fakultní nemocnice Hradec Králové byl v roce 2019 celkem 98, což je oproti roku 2018 mírný úbytek 
(110 klientů). Počet pacientů v substitu ční léčbě bylo v roce 2019 celkem 12, stejně tak tomu bylo i 
v roce 2018.  

Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují  (Domov se zvl. režimem pro osoby závislé na 
návykových látkách – alkoholu) uvádí kapacitu 49 lůžek. V roce 2019 mělo celkem 37 klientů 
diagnózu závislosti na alkoholu, což je stejný počet jako v roce 2018. V roce 2019 nastoupilo 5 klientů 
a 6 klientů DZR opustilo. 

Centrum terénních program ů Královéhradeckého kraje (Laxus z.ú.) pracuje nejčastěji s 
injekčními uživateli návykových látek (70 %). Jejich podíl poměrně významně meziročně klesl, jelikož 
pozornost programu se v roce 2019 začala soustředit také na neinjekční uživatele. Celkové množství 
klientů bylo v rámci programu 288 což je o 44 % vyšší než v roce 2018 (200 klientů). Prvních kontaktů 
za rok 2019 bylo 169 (v roce 2018 92). Terénní programy v rámci KHK působí v 31 obcích.  

K-centrum HK (Laxus z.ú.)  je stabilním programem, jenž poskytuje služby typické pro 
nízkoprahová zařízení pro uživatele drog. Program je dlouhodobě kapacitně naplněn. V roce 
2019 jej využívalo celkem 276 klientů, což je mírný nárůst oproti roku 2018 (260 klientů).  
Převážně se jedná o injekční uživatele drog (233 osob), ze cca 70 % převažují muži. Průměrný 
věk klienta, uživatele drog činil 35 let. Spádově se jedná o klienty převážně z Královéhradecka. 
Celkově lze říci, že situace se v roce 2019 nejvýrazněji změnila v nárůstu klientů zneužívajících 
buprenorfin (+ 45 klientů) a výraznější úbytek u klientů, kde jsou základní drogou jiné opiáty - opium, 
morfium, fentanyl, tramadol etc. (- 38 klientů). Ostatní změny jsou v rámci jednotek, nejpočetnější 
skupinou jsou uživatelé pervitinu (177 klientů). 

Ambulantní centrum HK (Laxus z.ú .) v rámci odborného sociálního poradenství poskytuje zejména 
ambulantní léčbu, krátkodobé poradenství, rodinné a párové poradenství, sociálně-právní 
poradenství, diagnosticko-motivační program a program kontrolované pití. V roce 2019 poklesl počet 
klientů v ambulantní léčbě na 380 (v roce 2018 501 klientů), kdy jsou v těchto číslech zahrnuty i 
osoby blízké. Samotných klientů s adiktologickou diagnózou bylo 234. Ambulantní léčba uvádí téměř 
vyrovnané počty klientů užívajících alkohol (99 osob) a klientů užívajících nelegální látky (103 osob). 
U nelegálních látek jsou pak nejpočetněji zastoupeni uživatelé pervitinu (68 klientů). Průměrný věk 
klientů užívající nelegální návykové látky je 26 let. Nejčastěji jde o náctileté experimentátory (THC) 
nebo mladé dospělé (pervitin), jejichž délka drogové kariéry je obvykle 2-4 roky. Průměrný věk klientů 
užívajících alkohol je 45 let. Celkově lze nevýrazněji pozorovat úbytek u klientů užívající pervitin (- 46 
klientů) a THC (- 30 klientů). Spadově je téměř polovina klientů z Hradce Králové (45,8 %). Osoby 
blízké využívali ambulantní služby ve 38,5 %, což je výsledek obdobný s rokem 2018. 

Ambulantní centrum Náchod (Laxus z.ú.) - začalo fungovat od 1/2020. 

Centrum poradenských služeb pro obvin ěné a odsouzené (Laxus z.ú.)  poskytuje své služby 
v rámci kraje ve věznicích Valdice, Odolov, VV Hradec Králové + SOVT Pouchov.  
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Ve Věznici Valdice  bylo v roce 2019 realizováno 17 návštěv, přímých kontaktů 66, prvních 
kontaktů 6, počet klientů pak bylo 16 s průměrným věkem 36 let. 
Ve věznici Odolov  bylo v roce 2019 realizováno 38 návštěv, přímých kontaktů 249, prvních 
kontaktů 51, počet klientů bylo 57 s průměrným věkem 29 let.  
Ve VV Hradec Králové a SOVT Pouchov  bylo v roce 2019 realizováno 6 návštěv ve VV HK a 14 
návštěv na SOVT Pouchov, přímých kontaktů 73, prvních kontaktů 25, počet klientů bylo 28 
s průměrným věkem 32 let. Vlivem nečekané změny v dotacích ve druhém pololetí roku 2019 a 
krácení pracovní úvazků, byla pravidelná spolupráce s VV HK od června 2019 ukončena. V II. 
pol. roku 2019 probíhal kontakt pouze se SOVT Pouchov, a to 1x měsíčně 1 pracovnice.  
 
Ve Vazební věznici Hradec Králové byl od 4/2019 zřízen specializovaný oddíl pro odsouzené 
ženy s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek, kam mohou být 
přijati ženy z VTOS z celé ČR. Jedná se o oddíl s kapacitou 8 žen, počítá se s pobytem cca 12 
měsíců. 
 
Kontaktní centrum a terénní služby RIAPS Trutnov, zahrnuje jak ambulantní složku – kontaktní a 
poradenské služby, tak i složku terénní. Spádově se jedná o klienty z oblastí Trutnovska, 
Královédvorska, ale i oblasti Náchodska a Broumovska. Za rok 2019 uvádí 306 klientů, což je 
číslo srovnatelné s rokem 2018 (307 klientů). Průměrný věk uživatelů nelegálních drog byl 32 let, 
u alkoholu 44 let. V rámci služby se meziročně nejvíce navýšil počet klientů, kde je základní 
drogou alkohol (+15 klientů), celkem 50 klientů, a u THC (+5), celkem 19 klientů. Mírný pokles 
oproti roku 2018 zaznamenali uživatelé pervitinu (-9), celkem 187 klientů. Ostatní změny jsou 
v rámci jednotek.  
 
Adiktologická ambulance RIAPS Trutnov je provozována ve dvou městech (Trutnov, Dvůr Králové 
nad Labem) a je zde poskytována komplexní adiktologická terapie (vstupní adiktologické vyšetření, 
kontrolní adiktologické vyšetření, minimální kontakt, individuální adiktologická terapie, rodinná 
adiktologická terapie, skupinová adiktologická terapie). Za rok 2019 je uváděn nárůst o 8 % v počtu 
pacientů v léčbě 156 klientů. Nejdominantnější skupinou v léčbě v roce 2019 bylo 84 klientů se 
základní drogou alkohol. Klientů užívajících nelegální návykové látky bylo 61.  
V rámci ambulance pro závislosti v Trutnově funguje i substituce. Jde o preskripci, doplněnou 
rozhovory s psychiatrem, nikoliv podávání SL. V roce 2019 docházelo 11 klientů, z toho byl 1 
klient nový, v roce 2018 byl počet klientů 16. 
 
V rámci KHK působí dle našich informací 2 svépomocné skupiny, zejména pro uživatele alkoholu, 
a to v Hradci Králové (Anonymní alkoholici)  a Náchodě (KLUS - Klub lidí usilujících o střízlivost).  
 
V Hořicích, okres Jičín, zařízení (Naše Ulita z. s.) poskytuje služby sociální rehabilitace osobám 
se sníženou schopností zvládat nároky každodenního života z důvodu chronického onemocnění, 
osobám ohroženým závislostí nebo závislým na látkách měnících vědomí. 
    

1.7.    Infekční onemocn ění v souvislosti s užíváním drog  
 
Situace se v této oblasti v roce 2019 významně nezměnila. Služby testují na hepatitidu typu B a 
C, na HIV. V těchto oblastech k žádným výrazným změnám v počtu pozitivních klientů nedošlo. 
Nejčastější komplikací z hlediska zdravotního zůstávají u klientů krátkodobé potíže způsobené 
špatnou aplikací, opakovaně používanou injekční stříkačkou, apod.  
 
Možnost testování je běžnou praxí v rámci K-center, Center terénních programů KHK i 
hygienických stanic. Např. v roce 2019 Laxus z.ú. (terénní programy a K-centrum) provedl 416 
testů na přítomnost protilátek virové hepatitidy C a B, HIV a Syfilis, což je výrazný nárůst oproti roku 
2018. Předávání klientů do lékařských služeb při pozitivitě infekčních onemocnění je nastaveno, 
ale není v rámci celého KHK rovnoměrné, je třeba v rámci KHK do služeb dojíždět. 
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1.8.    Předávkování, v četně smrtelných  

Krajský úřad nemá žádné informace o smrtelných předávkováních, která by byla nějakého 
významnějšího charakteru nebo neobvyklého projevu.  

V rámci Královéhradeckého kraje bylo dle UZIS v roce 2018 zaznamenáno 3x smrtelné 
předávkování a to psychoaktivními léky (pozn. statistika za rok 2019 není aktuálně k dispozici).  
 

1.9.    Další zdravotní komplikace v souvislosti s užíváním návykových látek 

V KHK se žádné nové zdravotní komplikace neobjevily. Stále se jedná o abscesy, záněty oběhového 
systému, kožní defekty, depresivní a úzkostné stavy, toxické psychózy. Služby prevence pracují 
v oblasti harm reduction dlouhodobě stabilně, důraz je kladen na alternativní způsoby užívání např. 
za využití kapslí.  

Služby ve svých zprávách uvád ějí, že pocítily omezení financí pro druhé pololetí roku 2019, 
určených na zdravotnický materiál, kdy musely výrazně omezit distribuci prostředků 
minimalizujících rizika, způsobená nitrožilním užíváním drog, což z hlediska dlouhodobého může mít 
vliv na opětovné zvýšení zdravotních komplikací u klientů. S ohledem na dosavadní dlouholetý 
rozvoj a úspěšné výsledky přístupu harm reduction v ČR a s ohledem na aktuální posun a 
zjednodušení léčby hepatitid, vnímají odborné služby nastalou situaci jako vysoce rizikovou a 
nesystémovou. 

Velkou „zdravotní“ komplikací, která se objevuje stále častěji je výskyt duálních diagnóz klientů. 
Služby jsou v tomto ohledu aktivní, spolupracují s dalšími zařízeními, nicméně i nadále služby ve 
svých zprávách uvádějí problémy v péči o klienty s duální diagnózou i samotným zajištěním 
zdravotních služeb v rámci praktických lékařů, kteří nechtějí příliš pracovat s klientelou uživatelů 
návykových látek.  

 

1.10. Hazardní hraní 

V oblasti hazardního hraní nedošlo k žádným závažným změnám v roce 2019. Regulace 
kamenných heren vede k přesunu do online prostředí, vč. sportovního sázení. V kamenných 
hernách se objevuje fenomén "fiktivní registrace", kdy v herně předají při vstupu kartičku 
registrovanou na jinou osobu. Komunita hráčů si udržuje svoji uzavřenost, s cílovou skupinou se 
pracuje na úrovni jednotlivců.  

V KHK působí stále stejný počet služeb či zařízení na tento problém zaměřených. Ze statistik výše 
uvedených vyplývá, že dlouhodobě klesá počet klientů v léčbě v rámci LNN Nechanice u této cílové 
skupiny. Počet klientů v ambulantní službách se také mírně snižuje (např. Laxus z.ú. – 30 klientů za 
rok 2019, 39 klientů za rok 2018). Služba Laxus uvádí, že v ambulantních centrech výrazně převažují 
sázející klienti a on-line hráči. V okrese Trutnov se od roku 2019 zaměřilo na patologické hráče i K - 
Centrum RIAPS v Trutnově, nadále se jim věnuje ambulantní léčba RIAPS, ale počet těchto klientů 
v rámci tohoto regionu je v řádu jednotek. 

Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách Královéhradeckého kraje ve 
školním roce 2018/2019 uvádí poměrně vysoké číslo u kolonky závislostního chování pro 
nelátkové závislosti - hazard, počítačové hry, apod. (575 žáků), což je druhé nejvyšší číslo po 
tabáku z výčtu možných závislostních poruch u školní populace. Z celkové po čtu sledovaného 
vzorku bylo 302 žák ů s tímto problémem na prvním stupni ZŠ. 

 

1.11. Nové technologie 

Žádné nové technologie a trendy, které by byly pro KHK kraj typické, známy nejsou. Trend 
nadužívání technologií je celorepublikový, do jisté míry tuto situaci reflektují školy a školská zařízení. 
Tato cílová skupina rizikových uživatelů prozatím odborné adiktologické služby nevyužívá.  
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Fenomén internetu, sociálních sítí, mobilních telefonů je častým tématem primárně preventivních 
aktivit u školní populace, kterému se v kraji věnují neziskové organizace, městská policie i PČR. 

 

1.12. Nové trendy a fenomény  

Žádné nové trendy či fenomény v oblasti návykových látek za období roku 2019 nebyly 
zaznamenány. Služby v síti se věnují práci s klienty, která probíhá dlouhodobě na stabilních 
základech, některé nové trendy a zjištění, které služby uvedly, jsou popsány v předešlých 
podkapitolách.  

Za zmínku stojí projekt „Break the Cycle“, který si klade za cíl zmapovat problematiku iniciace 
injekčního užívání drog. Tento model bude sloužit v praxi jako nástroj intervence směrem k 
injekčním i neinjekčním uživatelům drog, za účelem snížení osob iniciovaných k injekčnímu 
užívání.  
 

1.12.1. Nové drogy 

V této oblasti nedochází k žádným překvapivým fenoménům v rámci KHK – pokračuje užívání 
tradičních látek, určitá skupina klientů užívá léčiva bez ohledu na typ a účinky léků.  

Nové látky, které jsou v rámci kraje na drogové scéně službami zaznamenány, jsou pravděpodobně 
nové psychoaktivní substance prodávané pod „značkou“ Extáze. Objevily se syntetické opioidy, 
opioidní analgetika i užívání dalších léků, které jsou předepisovány lékaři, často jako alternativa, 
když není buprenorfin. 

V rámci syntetických látek jsou pozorovány PČR pohyby a objednávky v prostředí on-line prostředí, 
ale nejedná se o významný lokální fenomén. 

 

1.13. Drogová kriminalita:  
 
V oblasti kriminality a trestné činnosti má KHK k dispozici souhrnná data. Obecně lze i v tomto ohledu 
hovořit o KHK jako o klidnějším území, které řeší problematiku trestné činnosti na běžné úrovni. 

V KHK je PČR dlouhodobě sledován velký výskyt drobných varen. Blízkost hranic s Polskem 
vede ke zvýšené aktivitě nelegálního převozu prekursorů k výrobě metamfetaminu. PČR aktuálně 
eviduje rozšiřující se nabídku druhů drog a častější nabídku drog v prostorách nočního života, 
klubů, festivalů, atd. Dle PČR skupina mladistvých v prvotní fázi (poznávání, experimentů) častěji 
přechází od alkoholu k nelegálním drogám. Trendem poslední let je i častější nákup drog přes 
internet. 

 

Statistika PČR KHK za rok 2019: 

PČR KHK v roce 2019 (dle www.mapakriminality.cz) evidovala 273 trestných činů, které souvisely 
s výrobou, držením, či distribucí návykových látek, v roce 2018 244 trestných činů. Dále PČR 
evidovala 427 trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, v roce 2018 bylo těchto činů 385.   

Dle zákona č. 167/1998 Sb. PČR KHK eviduje  za rok 2019 celkem 629 případů přestupkového 
jednání v oblasti neoprávněného přechovávání, pěstování návykových látek: 

•••• a to 614x dle § 39/2a, dle zák. č. 167/1998 Sb.,  

•••• a to 15x dle § 39/2b, dle zák. č. 167/1998 Sb.,  

•••• z celkového počtu 17x spáchala přestupek osoba mladší 18 let (dle §39/2a zák. č. 167/1998 Sb.) 

Dle zákona č. 65/2017 Sb. PČR KHK eviduje  za rok 2019 celkem: 96 přestupků 
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Tabulka 1-1: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2019 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek 

 Pachatelé – fyzické osoby  Pachatelé – právnické osoby 

Přestupek Po čet pachatel ů  Přestupek Po čet pachatel ů 

§ 35, odst. 1, písm. a) 0 § 36, odst. 1, písm. a) 0 

§ 35, odst. 1, písm. b) 
5 (z toho 1x  pod 

18 let) § 36, odst. 1, písm. b) 1 

§ 35, odst. 1, písm. c) 1 § 36, odst. 1, písm. c) 2 

§ 35, odst. 1, písm. d) 0 § 36, odst. 1, písm. d) 0 

§ 35, odst. 1, písm. e) 8 § 36, odst. 1, písm. e) 0 

§ 35, odst. 1, písm. f) 0 § 36, odst. 1, písm. f) 0 

§ 35, odst. 1, písm. g) 0 § 36, odst. 1, písm. g) 0 

§ 35, odst. 1, písm. h) 0 § 36, odst. 1, písm. h) 0 

§ 35, odst. 1, písm. i) 0 § 36, odst. 1, písm. i) 0 
§ 35, odst. 1, písm. j) 68 (z toho 20x pod 

18 let) § 36, odst. 1, písm. j) 0 

§ 35, odst. 1, písm. k) 0 § 36, odst. 1, písm. k) 0 
§ 35, odst. 1, písm. l) 1 § 36, odst. 1, písm. l) 2 
§ 35, odst. 1, písm. m) 0 § 36, odst. 1, písm. m) 0 
§ 35, odst. 1, písm. n) 2 § 36, odst. 1, písm. n) 0 
§ 35, odst. 1, písm. o) 3 § 36, odst. 1, písm. o) 0 
§ 35, odst. 1, písm. p) 2 § 36, odst. 1, písm. p) 0 
Celkem  90  § 36, odst. 1, písm. q) 0 

 § 36, odst. 1, písm. r) 0 

§ 36, odst. 2 0 

§ 36, odst. 3 0 

§ 36, odst. 4 0 

§ 36, odst. 5 0 

§ 36, odst. 6  0 

§ 36, odst. 7 1 

§ 36, odst. 8 0 

§ 36, odst. 9 0 

Celkem 6 
 

Dle zákona č. 361/2000 Sb. PČR KHK  eviduje přestupků:  

Přestupek  
Počet osob/pachatel ů přestupku 

*pozn. PČR administrativně nerozlišuje, 
zda se jednalo o alkohol či ostatní drogy 

§ 125c, odst. 1, písm. b) – pod vlivem 1517 
§ 125c, odst. 1, písm. c) – stav vylučující 
způsobilost 

46 

 

Statistika obcí KHK: 

Některé obce řeší za rok přestupky v rámci jednotek, někde se jedná o větší počet (Hradec Králové), 
a to zejména ve vztahu k velikosti ORP, resp. anonymitě měst a přístupů jednotlivých složek PČR 
nebo městských policií. Nejčastěji se jedná o podání alkoholu mladistvému, nebo o držení malého 
množství marihuany, pervitinu či extáze.  

Pokud jde o přestupkovou činnost na obcích, vše je doloženo ve statistikách ministerstvech ČR, které 
tato data každý rok v oblasti návykových látek sbírají. Za oblast KHK lze konstatovat, že se nejedná o 
nějaký závažný a masivní problém. V rámci následujících tabulek byly osloveny obce s rozšířenou 
působností, kterých je v KHK celkem 15. Souhrnná data byla zpětně získána od 13 obcí s rozšířenou 
působností. Všechna data však nebyla jednotlivými ORP dodána, často nevyplněna - Tabulka 1-2: 



Strana 11 (celkem 32) 

Počet osob/pachatelů přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Data byla 
doplněna z databáze Krajského úřadu KHK evidence přestupků (odbor zdravotnictví, dopravy).  

Celkový počet přestupků projednaných v r. 2019: 826* (*součet všech tabulek)  
 
Do 30.5.2017 byly drogové přestupky uvedeny v § 30, odst. 1, písm. j) a písm. k) zákona o 
přestupcích a s účinností od 1.7.2017 byly přesunuty do § 39, odst. 2, písm. a) a písm. b) zákona 
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. 
 
Tabulka 1-3: Počet osob/pachatelů přestupku neoprávn ěného držení drog v malém množství pro vlastní pot řebu  
projednaných  v r. 2019 v rozdělení podle věku pachatele a drogy: 

Drogy 
 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy 3 19 

Pervitin 1 4 

Extáze 0 1 

Heroin 0 0 

Kokain 0 0 

Subutex/Suboxone 0 0 

Houby obsahující 
OPL 0 0 

Jiná OPL 0 0 

Celkem osob 4 24 

Poznámka:  "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více drog 
zároveň. Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána v každém 
řádku podle typu drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 
Zdroj údajů: data z obcí s rozšířenou působností v KHK 

 

Tabulka 1-4: Počet osob/pachatelů přestupku neoprávn ěného p ěstování rostlin/hub s obsahem OPL v malém 
množství pro vlastní pot řebu  projednaných  v r. 2019 podle věku pachatele a drog 

Rostliny/houby 
Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Rostliny konopí 0 3 

Jiné rostliny nebo 
houby obsahující OPL 

0 
0 

Celkem osob 0 3 

Poznámka:  "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více drog 
zároveň. Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána v každém 
řádku podle typu drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 

Zdroj údajů: data z obcí s rozšířenou působností v KHK 

 

Tabulka 1-5: Počet osob/pachatelů přestupku umožn ění neoprávn ěného požívání návykových látek osob ě mladší 
18 let  projednaných  v r. 2019 v rozdělení podle věku pachatele a drogy: 

Drogy 
 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy 0 1 

Pervitin 0 0 

Extáze 0 0 

Heroin 0 0 
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Kokain 0 0 

Subutex/Suboxone 0 0 

Houby obsahující OPL 0 0 

Jiná OPL 0 0 

Celkem osob 0 1 

Zdroj údajů: data z obcí s rozšířenou působností v KHK 

 

Tabulka 1-6: Množství drog zajištěných v r. 2019 v rámci přestupkového řízení v rozdělení podle drog 

Druh drogy Celkové 
množství 

Marihuana (g) 240,584 
Hašiš (g) 0 
Rostliny konopí (ks rostlin) 4 ks 
Pervitin (g) 2,68 
Extáze (ks tablet) 1 
Heroin (g) 0 
Kokain (g) 0 
Subutex/Suboxone (ks tablet) 0 
Houby obsahující OPL (ks) 0 
Jiné rostliny obsahující OPL (ks) 0 
Jiné drogy:……….(uveďte název a 
jednotku množství) 

0 

Jiné drogy:……….(uveďte název a 
jednotku množství) 

0 

Zdroj údajů: data z obcí s rozšířenou působností v KHK 

 

Tabulka 1-7: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2019 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek 

Pachatelé – fyzické osoby 

Přestupek Po čet pachatel ů 
§ 35, odst. 1, písm. a) 3 
§ 35, odst. 1, písm. b) 6 
§ 35, odst. 1, písm. c) 0 
§ 35, odst. 1, písm. d) 0 
§ 35, odst. 1, písm. e) 29 
§ 35, odst. 1, písm. f) 5 
§ 35, odst. 1, písm. g) 1 
§ 35, odst. 1, písm. h) 0  
§ 35, odst. 1, písm. i) 1 
§ 35, odst. 1, písm. j) 26  
§ 35, odst. 1, písm. k) 0 
§ 35, odst. 1, písm. l) 1 
§ 35, odst. 1, písm. m) 0 
§ 35, odst. 1, písm. n) 6 
§ 35, odst. 1, písm. o) 2 
§ 35, odst. 1, písm. p) 5  

Zdroj údajů: data z obcí s rozšířenou působností v KHK + data z Odboru zdravotnictví KHK 
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Pachatelé – právnické osoby 

Přestupek Po čet pachatel ů 
§ 36, odst. 1, písm. a) 1 
§ 36, odst. 1, písm. b) 0 
§ 36, odst. 1, písm. c) 4 
§ 36, odst. 1, písm. d) 0 
§ 36, odst. 1, písm. e) 0 
§ 36, odst. 1, písm. f) 0 
§ 36, odst. 1, písm. g) 1 
§ 36, odst. 1, písm. h) 0  
§ 36, odst. 1, písm. i) 1 
§ 36, odst. 1, písm. j) 0 
§ 36, odst. 1, písm. k) 0 
§ 36, odst. 1, písm. l) 0  
§ 36, odst. 1, písm. m) 0 
§ 36, odst. 1, písm. n) 0 
§ 36, odst. 1, písm. o) 0 
§ 36, odst. 1, písm. p) 0 
§ 36, odst. 1, písm. q) 0 
§ 36, odst. 1, písm. r) 0 
§ 36, odst. 2 0 
§ 36, odst. 3 0 
§ 36, odst. 4 0 
§ 36, odst. 5 0 
§ 36, odst. 6  0 
§ 36, odst. 7 0 
§ 36, odst. 8 0 
§ 36, odst. 9 0 

Zdroj údajů: data z obcí s rozšířenou působností v KHK + data z Odboru zdravotnictví KHK  

 

Tabulka 1-8: Počet osob/pachatelů přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 

Přestupek  
Počet osob/pachatel ů přestupku 

Alkohol Ostatní drogy 

§ 125c, odst. 1, písm. b) – pod 
vlivem 359* 

292* 

§ 125c, odst. 1, písm. c) – stav 
vylučující způsobilost 24* 

27* 

Uveďte prosím zdroj údajů: *vyplněná data obsahují údaje z 6 ORP: Hradec Králové, Rychnov nad 
Kněžnou, Trutnov, Jaroměř, Vrchlabí a Nové Město nad Metují.  

Z tohoto důvodu za KHK uvádíme tabulku Odboru dopravy a silničního hospodářství KHK s daty 
za rok 2019, týkající se počtu přestupků dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: 
 

Přestupek * počet pravomocných rozhodnutí o 
uznání obviněného vinným ze spáchání přestupku 
(rozhodnuto formou – rozhodnutí, příkazu) za rok 2019: 
 

Počet osob/pachatel ů přestupku 

*není rozlišeno, zda se jednalo o alkohol 
či ostatní drogy 

§ 125c, odst. 1, písm. b) – pod vlivem 633 
§ 125c, odst. 1, písm. c) – stav vylučující 
způsobilost 

22 

 
 Uveďte prosím zdroj údajů: Souhrnná tabulka pro MD od Odboru dopravy a silničního hospodářství KHK. 
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2. Koordinace protidrogové politiky 

2.1.  Institucionální zajišt ění 

2.1.1. Krajské institucionální zajišt ění koordinace 

V této oblasti nedošlo v roce 2019 k žádným změnám. Agenda koordinátora protidrogové 
politiky je spojená s agendou manažera prevence kriminality a sociálního pracovníka. V rámci 
kraje funguje pracovní skupina pro protidrogovou politiku, která řeší aktuální témata. Komise pro 
tuto oblast ustanovena není.  

  2.1.1.1 Krajský protidrogový koordinátor  

- Mgr. Lukáš Jakubec  

- Kontaktní údaje: ljakubec@kr-kralovehradecky.cz, tel: 495 817 433, mobil: 725 574 672 

- Vykonává funkci KPK od data: 1. 2. 2020 
- Zařazení ve struktuře úřadu kraje: Odbor sociálních věcí – oddělení soc. práce, prevence a 

registrace sociálních služeb  
- Přímá nadřízená: Mgr. Martina Smudková – vedoucí oddělení sociální práce, prevence a 

registrace sociálních služeb 
- Velikost pracovního úvazku KPK: 0,5 
- Jiné agendy vykonávané KPK: koordinátor prevence kriminality, sociální práce 

  2.1.1.2 Krajská protidrogová komise  
-  Krajská protidrogová komise není ustanovena v rámci KHK.   

2.1.1.3 Existuje jiná komise, která se zabývá vybra nými oblastmi protidrogové politiky? Pokud 
ano, uve ďte: 

 
Důležitá témata v rámci protidrogové politiky jsou řešena v rámci komise pro sociální oblast, a 
to pouze v akutních a s oblastí sociální práce souvisejících případech. 

 
 2.1.1.4 Přehled pracovních skupin v oblasti protidrogové poli tiky  

V rámci Královéhradeckého kraje je zřízena Mezioborová pracovní skupina, která je složena 
ze zástupců služeb a institucí kterých se problematika drogové politiky dotýká. Skupina řeší 
celou paletu témat adiktologie (prevence i represe). Skupina se setkala v roce 2019 nad 
adiktologickými tématy na výjezdním setkání (2denní) v Orlických horách. Setkání 
mezioborové skupiny bylo plánováno tak, aby se sešla témata služeb, represe, léčby, nicméně 
se bohužel nepodařilo naplnit očekávání. V rámci výjezdního setkání dorazil pouze minimální 
počet účastníků, tito však byli s programem i průběhem jednání spokojeni.  

Někteří členové pracovní skupiny se v průběhu roku setkali také v rámci Transformace 
psychiatrické péče (3x v roce 2019). Setkání jsou svolávána koordinátorem MZ ČR za 
spolupráce krajského protidrogového koordinátora. KPK je na všech jednání aktivně účasten. 

Název skupiny:  Mezioborová pracovní skupina pro oblast adiktologie 
Jde o:    stálou skupinu    ad-hoc skupinu 
Rok vzniku skupiny: 2011 
Zabývá se prac. skupina problematikou alkoholu?                ano   ne 
Zabývá se prac. skupina problematikou hazardního hraní?   ano   ne 
Počet jednání v r. 2019: 1  
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Složení pracovní skupiny (seznam členů):  

Jméno a p říjmení Instituce Funkce v instituci 
Mgr. Monika Honzíková (od 
1.2.2020 – Mgr. Lukáš Jakubec) KÚKHK  Protidrogová koordinátor/ka 

Barbora Filková DiS. KÚKHK Odbor zdravotnictví 

Mgr. Jana Hrnčířová KÚKHK Krajská školská 
koordinátorka prevence 

Mgr. Eva Mifková Laxus z. ú. ředitelka 

Mgr. Ondřej Čalovka 
Sdružení ozdravoven a 
léčeben okresu Trutnov – 
RIAPS 

Vedoucí kontaktního centra 
a terénních služeb 

MUDr. Zuzana Kozáková 
Sdružení ozdravoven a 
léčeben okresu Trutnov – 
RIAPS 

Odborná garantka 
kontaktního centra a 
terénních služeb, vedoucí 
ambulance Trutnov 

MUDr. Vlastimil Kyral 
Protialkoholní záchytná 
stanice KHK, AT 
ambulance 

Vedoucí lékař 

Prim. MUDr. Jela Hrnčiarová Fakultní nemocnice 
Hradec Králové 

zástupkyně přednosty pro 
LP  

Mgr. Růžena Jirásková Krajská hygienická stanice 
KHK Zdravotní politika 

Bc. Gabriela Lepková, Dis. PROSTOR PRO o. p. s. Vedoucí nízkoprahových a 
prev. programů 

Petra Popelková PROSTOR PRO o. p. s. Pracovnice prev. Programu 
SPIRÁLA 

Mgr. Denisa Gylanyi Probační a mediační 
služba Hradec Králové Vedoucí střediska 

Mgr. Martina Smudková KÚ KHK 
Vedoucí oddělení soc. 
práce, prevence a registrace 
soc. služeb 

Mgr. Jiří Hamáček  Krajské ředitelství KHK 
PČR Toxi skupina 

 
2.1.1.5 Vzájemná spolupráce subjekt ů protidrogové politiky na krajské úrovni  
 

V rámci KHK je funkce protidrogového koordinátora kumulovaná s pozicí manažera prevence 
kriminality a sociálního pracovníka. Školským metodikem prevence je Mgr. Jana Hrnčířová, 
která je členem pracovní skupiny a vzájemná výměna informací k drogové problematice i 
primární prevenci probíhá. Dále je spolupracováno s koordinátorem pro romské záležitosti Bc. 
Jiřím Svěrákem. Ke vzájemné spolupráci dochází také s dalšími institucemi (Probační a 
mediační služba, PČR, NNO, apod.)     
Vzájemná komunikace KPK se zástupci jednotlivých složek veřejné správy byla na dobré úrovni. 
Spolupráce s dalšími institucemi a se zástupci ostatních subjektů probíhala průběžně i bez 
jednání pracovní skupiny. V některých případech se jedná pouze o předávání statistických údajů 
pro zpracování zpráv, v jiných případech dochází k bližší spolupráci a častějším kontaktům. 
Krajský protidrogový koordinátor participuje na tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb, 
materiály případně také připomínkuje. Jako problematické se jeví široká paleta témat, které mají 
přesahy do rozdílných odborů KÚ. Přesahy jsou někdy výraznější, někdy drobnější, ale 
předávání informací je v tomto ohledu převážně na vyžádání, než že by se jednalo o 
automatickou záležitost.  
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2.1.1 Místní zajišt ění koordinace protidrogové politiky  

   Počet obcí s rozšířenou působností v kraji je celkem 15.  

Počet obcí s rozšířenou působností, ve kterých je pozice místního MPK je celkem 11.  

Vyjmenujte obce s rozšířenou působností, kde nejsou MPK: Vrchlabí, Jičín, Rychnov nad 
Kněžnou, Nová Paka.  

Ve jmenovaných ORP je přístup k drogové problematice rozdílný. V některých městech jde pouze 
o administrativní zajištění agendy, s návratností potřebných dat, údajů apod. V jiných případech 
se jedná o aktivnější přístup i přesto, že není pozice místního drogového koordinátora stanovena 
-  kolegové se aktivně účastní porad, přináší nové podněty apod. 

Vyjmenujte další obce, kde jsou případně ustanoveni MPK: 0  

Počet obcí s platným koncepčním dokumentem upravujícím protidrogovou politiku: 5 

Vyjmenujte obce s tímto platným koncepčním dokumentem: dle zpětných reakcí jednotlivých 
obcí mají drogovou problematiku ve svých koncepčních dokumentech následující ORP: 
Broumov, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Hradec Králové, Dobruška 

Počet obcí, které zpracovaly Zprávu o realizaci protidrogové politiky v předchozím roce: 0  

Vyjmenujte obce, které zpracovaly tuto Zprávu v předchozím roce: 0 

Seznam místních protidrogových koordinátorů v následující struktuře: (uvádějte aktuální informace v době 
psaní VZ – tyto informace budou sekretariátem RVKPP vloženy do mapy pomoci na www.drogy-info.cz)  

Obec Jméno Úvaz
ek 

Zařazení ve 
struktu ře 
obecního 

úřadu 
Kontakt 

Došlo 
ke 

změn
ě v r. 
2019? 

Broumov 
Ing. Miloš 
Andrš 

0,05 
Vedoucí odboru 
soc. věcí a 
zdravot. 

Email: andrs@broumov-mesto.cz 
tel: 491 504 332, 604 228 015 

Ne 

Dobruška 
Bc. Petra 
Pavlová 

0,05 
Odbor soc. věci 
– kurátor mlád. 

Email:  
p.pavlova@mestodobruska.cz 
tel: 494 629 624, 724 882 544 

Ano 

Dvůr 
králové 
nad Labem 

Jan Štípek 0,2 

Ředitel MP, 
manažer 
prevence 
kriminality  

Email: stipek.jan@mudk.cz 
Tel: 499 318 177 

Ne 

Hradec 
Králové 

Mgr. Jiří Kotala 0,05 

Vedoucí 
oddělení 
koncepcí a soc. 
péče 

Email: Jiri.Kotala@mmhk.cz  
Tel: 495 707 322 

Ano 

Hořice 
Zuzana 
Čeřovská, DiS. 

0,05 
Odbor 
zdravotnictví a 
sociální péče  

Email: cerovska@horice.org 
tel: 492 105 417 

Ne 

Jaroměř Mgr. Jiří Pilný 0,05 
Odbor soc. věcí 
a zdravotnictví - 
referent 

Email: pilny@jaromer-josefov.cz 
tel: 491 847 274, 605 146 850 

Ne 

Jičín 

Bc. Pavel 
Bernat – 
(*kontaktní 
osoba, MPK 
není stanoven) 

0 
  

Vedoucí 
oddělení soc. 
služeb a 
zdravotnictví 

Email: bernat@mujicin.cz 
Tel: 493 545 246 

Ano 

Kostelec 
nad Orlicí 

Kovaříčková 
Běla 

0,1 Referent OSV 
Email: bkovarickova@muko.cz 
Tel: 725 082 456 

Ne 

Náchod 
Bc. Pavel 
Schuma   

0 
 

Vedoucí odboru 
soc. věcí 

Email: pavel.schuma@mestonachod.cz  
Tel: 491 405 437 

Ano 
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Nová Paka 

Zlatníková 
Žaneta, DiS. 
(*kontaktní 
osoba, MPK 
není stanoven) 

0 Referent, 
sociální odbor 

Email: zlatnikova@munovapaka.cz 
tel: 493 760 157 

Ne 

Nové 
Město nad 
Metují 

Dagmar 
Dvořáčková 

> 0,1 
Vedoucí 

oddělení soc. 
prevence 

Email: dvorackova@novemestonm.cz 
tel: 491 419 645, 605 201 085 

Ne 

Nový 
Bydžov 

Mgr. Jan 
Kubinec 0,01 

Vedoucí odboru 
soc. věcí 

Email: kubinec@novybydzov.cz 
tel: 495 703 934 

Ano 

Rychnov 
nad 
Kněžnou 

Bc. František 
Vogl 
(*kontaktní 
osoba, MPK 
není stanoven) 

0 
Kurátor pro 

dospělé 
Email: frantisek.vogl@rychnov-city.cz 

tel: 494 509 409, 603 831 245 

Ne 

Trutnov Mgr. Jan Bábik 0 

MP – 
koordinátor 
prevence 

kriminality  

Email: babik@trutnov.cz 
Tel: 499 803 296, 735 762 817 

Ne 

Vrchlabí 

Mgr. Jaroslava 
Tauchmanová 
(*kontaktní 
osoba, MPK 
není stanoven) 

0 
Vedoucí odboru 

soc. a 
zdravotního 

E-mail: 
tauchmanovajaroslava@muvrchlabi.cz 

tel.: 499 405 746 
 

 
 
Ano 

 
 

Královéhradecký kraj, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, krajský protidrogový koordinátor 
(KPK) spolupracují zejména s kontaktními osobami na obcích s rozšířenou působností. V roce 
2019 je situace s místními protidrogovými koordinátory relativně stabilní, často se jedná o pouze 
formální plnění funkce nebo naopak řešení protidrogové politiky v rámci zájmu pracovníka, nikoli 
z pozice koordinátora. V KHK je funkce místního protidrogového koordinátora často s 
minimálním úvazkem a je kumulovaná s dalšími agendami. Nejčastěji je tato funkce v kombinaci 
s výkonem pozice opatrovníka, vedoucího oddělení/odboru či kurátorem pro dospělé/děti a 
mládež. Někdy mají pracovníci na obcích v další kumulaci i pozici manažera prevence 
kriminality. 

K aktivitám místního protidrogového koordinátora patří v obecné rovině kontakt s poskytovatelem 
sociální služby pro uživatele drog, s Městskou policií a Policií ČR, s krajskou protidrogovou 
koordinátorkou, případně se školskými zařízeními. Hlavní aktivita spojená s touto funkcí je 
předávání informací, komunikace se službami a ostatními složkami v případě potřeby a 
spolupráce s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. 

Spolupráce KPK a MPK probíhala průběžně během celého roku 2019. Proběhlo několik exkurzí 
a vzdělávací seminář, který se dotýkal legislativy. Exkurze v PL Bílá Voda – na jaře 2019, kde 
bylo naplněno maximum možných účastníků (10 lidí). Exkurze LNN Nechanice v prosinci 2019, 9 
účastníků z možných 10*. 

* Pozn. exkurze si obce velmi chválí pro svůj praktický přesah – vždy je kladen prostor na dotazy, praktické otázky 
přijetí do programu apod. V rámci exkurze vždy s kolegy najdeme prostor pro předání i dalších informací z oblasti 
protidrogové politiky, která by se řešila na klasické poradě.    

Legislativa v oblasti návykových látek a hazardního hraní se zaměřením na postavení obcí - mezi 
účastníky i mnoho MPK. Legislativně byl seminář zaměřen pro všechny obce, zahrnuty byly 
zákony (č. 250/2016 Sb., č. 251/2016 Sb, č. 65/2017 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 186/2016 Sb.). 
Následně bude vzniklý materiál v roce 2020 distribuován do převážně II. a III. obci KHK.  
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2.2.        Strategické dokumenty protidrogové poli tiky kraje 

2.2.1.   Koncepce, strategie, ak ční plány a jejich zam ěření 

2.2.1.1.  Specifické strategické dokumenty protidro gové politiky kraje 

Název: Strategie prevence sociáln ě nežádoucích jev ů v Královéhradeckém kraji 2017 - 
2021   
Období platnosti: 2017 - 2021  
Schváleno dne: 5. 12. 2016   
www stránky dokumentu ke stažení: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-
oblast/socialni-prevence/prevence-kriminality/strategie-prevence-socialne-nezadoucich-jevu-v-
kralovehradeckem-kraji-2017---2021-96896/ 

 
Strategie je koncepčním materiálem, který je platformou pro další aktivity a působení v těchto 
oblastech na následující roky. Obsahuje z jednotlivých oblastí aktuální popis situace (s odkazem 
na podrobnější zprávy na webech KHK), také i SWOT analýzu a popis jednotlivých cílů. Vizí 
strategie je nastavit komplexní preventivní aktivity vedoucí ke snížení výskytu sociálně 
nežádoucích jevů na území Královéhradeckého kraje v prioritních oblastech adiktologie, 
prevence kriminality a sociálně vyloučené lokality. V minimální variantě Strategie směřuje k 
udržení stávajícího stavu, tzn., že se nežádoucí sociální jevy nebudou v období účinnosti 
Strategie zhoršovat.  
Cílovou skupinou je jak odborná veřejnost, laická veřejnost, tak i představitelé samospráv obcí, 
kteří hrají důležitou úlohu ve směřování aktivit v daných lokalitách. Aktivity jsou zahrnuty v 
jednotlivých cílech oblasti monitorování, analýzy a koordinace, metodického vedení, vzdělávání 
odborné veřejnosti, podpory přímých aktivit vůči cílové skupině a aktivit vůči veřejnosti a 
samosprávám obcí.  
Na tvorbě se podílelo množství odborníků zaštiťujících různé organizace a instituce, nestátní 
neziskové organizace a státní správu za jednotlivé oblasti prevence kriminality, adiktologie a 
problematiku sociálně vyloučených lokalit. Strategie je i díky tomu materiálem cíleným na 
aktuální potřeby a praktické využití, zohledňující velkou propojenost a šíři dané problematiky. 

 
Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou nelegálních drog   ano   ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou alkoholu         ano   ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou tabáku         ano   ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou hazardního hraní   ano   ne 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou zneužívání léků     ano   ne 

 

2.2.1.2. Strategické dokumenty kraje se širším kont extem obsahující také otázky protidrogové politiky 

Název: Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociáln ích služeb na období 2018 až 
2026    

Období platnosti: 2018 - 2026   
Schváleno dne:   4.12.2017  Zastupitelstvem kraje  
www stránky dokumentu ke stažení: 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/poskytovatele/strategicke-dokumenty/soc-sluzby/strategie-
kralovehradeckeho-kraje-v-oblasti-socialnich-sluzeb-na-obdobi-2018-az-2026-107851/ 
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Strategie sociálních služeb: 

- Je základním dlouhodobým koncepčním materiálem Královéhradeckého kraje v oblasti 
sociálních služeb. 

- Stanovuje priority v oblasti rozvoje sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje. 
- Vymezuje priority v oblasti investic do sociálních služeb. 
- Formuluje požadavky na dostupnost, zacílení a materiálně technické vybavení sociálních 

služeb zařazených do sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje. 
- Navrhuje cíle v oblasti řízení a organizace sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje. 
- Formuluje požadavky na spolupráci kraje a obcí při zabezpečení potřeb obyvatel 

Královéhradeckého kraje. 
- Formuluje požadavky na vytváření podmínek pro rozvoj sociálních služeb ze strany České 

republiky. 
- Obsahuje finanční výhled vývoje sítě sociálních služeb. 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou nelegálních drog     ano   ne 
Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou alkoholu         ano   ne 
Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou tabáku                     ano   ne 
Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou hazardního hraní     ano   ne 

  

Název: Koncepce školské primární prevence rizikového chová ní dětí a mládeže 
Královéhradeckého kraje na období 2019 - 2024  

Období platnosti: 2019-2024   

Schváleno dne: 17. 6. 2019 Zastupitelstvem KHK   

www stránky dokumentu ke stažení: 

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/koncepce-skolske-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-
deti-a-mladeze-kralovehradeckeho-kraje-na-obdobi-2019--2024/all 

 
Koncepce školské primární prevence zahrnuje všechny formy rizikového chování včetně 
závislostního. Každá škola vypracovává Preventivní program školy, jehož součástí by měl být 
Krizový plán, který určuje konkrétní postupy, co má škola dělat, když … je zastižen žák 
s cigaretou, je možná pod vlivem návykové látky apod. MŠMT vypracovalo, aktualizuje a 
zveřejňuje na svých webových stránkách Metodické doporučení k primární prevenci rizikového 
chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28), na které se mimo jiných 
strategických dokumentů odkazuje i krajská koncepce a z něhož školy při tvorbě svých 
dokumentů vycházejí.  

 
Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou nelegálních drog   ano   ne 
Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou alkoholu        ano   ne 
Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou tabáku                    ano   ne 
Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou hazardního hraní   ano   ne 

 

2.2.2. Hodnocení strategických dokument ů/protidrogové politiky kraje 

  V roce 2019 nebylo realizováno hodnocení strategických dokumentů protidrogové politiky kraje. 
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2.3. Analýzy/studie v oblasti drogové politiky a dr ogové situace v r. 2019    

KHK v roce 2019 nezadal, ani nerealizoval analýzy či studie v oblasti drogové politiky a drogové 
situace. 

 

2.4. Další významné aktivity v oblasti protidrogové  politiky v r. 2019 na krajské i místní úrovni 

I v roce 2019 probíhalo v ramci činnosti KÚ KHK metodické vedení protidrogových koordinátorů 
obcí, stejně jako sociálních pracovníků obcí v tématech spojených s problematikou návykových 
látek. Porady a setkávání jsou spojeny často s exkurzí v nějakém ze zařízeních adiktologických 
služeb. Místní protidrogový koordinátoři jsou zváni na mezioborové pracovní skupiny. Pokaždé je 
vybrané téma typické pro dané zařízení, které je více představeno, diskutováno.  

Vzhledem k situaci, kdy se však jedná o samostatnou působnost obce je situace poměrně 
komplikovaná na účastníky – zdaleka se nejedná o stálou skupinu pouze místních protidrogových 
koordinátorů. Na některé akce jezdí také kurátoři pro dospělé, někdy sociální pracovníci obcí. I 
tak lze však považovat celou aktivitu za úspěšnou zejména z ohledu zájmů obcí o tato témata. 

 

Tabulka 2-1: Aktivity v oblasti protidrogové politiky (např. konference, semináře, včetně vzdělávání pořádané v rámci 
kraje např. pro místní koordinátory, poskytovatele služeb, úředníky atp.) 

Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis akti vity 
Legislativa na poli 
návykových látek pro 
obecní úřady 

KHK Pracovníci obcí Metodický seminář 

Exkurze v PL Bíla Voda KHK pracovníci obcí exkurze 
Exkurze LNN Nechanice KHK pracovníci obcí exkurze 
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3.     Finanční zajišt ění služeb pro uživatele návykových látek a osoby oh rožené problémovým hrá čstvím 

3.1.     Způsob financování služeb krajem ( popis) 

V této oblasti se nic oproti roku 2018 nezměnilo. I nadále jsou sociální služby, které zahrnují drogovou 
problematiku financovány z dotací KHK. Jedním ze zdrojů jsou finance získané z rozpočtu MPSV, 
které KHK získává na pokrytí služeb sociální sítě. Další možností je financování z Individuálního 
projektu. Jedna soc. služba je příspěvkovou organizací KHK (DZR Dolní Zámek Teplice nad Metují), 
příspěvkovou organizací je i Záchytná stanice Královéhradeckého kraje.  

 
Základní principy dotačního řízení vycházejí ze Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti 
sociálních služeb na období 2018 až 2026, Metodiky víceletého financování sociálních služeb v 
Královéhradeckém kraji, schválené Zastupitelstvem kraje ZK/29/2109/2012 (dále jen „Metodika 
víceletého financování“) a principů a priorit dotačního řízení MPSV, které poskytuje dotaci ze 
státního rozpočtu Kraji.  
 
Základními principy dotačního řízení jsou:  

- rovný přístup ke všem poskytovatelům sociální služby bez ohledu na jejich právní formu;  

- zohlednění vypočtené vyrovnávací platby v případě vícezdrojového financování na základě 
síťového přístupu zadavatelů dle pravidel pro tvorbu a správu sítě sociálních služeb a 
rozsahu stanoveném v síti sociálních služeb;  

- zajištění dostupnosti sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu.  

Dotace je poskytována na zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením žijících na 
území KHK a to prostřednictvím sociálních služeb, v souladu se střednědobým plánem sociálních 
služeb KHK. Dotaci lze poskytnout pouze na službu registrovanou dle § 78 až 82 ZSS, případně 
poskytovanou dle § 84 odst. 5 ZSS zapsanou do registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 
85 odst. 1 ZSS. Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u 
jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotace je poskytována jako součást vyrovnávací platby.  

 
V oblasti „evropského“ financování je v rámci Projektů přímého přidělení financována jediná 
služba prevence zabývající se drogovou problematikou, konkrétně služba následné péče, 
organizace Laxus z. ú. Financování projektu bylo ukončeno k 30. 6. 2019. Následně byla po 
dohodě s poskytovatelem služba ukončena a kapacity byly včleněny do ambulantního centra 
provozovaného dle § 37 ZSS. Služba byla financována v Individuálním projektu částkou 
364 887,- Kč.   
 
V obecném slova smyslu se poskytují služby na základě pověření, které je víceleté, rámcová 
smlouva týkající se dotací je vždy s platností na daný rok. 
 

3.2.     Způsob zajišt ění financování drogových služeb ze strany obcí 

V oblasti financování drogových služeb se v roce 2019 nic zásadního nezměnilo. Přístup ze 
strany obcí je různý, stejně jako celkový přístup k prevenci obecně. Nejčastěji se obce v kraji 
podílí na financování terénních programů, případně primární prevence. Magistrát města Hradec 
Králové finančně přispívá na služby K-Centra HK a Ambulantního centra HK. V tomto faktu se 
odráží do velké míry možnosti v příjmech obcí, ale zejména motivovanost a náhled na 
problematiku jako celek.  

Téměř celý rok 2019 trvalo intenzivní vyjednávání s ORP Náchod k otevření ambulantního centra 
pro oblast adiktologie. Rada města Náchod neschválila prostory vhodné pro ambulantní centrum, 
později byly náhradní prostory nalezeny, ale otevření ambulantního centra se tak odsunulo až na 
leden 2020. 
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Snahou KHK v posledních letech je více motivovat obce ke spolufinancování tak, aby zejména 
obce reagovaly na potřeby svých občanů. Z tohoto hlediska KHK vnímá jako problematickou 
drogovou oblast, zejména z hlediska podpory samospráv. Drogová problematika je často 
okrajovou agendou, pro města není příliš významnou. Tomuto faktu přispívá i situace na obcích, 
kdy je vysoká kumulace funkcí.  
 

3.3.     Rozpočtové výdaje na protidrogovou politiku v kraji 
 
Tabulka 3-1: Rozpočtové zdroje kraje na protidrogovou politiku v roce 2019 
Zde uveďte možné zdroje kraje, ze kterých je financována protidrogová politika (grantové programy různých odborů, přímý 
příspěvek kraje….) 

Rozpo čtový 
zdroj/dota ční 
program 

Popis  Specifický
/obecný 
titul 

Podmínka 
certifikace 

Jednoletá/vícelet
á podpora  

Výše výdaj ů (v Kč) na 
protidrogovou politiku 

Dotační 
program KHK 

Jedná se o program 
na podporu sociálních 
služeb definovaných 
v zákoně č. 108/2006 
Sb., o sociálních 
službách. 

obecný ne jednoletá 442 254 

Kapitola 
sociální oblast 
KHK 

Příspěvek na provoz 
sociálních služeb 

obecný ne jednoletá 8 188 128,77 

Dotační 
program KHK 

Dotační program pro 
podporu činností, 
které navazují, 
kooperují nebo 
rozšiřují sociální 
služby 

obecný ne jednoletá 0  
(*pozn. žádná adiktologická 

služba dotační program 
nevyužila) 

Rozpočet na 
podporu 
zdravotních 
služeb 

Příspěvek na provoz 
protialkoholní 
záchytné stanice 

specifický ne jednoletá 8 700 000 

Celkem      17 330 382,77 

 
 
Tabulka 3-2: Výdaje z rozpočtu obcí v roce 2019 
Zde uveďte za jednotlivé obce souhrnnou výši spolufinancování protidrogové politiky. 

Obec Popis  
(typ podporované aktivity)  

Výše výdaj ů (v Kč) na 
protidrogovou politiku 

Broumov  Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 15 000 
Česká Skalice  Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 15 000 
Dobruška  Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 10 000 
Hořice Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 45 000 
Hronov  Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 15 000 
Chlumec nad 
Cidlinou 

Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 20 000 

Jarom ěř Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 65 000 
Kostelec nad 
Orlicí 

Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 50 000 

Meziměstí  Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 2 000 
Náchod  Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 30 000 
Nová Paka  Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 30 000 
Nové Město nad 
Metují 

Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 25 000 

Nový Bydžov  Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 25 000 
Police nad Metují  Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 10 000 
Rychnov nad 
Kněžnou 

Laxus Centrum terénních programů Královéhradeckého kraj 40 000 

Trutnov  Riaps Trutnov - ambulantní a terénní služby 50 000 
Dvůr Králové nad 
Labem 

Riaps Trutnov - ambulantní a terénní služby 29 800 



Strana 23 (celkem 32) 

Vrchlabí  Riaps Trutnov - ambulantní a terénní služby 50 000 
Hradec Králové  Laxus, K-Centrum Hradec Králové 420 000 
 Laxus, Ambulantní centrum Hradec Králové 340 000 
Celkem   1 286 800 

 
Tabulka 3-3: Souhrn výdajů podle typu služeb/podle účelu (v Kč) 
Přestože pojmenování kategorií služeb v této tabulce je více obecné, stále jde o služby pro cílovou skupinu uživatelů 
návykových látek příp. s diag. závislosti. K vyplnění tabulky použijte soubor v MS Excel. Při vyplňování je nutné dodržovat 
předepsanou strukturu. Vyplněný soubor v MS Excel zašlete spolu s Výroční zprávou krajů za r. 2019 sekretariátu RVKPP.  

Typ služeb 
2018 2019 

rozpo čty MPSV rozpo čty MPSV  
krajů obcí 313 krajů obcí 313 

Primární prevence* 1 923 800  0  0  2 682 500 0 0 
Primárně-preventivní programy 
realizované školami a školskými 
zařízeními 

1 050 800  0  0  1 631 000 0 0 

Primárně-preventivní programy 
realizované  jinými subjekty 873 000 0   0 1 051 500 0 0 

Jiné a nezařazené preventivní 
programy 0 0 0 0 0 0 

Harm reduction  2 186 033,45  837 998 5 741 044 1 457 423,77 946 800 7 023 990 

Terénní programy 0 265 998   2 562 116 235 948 397 000 2 712 120 

Kontaktní centra 0 412 000 2 172 872 99 346,00 420 000 2 244 870 

Sloučené programy kontaktních 
center a terénních programů 

2 186 033,45 160 000 1 006 056 1 122 128,77 129 800 2 067 000 

Jiné a nezařazené harm 
reduction programy 0 0 0 0 0 0 

Ambulantní služby  194 000 1 236 960 106 960 340 000 1 782 000 

Ambulantní služby zdravotní  0 0 0  0 0 0 

Ambulantní služby sociální  194 000 1 236 960  106 960 340 000 1 782 000 
Jiné a nezařazené ambulantní 
služby 0 0 0  0 0 0 

Preventivní a lé čebné služby 
ve vězení 0 0                 0 0   

Rezidenční služby  1 959 000  0 19 140 837  7 066 000 0 15 533 685 
Lůžkové zdravotní služby 
(*pozn.) 0 0 0  0 0 0 

Terapeutické komunity 0 0  0 0 0 0 
Jiné a nezařazené rezidenční 
služby**  1 959 000 0 19 140 837  7 066 000 0 15 533 685 

Služby následná pé če 0 0 0  0 0 0 

Následná péče ambulantní 0 0 0  0 0 0 

Následná péče pobytová 0 0 0  0 0 0 
Jiné a nezařazené služby 
následné péče  0 0 0  0 0 0 

Sociální podniky 0 0 0  0 0 0 

Záchytné stanice a ošet ření 
intoxikovaných osob 7 050 000 0 0  8 700 000 0 0 

Prevence drogové kriminality  0 0 0 0 0 0 

Koordinace/výzkum/informace 0 0 0  0 0 0 

Jiné neza řazené*** 0 0 0  0 0 0 

CELKEM 15 042 633 1 031 998 26 118 841  20 012 883 1 286 800 24 339 675 
* Výdaje na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se do výdajů na protidrogovou politiku nezapočítávají.  
** dle zákona 108/2006 Sb. 
*** Specifikujte 
Včetně domovů se zvláštním režimem určených primárně osobám s diag. závislosti, příp. jiné zařízení pro chronickou (paliativní) péči osob 
s diag. Závislostí 
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*Pozn. Rezidenční služba Léčebna návykových nemocí Nechanice, nedostává řádné finanční 
prostředky z rozpočtu obcí, KHK a MPSV.  
 

3.4.   Další důležité informace / zm ěny prob ěhlé v r. 2019 
        K žádným významným změnám v oblasti financování v roce 2019 nedošlo. 
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4.     Služby poskytované uživatel ům návykových látek, problémovým hrá čům a osobám závislostí 
ohroženým 

4.1.     Uveďte, zda je definována sí ť služeb pro uživatele návykových látek ve vašem kra ji: 

Síť služeb pro uživatele drog v Královéhradeckém kraji není blíže či podrobně definována v žádném 
dokumentu. Jedná se o součást sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém 
kraji. Přehled podporovaných služeb je uveden v elektronickém katalogu sociálních služeb, 
dostupném na následujících www stránkách: https://socialnisluzbykhk.cz/  

V oblasti čistě zdravotnických zařízení je situace komplikovanější – vytíženost ambulancí je vysoká, 
spolupráce psychiatrů na různých formách koordinační činnosti je nízká. Oblast zdravotnictví nijak 
ambulance, které poskytují péči pacientům s adiktologickém problémem, neeviduje. 

 

4.2.     Popis situace podle jednotlivých typ ů (standard ů) služeb 
 
Tabulka 4-1: Programy primární prevence realizované v r. 2019 (mimo prevence realizované školami a školskými zařízeními)  
(Uvádějte prosím přehled programů ne realizátorů primární prevence)  
 

Název 
projektu/progra

mu 

Realizátor  Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Charakteristika 
aktivit 

Počet akcí/osob  Certifikace 
(ano/ne)  

Preventivní 
programy 
SPIRÁLA  

PROSTOR 
PRO, o.p.s. VP,SP 

žáci ZŠ, SŠ, 
DDM, 
pedagogové 

Dlouhodobé 
preventivní 
programy s cílem 
předcházet 
různým formám 
RCH 

21 škol KHK, 
1630 žáků, 69 
dlouhodobých 
programů, 17 
adaptačních 
programů, 11 
specifických 
tematických 
programů, 3 
programy pro 
rizikové kolektivy a 
1 program obnovy 
zdravého klimatu. 
 

ano 

Centrum primární 
prevence KHK 
Semiramis z.ú.  

SEMIRAMIS, 
z.ú.  VP 

žáci ZŠ 4.-9. 
tř., 
pedagogové 

Dlouhodobé 
programy primární 
prevence cílené na 
návykové látky či 
rizikové chování a 
zdravý životní styl 

25 škol KHK, 
4 716 žáků, 229 
pedagogů 

ano 

Projekt primární 
prevence 
v malotřídních 
školách 

Společně 
k bezpečí, z. s.  SP,VP žáci ZŠ, ŠMP  

Navazuje na 
projekty 
z minulých let 

 2 malotřídní ZŠ, 
3 Poradenské 
dny pro školní 
metodiky 
prevence 

ano 

Programy 
všeobecné 
dlouhodobé 
primární prevence 
Laxus z.ú. v KHK 

Laxus z.ú. VP 
žáci ZŠ, 
pedagogové 

Dlouhodobé 
programy primární 
prevence, odborně 
zaštítěno Centrem 
PP Semiramis z.ú.  

8 škol KHK,1 076 
žáků  ne 

Preventivní 
působení 
SATORI HK z.s. 

SATORI HK z.s. VP 
Žáci, 
pedagogové, 
rodiče 

Komplexní balík 
služeb zabývající 
se působením na 
všech úrovních 
školního prostředí 

1 MŠ, 4 ZŠ ne 

* VP – všeobecná prevence, SP – selektivní prevence, IP – indikovaná prevence 
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Primární prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů) je v Královéhradeckém kraji 
uskutečňována v souladu s Národní strategií primární prevence rizikového chování dětí a 
mládeže na období 2019-2027, s Akčním plánem realizace Národní strategie primární prevence 
rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021, s Koncepcí školské primární prevence 
rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2019 – 2024, se Strategií 
prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017–2021, s Dlouhodobým 
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KHK 2016–2020, vychází z Akčních plánů 
pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020. 

Školám a školským zařízením Královéhradeckého kraje byla v roce 2019 poskytována jak 
metodická, tak finanční podpora. V PPP působilo na plný úvazek pět oblastních metodiků 
prevence, kteří spolupracovali s krajskou školskou koordinátorkou prevence. Realizace 
dlouhodobých programů ve školách a školských zařízeních zaměřených na podporu prevence 
rizikového chování byla podporována z dotačního programu KHK Prevence rizikového chování a 
zdravý životní styl a formou mimořádných účelových příspěvků.  

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje 
realizovalo 47 vzdělávacích programů zaměřených na prevenci rizikového chování, případně 
studií, jejichž součástí byla i problematika prevence rizikového chování, včetně dvou běhů Studia 
k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů. Celkem se výše 
uvedených vzdělávacích akcí a studií zúčastnilo 841 osob. 
 
 
Kraje pro bezpe čný internet (KPBI) 

Od roku 2014 se Královéhradecký kraj zapojuje do projektu Kraje pro bezpečný internet, který 
získal záštitu Asociace krajů ČR. V rámci projektu proběhla i v roce 2019 žákovská soutěž. 
V rámci ČR úspěšně absolvovalo soutěžní kvíz 21 700 žáků. Statistika za KHK zaznamenala 2 
469 úspěšných řešitelů e-kvízu (o 291 více než v roce 2018). V této části soutěže obsadil KHK 4. 
místo mezi 12 zapojenými kraji ČR. V nadstavbové soutěži Kvíz PLUS bylo v r. 2019 úspěšných 
99 žáků z KHK (o 49 více než v roce 2018). V části Kvíz PLUS obsadil KHK 6. místo mezi 
zapojenými kraji. Finanční prostředky ve výši 50 000 Kč byly zaslány Kraji Vysočina formou 
dotace na realizaci, publicitu projektu a vzdělávání v oblasti elektronické bezpečnosti. Ceny do 
soutěže dodala společnost Microsoft s.r.o. V soutěžním kvízu byli oceněni 3 žáci v kategorii 8 – 
12 let a 3 žáci v kategorii 13+.  

V části Kvíz PLUS se o konečném pořadí žáků rozhodovalo na krajském finále. Oceněno bylo 5 
žáků a vítěz se zúčastnil celorepublikového finále. Královéhradecký kraj motivuje školy k zapojení 
do soutěže možností výhry - finančními dary ve výši 15 000 Kč a 10 000 Kč, které obdržely školy 
s nejvyšším podílem úspěšných řešitelů. Do soutěže se celkem z KHK zapojilo 64 škol (o 29 škol 
více než v roce 2018). Na projekt KPBI v roce 2019 celkově KHK vynaložil 100 000 Kč. 
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Tabulka 4-2: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v r. 2019 (včetně programů snižování rizik na tanečních akcích, 
v klubech a prostředí noční zábavy) 

Pozn.: uvádějte všechna data, zejména u služeb, které nejsou v dotačním řízení RVKPP či nejsou certifikovány. 

Název 
projektu/ 
programu 

Realizátor  Typ služby * Cílová 
skupina 

Počet 
osob, kt. 
služby 
využily 
/z toho 
UD 

Počet 
kontakt ů
1 

Počet 
vým ěn
2 

Počet 
vydanýc
h inj. st ř. 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certif
ikace 
(ano/
ne) 

Kontaktní 

centrum a 

terénní 

služby na 

malém 

městě 

SOL 

Trutnov  
KPS a TP 

Uživatelé 

NL a 

osoby 

blízké 

306/272 2834 1286 75 918 Okres 

Trutnov  

ano 

Centrum 

terénních 

programů 

Královéhra

deckého 

kraje 

Laxus z. ú. TP 

Uživatelé 

drog a 

osoby 

blízké 

288/276 3207 1025 120 280 Okres Jičín, 

Náchod 

(Broumov), 

Rychnov n. 

K.,  

ano 

K-centrum 

Hradec 

Králové 

Laxus z. ú. KPS 

Uživatelé 

drog a 

osoby 

blízké 

276/261 3577 2236 116 271 Okres 

Hradec 

Králové 

ano 

* TP – terénní programy, KPS – kontaktní centra, KPS a TP – sloučené programy 
 

Službou „harm reduction“ jsou pokryty všechny okresy Královéhradeckého kraje. V tomto ohledu, ani 
ke vztahu k jiným informacím k žádným významným změnám nedošlo. Dvě kontaktní centra se jeví 
pro KHK jako dostatečná. V současné době je Královéhradecký kraj plně pokrytý terénní službou, 
není zaznamenán významný region/oblast v rámci KHK, který by byl terénními službami nepokrytý. 
Nevýhodou se může jevit delší dojezdová vzdálenost služeb do okrajových částí KHK (pracovníci 
terénních služeb dojíždí z jiného okresu, než ve kterém je služba poskytována). Převážně obce 
s rozšířenou působností hodnotí spolupráci a činnost terénních služeb pozitivně. Finanční podpora 
obcí v rámci KHK v protidrogové politice jde primárně do terénních programů.  

Centrum terénních služeb KHK (Laxus z.ú.) se v druhé polovině roku 2019 více zaměřilo i na 
neinjekčních uživatele (projekt „Break the Cycle“), v činnost bude pokračovat po celý rok 2020. I 
z tohoto důvodu se zvedl, počet kontaktů a klientů využívající službu. 

V rámci terénní práce s uživateli OPL, probíhala v roce 2019 úspěšná spolupráce s PDZ (Péče o 
duševní zdraví z. s.) v jednotlivých okresech kraje. Jako velmi nadějná se jeví spolupráce 
s Centry Duševního zdraví, především v okresech HK a Trutnov ve vztahu k blízkému 
Náchodsku. Ve spolupráci se aktuálně jedná primárně o osoby s diagnostikovanou duševní 
chorobou (klienty již „zakotvené“ v sítí psychiatrických služeb) + zneužívání OPL. Jde tedy o 
duální diagnózy v klasickém psychiatrickém pojetí. 

                                                 
1 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. 
2  Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. Ve 
formulářích ZZ pro RVKPP jde o údaj distribuce harm reduction materiálu 
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Tabulka 4-3: Služby v oblasti ambulantní léčby v r. 2019 

Pozn.: Uvádějte poskytovatele NNO, ale pokud možno i AT ordinace či ordinace lékařů, kteří prokazatelně pracují s cílovou 
skupinou 

 
Název 
projektu/prog
ramu 

Realizátor  Typ 
služby
* 

Cílová 
skupina 

Kapacita
3 

Počet 
osob, kt. 
služby 
zař. 
využily 

Počet 
nově evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifik
ace 
(ano/ne
) 

Ambulantní 
centrum 

Laxus z. ú.  AL 
Uživatelé NL 
a osoby 
blízké 

15 
380 169 

KHK ano 

AT ambulance FN HK AL 
Uživatelé NL, 
patol. hráči 

20 
299 98 okr. Hradec 

Králové 
Ne 

AT ambulance FN HK SL IUD 25 
12 1 Širší okolí 

Hradce 
Králové 

Ne 

Adiktologická 
ambulance 
RIAPS 
Trutnov 

Sdružení 
ozdravoven a 
léčeben 
Trutnov 

AL, SL 
Závislosti 
obecně  

9 

156 - 
okr. Trutnov, 
(Dvůr Králové 
nad Labem) 

ano 

Protialkoholní 
záchytná 
stanice 

Protialkoholní 
poradna 
stanice 

 
AL 

Závislosti 
obecně 

8/den 
502 - 

KHK ne 

Psychiatrická 
ambulance 

MUDr. Alena 
Railová 

AL 

Psychiatričtí 
pacienti 
včetně 
závislých 

 
- 
 

 
- 

 
- 

okr. Náchod,  
(Nové Město 
nad Metují) 

 

Psychiatrická 
ambulance 

MUDr. Andrea 
Wolna 

AL 

Psychiatričtí 
pacienti 
včetně 
závislých 

 
- 

 
- 

  
- okres Jičín, 

(Hořice) 

 

Psychiatrická 
ambulance  

MUDr. Lenka 
Kasíková 

AL 

Psychiatričtí 
pacienti 
včetně 
závislých 

 
- 

 
- 

 
- okr. Trutnov, 

Náchod 

 

Psychiatrická 
ambulance 

MUDr. Aleš 
Dostál 

AL 

Psychiatričtí 
pacienti 
včetně 
závislých 

 
- 

 
- 

 
- 

okr. Náchod,  

 

Psychiatrická 
ambulnace 

MUDr. Eva 
Zárubová 

AL 

Psychiatričtí 
pacienti 
včetně 
závislých 

 
- 

 
- 

 
- 

okr. Trutnov 

 

Psychiatrická 
ambulance 

MUDr. Zuzana 
Petr Ernestová 

AL 

Psychiatričtí 
pacienti 
včetně 
závislých 

 
- 

 
- 

 
- 

okr. Trutnov 

 

Psychiatrická 
ambulance 

MUDr. Jan 
Krabec 

AL 

Psychiatričtí 
pacienti 
včetně 
závislých 

 
- 

 
- 

 
- 

okr. Jičín 

 

                                                 
3 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. Nejedná se o denní ani roční kapacitu. Jde o stav, kdy další nový zájemce o službu 
(klient), již musí být zařazen do pořadníku či odkázán do jiné služby. 
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Psychiatrická 
ambulance 

MUDr. 
Vlastimil Kyral 

AL 

Psychiatričtí 
pacienti 
včetně 
závislých 

 
- 

 
- 

 
- 

okr. Rychnov 
n. K., 
(Dobruška) 

 

Psychiatrická 
ambulance 

MUDr. 
Vladislava 
Šumberová 

AL 

Psychiatričtí 
pacienti 
včetně 
závislých 

 
- 

 
- 

 
- Hradec 

Králové 

 

Psychiatrická 
ambulance 

MUDr. Helena 
Uhlířová 

AL 

Psychiatričtí 
pacienti 
včetně 
závislých 

 
- 

 
- 

 
- Hradec 

Králové 

 

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

V roce 2019 probíhalo intenzivní vyjednávání s ORP Náchod. Ze strany Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje bylo vše připraveno pro financování detašovaného ambulantního pracoviště 
pro oblast adiktologie v Náchodě, které bude zajišťovat služba Laxus, již v roce 2019. Z důvodu 
průtahů s nalezením vhodných prostor pro ambulanci, byla činnost ambulance zahájena až v lednu 
2020, což je výrazným pozitivem pro region Náchodska, Broumovska, Novoměstska, kde pro klienty 
byli limitující dlouhé dojezdové vzdálenosti do HK i Trutnova. 

Součástí týmu Ambulantního centra HK (Laxus z.ú) je lékař psychiatr (MUDr. Zandler), stejné 
možnosti služeb lékaře psychiatra (MUDr. Kozáková, MUDr. Michalová a MUDr. Dobriková) 
nabízejí i ambulantní služby RIAPS (Trutnov, Dvůr Králové nad Labem). V tabulce nejsou uvedeny 
všechny psychiatrické ambulance v kraji, kterých je  v KHK dle VZP celkem 38. Důvodem je to, že 
všechny ambulance s klienty se závislosti dle MKN 10 nepracují nebo často velmi formálně. Byly 
proto vybrány ambulance, které dle adiktologických služeb, či místních drogových koordinátorů 
s danou klientelou pracují. V rámci koordinace je třeba jednat o bližší spolupráci s psychiatry, zejm. 
v souvislosti s duálními diagnózami, kdy je pro některé instituce kontraindikací pro přijetí klienta 
jeho drogová závislost apod.  

Situaci rozmístění a dostupnosti ambulantních služeb, vnímají jako velmi neuspokojivou adiktologické 
služby, soc. pracovníci na obcích a sociální kurátoři i kurátoři pro děti mládež. Hlavním nedostatkem 
v síti ambulantních služeb je jejich absence . Kromě dvou měst (Trutnov a Hradec Králové) 
nejsou ambulantní psychiatrická za řízení zaměřena na návykové látky (pozn. od 1/2020 
rozšířeno o Náchod), mohou být i plně hrazena, což zvyšuje podstatně práh dostupnosti služeb. 
Vzhledem k nedostatečnému pokrytí chybí často návazná služba, v případě existence služby v 
regionu jsou kapacity často naplněné. 

Dlouhodobě problematická je i ambulantní péče o nezletilé, kteří experimentují či zneužívají návykové 
látky. Adiktologické služby mají nastavenu hranici věku klientů 15+. Problematice mladších dětí by se 
měli věnovat dětští psychiatři. V tomto ohledu je pokrytí d ětskými psychiatry naprosto 
nedosta čující. Okres Jičín a částečně Trutnov, nemají tuto službu dostupnou a jsou nuceni dojíždět 
do jiných okresů KHK (HK, Náchod, RK), kde jsou dětští psychiatři kapacitně často přetíženi. Služby 
pedopsychiatrické ambulance lze využít u 4 dětských psychiatrů na 5 místech v kraji (2x Hradec 
Králové, 1x Jaroměř a Náchod – stejný lékař, 1x Rychnov nad Kněžnou). Ordinace lékařky 
v Rychnově nad Kněžnou poskytuje péči jak dospělé populaci, tak dětem a adolescentům. 
V okrese Trutnov působí ještě v rámci SOL Trutnov – MUDr. Kozáková – dle aktuálních informací 
cca úvazek 0,2 (nepřibírá nové pacienty). 
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Tabulka 4-4: Služby v oblasti rezidenční léčby v r. 2019 

Pozn.: Neslučujte oddělení detoxifikace a pobytová oddělení, uveďte VŠECHNA pobytová za řízení, která s cílovou 
skupinou pracují. 

Název 
projektu/progra
mu 

Realizátor  Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapaci ta
4 

Počet 
osob, kt. 
služby za ř. 
využily 

Počet 
nově 
evid. 
žádostí 
o léčbu 

Územní 
působnos
t, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Léčebna 
návykových 
nemocí 
Nechanice 

FN HK LZS 

Závislí na 
NL + patol. 
hráči 
dospělí 

50 

 
254 

 

celá ČR ne 

Léčebna 
návykových 
nemocí 
Nechanice 

FN HK DTX 
Závislí na 
NL - 
dospělí 

6 

 
182 

 

Celá ČR ne 

Domov Dolní 
zámek 

Domov 
Dolní 
zámek 

DZR 
Osoby 
závislé na 
alkoholu 

49 
 
49 

 
18 KHK ne 

Oblastní 
nemocnice 
Náchod, 
pracoviště Nové 
město nad 
Metují 

 DTX 
Závislosti 
na NL - 
dospělí 

20   

KHK ne 

Výchovný ústav 
Husův domov a 
školní jídelna - 
oddělení pro 
děti 
experimentující 
s NL a drogově 
závislé 

MŠMT 
Výchovný 
ústav 

Chlapci 15 
– 19 
s výchovný
m a 
závislostní
m 
problémem 

24   

Celá ČR – 
na základě 
rozhodnutí 
soudu  

ne 

*DXT – detoxifikace, LZS – lůžkové zdravotní služby (KSLP-krátkodobá a střednědobá lůžková péče), RPTK – terapeutické 
komunity, DZR – domovy se zvláštním režimem  
 

Žádné změny v roce 2019 nebyly zaznamenány. Počet lůžkových zařízení se jeví jako dostačující, 
problém je s dostupností detoxifikace. V LNN Nechanice není zajištěna 24hodinová přítomnost 
lékaře. Z tohoto důvodu tak nefunguje DTX v plném rozsahu, ale jako příjmové oddělení. V případě 
pacientů, kteří potřebují intenzivnější dohled lékaře, je nutné vyhledat jiný DTX. Pro LNN je využívána 
v rámci kraje kapacita - Psychiatrické kliniky FN HK, případně PO Nové Město nad Metují, kde jsou 
zajištěny 24 hodinové služby lékaře. Klienti před nástupem léčby tak využívají i DTX mimo KHK 
(nejčastěji PN Havlíčkův Brod, Kosmonosy, OLÚ Žamberk), které však mají omezenou kapacitu a 
nejsou pro obyvatele z některých částí KHK snadno dostupné.  

 
Domov Dolní zámek, je službou domova se zvláštním režimem pro uživatele alkoholu, kteří zvládají 
v momentě nástupu abstinovat a dosáhli věku 45 let. Toto zařízení aktuálně směřuje ve svém 
snažení k osamostatňování a zkompetentňování klientů do té míry, aby mohli zařízení opustit. 
Velkým tématem u t ěchto klient ů je však prevence relapsu a bariéry jiných služeb v e vnímání 
problému s alkoholem u cílové skupiny senior ů. Domovy pro seniory však nejsou pro tento 
typ klientely prozatím p říliš p řipraveny.  Velkým problémem se v tomto ohledu také jeví tlak na 
obsazenost lůžek zařízení, který neumožňuje intenzivnější a dlouhodobější práci s klientem na menší 
míře podpory. V těchto tématech je tedy mnoho co dohánět. 

                                                 
4 Kapacita – pro kolik klientů současně je program maximálně určen; počet míst v zařízení/programu. V tomto případě jde o 
počet lůžek. 
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Tabulka 4-5: Služby v oblasti následné péče v r. 2019 

Název 
projektu/pro
gramu 

Realizátor  Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacit
a4 

amb. / 
pobyt. 

Počet 
osob, kt. 
služby za ř. 
využily 

Počet 
nově evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifika
ce 
(ano/ne) 

Ambulantní 
centrum 

Laxus z.  ú ambulantní 

Závislí po 
absolvování 
léčby ve fázi 
abstinence  

5/den 34 7 KHK  ne 

*ambulantní – následná péče ambulantní, pobytová – následná péče pobytová, - jiné 
 

Služba následné péče pro obyvatele KHK fungovala v roce 2019 pouze jedna. Funguje v rámci 
Ambulantního centra Laxus v Hradci Králové. Kapacita se jeví jako dostatečná. Funkci doléčovacího 
zařízení plní také adiktologické ambulantní psychiatrické zařízení v Trutnově a ve Dvoře Králové nad 
Labem. Jedná se o zdravotnické zařízení, nicméně klientům či pacientům s tématem doléčování se 
vždy podpory či pomoci dostane.  
 
V KHK není zařízení typu chráněného bydlení pro klienty přicházející z léčby a výkonu trestu 
odnětí svobody, kteří se nemají kam vrátit a často opět končí na ulici. Velkým problémem je řešení 
bytové situace jakéhokoli klienta sociální práce, trvá obava, že se jedná spíše o problém, že klienti 
nemají adekvátní bydlení, nikoli že potřebují služby doléčovacího programu.  

 
Tabulka 4-6: Ostatní specializované programy v r. 2019 (služby ve vězení, sociální podniky, záchytné stanice apod.)  

Název 
projektu/ 
programu 

Realizátor  Typ služby * Cílová 
skupina 

Kapa
cita 4 

Počet 
osob, kt. 
služby 
zař. 
využily 

Počet 
nově 
evid. 
žádostí 
o léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifika
ce 
(ano/ne) 

Centrum 
poradenských 
služeb pro 
obviněné a 
odsouzené 

Laxus z. ú.  
Služby ve 
vězení 

Uživatelé drog 
v konfliktu se 
zákonem 

- 458/101* 236/82* 

Věznice 
Odolov, 
Hradec 
Králové, 
Valdice 

ano 

Protialkoholní 
záchytná 
stanice 

Protialkoholní 
záchytná 
stanice KHK 

DTX 
 

akutní 
intoxikace 
alkoholem 
nebo NL 

8/den 

 
1646 

- 

KHK ne 

Zájmový 
spolek Naše 
Ulita 

Naše Ulita z.s. 
Soc. 
rehabilitace 
dle §70 ZSS 

Osoby 
s duševním 
onemocněním 
a osoby 
ohrožené 
závislostí nebo 
závislých na 
NL 

- 

- - 

Okr. Jičín 
(Hořice a 
okolí) 

ne 

* počet klientů celkem 10 věznic/ počet ve věznicích v KHK  - Valdice, Odolov, Hradec Králové 
 

Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené bylo pod vlivem nečekané změny v 
dotacích ve druhém pololetí roku 2019 a s tím spojené krácení pracovních úvazků, nuceno 
ukončit pravidelnou spolupráce s VV HK od června 2019. V II. pol. roku 2019 probíhal kontakt 
pouze se SOVT Pouchov a to 1x měsíčně 1 pracovnice. 
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5. Různé   -   další údaje  

- Kontaktní údaje o zařízeních, která působí na území kraje. Tato část slouží mimo jiné sekretariátu 
RVKPP k aktualizaci Mapy pomoci na www.drogy-info.cz.  Proto, prosíme, zkontrolujte údaje uváděné 
o zařízeních vašeho kraje v mapě pomoci k termínu odeslání zprávy a v tabulce níže uveďte aktuální 
kontaktní údaje a také zda došlo nebo ne k změně údajů.  

 
Název Typ  

služby 
Adresa  Kontaktní 

osoba 
Telefon  e-mail  www  Změna 

údajů 
oproti 
Mapě 
pomoci 

Centrum terénních 
programů KHK   TP 

Říční 1252/3A, 
500 02 Hradec 
Králové  

Bc. Petr 
Pavlíček 

+420 773 071 
489 

teren.hradec@la
xus.cz 

www.laxus.cz 
 

ano   

Ambulantní 
centrum Náchod 

AL Krámská 29, 
54701 Náchod 

Bc. Lenka 
Pumrová 

+420 734 319 
991 

ambulance.nach
od@laxus.cz 

www.laxus.cz ano   

Hradec Králové, 
Ambulantní 
centrum Hradec 
Králové 

AL Gočárova 
1620, 500 02 
Hradec 
Králové 

Mgr. Irena 
Šritrová 

+420 777 033 
618 

ambulance.hrad
ec@laxus.cz 

www.laxus.cz ano 

Hradec Králové, 
Středisko 
výchovné péče 
Návrat 

Prim. 
Preven. 

Říčařova 277 
503 01 Hradec 
Králové 
 

Mgr. Monika 
Konštacká 

739 401 363, 
495 221 590 

svpnavrat@gma
il.com 
 

https://www.svphk.c
z/ 
 

ano  

Hradec Králové, 
Krajský školský 
koordinátor 
prevence 

Prim. 
Preven. 

Krajský úřad 
Královehradec
kého kraje, 
Pivovarské 
náměstí 1245, 
Hradec 
Králové, 500 
03 

Mgr. Jana 
Hrnčířová 

495 817 359 
 

jhrncirova@kr-
kralovehradecky
.cz 
 

http://www.kr-
kralovehradecky.cz 
 

ano 

Koordinátor 
prevence PČR 

prim. 
Preven. 

Ulrichovo nám. 
810, Hradec 
Králové, 501 
01 

Mgr. Eva 
Prachařová 

974 534 207 krph.tisk.na@p
cr.cz 
 

https://www.policie.c
z/docDetail.aspx?do
cid=22301382&doct
ype=ART&prev=true 
 

ano 

Metodik prevence 
PPP Jičín  

Prim. 
Preven. 

Fortna 39, 506 
01 Jičín 

Mgr. Lukáš 
Nálevka 

+420 739 
293 888 

l.nalevka@pppji
cin.c 
 

www.pppkhk.cz 
 

ano 

Metodik prevence 
PPP Náchod 

Prim. 
Preven. 

Smiřických 
1237, 
547 01 Náchod 
 

Mgr. Nikola 
Hendrychov
á 

+ 420 702 292 
353 

n.hendrychova
@pppnachod.cz 

www.pppkhk.cz 
 

ano 

Metodik prevence 
PPP Rychnov nad 
Kněžnou 

Prim. 
Preven. 

Javornická 
1501 
516 01 
Rychnov nad 
Kněžnou 

Mgr. 
Zdenka 
Moravcová 
Ženatová 

+420 494 535 
476 

z.zenatova@pp
prychnov.cz 
 

www.pppkhk.cz 
 

ano 

Metodik prevence 
PPP Trutnov 

Prim. 
Preven. 

Horská 5, 541 
01 Trutnov - 
Střední 
Předměstí 

Mgr. Jana  
Kaplanová, 
DiS. 

+ 420 602 620 
020 

j.kaplanova@pp
ptrutnov.cz 

www.pppkhk.cz 
 

ano 

Hradec Králové, 
Komunitní centrum 
Semafor 

ostatní Gočárova třída 
1620/30 
500 02 Hradec 
Králové 

Bc. Zdena 
Schauerová 

774 807 052 centrum.semafor
@salinger.cz 

https://www.salinger.
cz/centrum-semafor 
 

ano 

Hradec Králové, 
Nízkoprahové 
centrum pro děti a 
mládež Modrý 
pomeranč 

ostatní Formánkova 
437, 500 
11Hradec 
Králové 

Mgr. Radka 
Volejníková 

777 041 030 nizkoprahove.ce
ntrum@salinger.
cz 
 

https://www.salinger.
cz/nzdm-modry-
pomeranc 

ano 

Hradec Králové, 
Středisko Triangl 

ostatní Třída Karla IV. 
1222 
500 02 Hradec 
Králové 
 

Mgr. Petra 
Kalmusová 

774 807 011 triangl@salinger
.cz 
 

https://www.salinger.
cz/triangl  

ano 

 
- Aktualizovat v rámci mapy pomoci je třeba i místní protidrogové koordinátory, aktualizováno v tabulce 

– VZ kapitola č. 2, podkapitola 2.1.1.   


