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Problematika drogově závislých v hlavním městě Praze 
 HMP má mezi kraji ČR zcela specifické postavení  

v oblasti užívání návykových látek 
 Vysoká koncentrace lidí užívajících drogy z okolí  

hl. m. Prahy, ale i z celé ČR a z okolních zemí 
 Vysoký výskyt problémového užívání drog – užívání 

opioidů a pervitinu vč. injekčního užívání drog 
 Na území HMP se odhaduje cca 30 % z celkového 

počtu problémových uživatelů drog v ČR, tj. cca  
2 - 3násobný výskyt na počet obyvatel HMP  
ve srovnání s průměrem ČR 
 => Nejvyšší relativní počet drogově závislých osob 
   – cca 13 tisíc je na území HMP 

 



Dokumenty HMP 

Strategie hl. m. Prahy pro oblast závislostního 
chování na období 2022 – 2027 (Schváleno  
na zasedání ZHMP dne 8.9.2022) 

Optimální síť adiktologických služeb v Praze  
(Schváleno na zasedání ZHMP dne 16.6.2022) 
 M.j. specifikuje i počet nízkoprahových center v městských částech Prahy 

 Analytické dokumenty (únor 2022, duben 2022)  

 



Dokumenty MČ Praha 5 

Programové prohlášení Rady MČ Praha 5 
pro období září 2019 – podzim 2022 

Protidrogová strategie MČ Praha 5 pro rok 2023 
(V době zpracování této naší strategie nebyla stále doposud  
MHMP schválena Koncepce a strategie protidrogové politiky,  
která měla být platná pro období 2021 – 2027 pro hl. m. Prahu) 

Program prevence kriminality MČ Praha 5  
pro rok 2023 



Programové prohlášení Rady MČ Praha 5 
pro období 17. září 2019 – podzim 2022 
Oblast bezpečnosti  

Oblast prevence kriminality Program prevence 
kriminality MČ Praha 5 pro rok 2023 

Spolupráce s:  
Městskou policií hl. m. Prahy, 
Policií ČR,  
Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy 

 

 

 



Problematické lokality na území MČ Praha 5 
 Kontaktní centrum Progressive, o. p. s. a jeho okolí 

(Mahenova, Erbenova ul., Husovy sady) 
 Kontaktní centrum Sananim, z. ú. a jeho okolí (sady 

Na Skalce) 
 Anděl 
 Parky Sacre Coeur a Mrázovka 
 Objekt v ulici Na Loužku 2 (squat) 
 Objekt bývalého hotelu Vaníček, Na Hřebenkách 60 

(squat) 
 
 



Adiktologické služby na území MČ Praha 5  

 PROGRESSIVE o.p.s. – Kontaktní centrum, Terénní 
program, program Fixpoint  

 
 SANANIM, z.ú. – Kontaktní centrum 
 
 DROP IN o.p.s – Centrum následné péče 
 
 Therapia Viva s.r.o. (MUDr. Sikora) – AT ambulance  

a substituční léčba 
  



Seznam míst se zvýšeným výskytem 
drogově závislých 
1 - Kontaktní centrum Progressive, 
o.p.s. - Mahenova 294, Praha 5 a jeho 
okolí (Mahenova. Erbenova 
ul., Husovy sady) 
2 - Sananim, z. ú – Na Skalce 819, 
Praha 5 a jeho okolí (sady na Skalce) 
3 - Drop In o. p. s. (Centrum následné 
péče AT ambulance) - Kobrova 3175, 
150 00 Praha 5-Smíchov 
4 - Therapia Viva s.r.o. (MUDr. Sikora) 
- Erbenova 193, 150 00 Praha 5-
Košíře 
5 - Anděl 
6 - Park Sacré Coeur 
7 - Park Mrázovka 
8 - Na Loužku 2 (squat) 
9 - Na Hřebenkách 60 (squat) 



Důvody zvýšené koncentrace drogově závislých  
v Praze 5 
 Dvě kontaktní centra z celkových tří na území HMP 
 

 Vysoký počet klientů kontaktních center (až 90 osob denně) 
 Vysoká náročnost na poskytování kvalitní služby 

 

 Hlavní užívanou látkou je buprenorfin nebo kombinace 
s dalšími látkami (nejčastěji pervitin) 

 

 Přesun osob drogově závislých z MČ Praha 1 na MČ Praha 5 
(souvislost s COVID-19 – nouzový stav) 

 

 Ordinace lékaře, který poskytuje klientům závislým  
na návykových látkách substituční léčbu 
 kumulace problémových služeb přímo v centrech 

rezidenční zástavby Prahy 5.  



Chronologie kroků MČ Praha 5 k řešení situace 
 Březen 2020: Dotazníkové šetření „Cítíte se v Praze 5 bezpečně?“  

      => výstupy = hlavní impuls  
 Opakované podněty ze strany MČ Praha 5 směřované na MHMP 

 9.2.2021: Dopis  starostky MČ Praha 5 adresovaná radní HMP pro sociální oblast - opětovná  
žádost o řešení problematiky kontaktních center a protidrogové problematiky v Praze 5  
(s odvoláním na jednání 28.7.2020) 

 15.4.2021: Jednání k objektům HMP použitelným pro nízkoprahové služby pro lidi závislé  
na návykových látkách - RAD HMP pro sociální oblast, RAD HMP pro správu majetku, vedoucí 
úředník MHMP, STA MČ Praha 5, RAD MČ Praha 5, MST MČ Praha 5 

 + další korespondence a osobní schůzky 
 

 Dne 17.9.2021 podepsána společná „Deklarace Městských částí Prahy 1, 2 a 5 
o společném postupu při řešení situace související se zvýšeným pohybem  
a koncentrací osob vykazujících závadové chování ve veřejném prostoru“ – 
adresováno primátorovi HMP 

 

 Dne 15.12.2021 ÚMČ Praha 5 doručena žádost o vypovězení nájemní smlouvy 
Kontaktnímu centru Progressive o.p.s.  

 podloženo též peticí občanů „Chceme Prahu 5 bezpečnou  
a čistou“ adresovanou MHMP 

 



Chronologie kroků MČ Praha 5 k řešení situace 
 Květen 2022:  
 Organizace Progressive o.p.s. informována ze strany MČ Praha 5 

o možnosti skončení nájmu nebytových prostor v Mahenově ulici 
dohodou, a to k datu 31.12.2023.  
 návrh plně zohledňoval možnosti čerpání dotací na rok 2023 
 organizaci Progressive o.p.s. poskytnuta nadstandardně 

dlouhá doba k nalezení nových prostor k provozování 
kontaktního centra  

 tato dohoda nebyla ze strany organizace Progressive o.p.s. 
akceptována 

 
 Dne 14.6.2022 setkání s občany v Mahenově ulici ve věci řešení 

problémů způsobovaných vysokou koncentrací osob závislých  
na návykových látkách (zástupci MHMP se nezúčastnili, byť byli 
pozváni) 



Chronologie kroků MČ Praha 5 k řešení situace 
 

 
 Dne 25.7.2022 Radou MČ Praha 5 schváleno podání výpovědi 

organizaci Progressive o.p.s. z nebytových prostor, přičemž 
výpovědní lhůta končí až dne 28.2.2023 
 

 Dne 12.9.2022 proběhlo opět setkání s občany na téma „Co se 
změnilo a změní v Mahenově ulici a jejím okolí“, opět bez účasti 
zástupců MHMP, kteří nereagovali na pozvání ke společnému 
jednání 



Aktuální úkoly k řešení 
 Zefektivnit komunikaci mezi hlavním městem Prahou  

a městskými částmi v oblasti protidrogové politiky 
 HMP by měl převzít roli koordinátora protidrogové politiky 

 
 Decentralizovat specializované nízkoprahové služby  

a rozšířit jejich počet i mimo centrální městské části 
 

 Zamezit zneužívání substituční léčby u osob závislých  
na návykových látkách 
 

 Zvýšit počet strážníků a policistů v rizikových lokalitách 
 

 



Aktuální úkoly k řešení 
 Umožnit širší zapojení městských částí, policie a dalších 

subjektů do procesu tvorby souvisejících koncepčních 
materiálů hlavního města Prahy 

 

 Ze strany HMP poskytnout MČ, kde budou kontaktní 
centra zřízena podporu 
 Kamerový systém 
 Pravidelný monitoring 
 Více policistů v ulicích 
 Finanční podpora 

 

 Podporovat otevřenou diskuzi o bezpečnosti  
ve veřejném prostoru hlavního města Prahy za účasti 
všech aktérů i široké veřejnosti  

 



Aktuální úkoly k řešení 
 Rozšířit počet kontaktních a poradenských služeb 
 minimalizace zdravotních a sociálních rizik vzhledem  

k jejich dlouhodobě nízkému počtu v HMP 
 

 Vhodnější rozmístění nízkoprahových kontaktních 
center pro uživatele návykových látek  
v jednotlivých městských částech HMP (mimo 
zástavbu) 

 

 Snížení počtu klientů kontaktních center 
 možnost poskytnutí kvalitní služby 

 

 Rozšíření počtu terénních programů v oblasti 
minimalizace zdravotních a sociálních rizik 

 

     
   



Aktuální úkoly k řešení 
 Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat chování osob 

závislých na návykových látkách ve veřejném prostoru 
 

 Získávat zpětnou vazbu a zohledňovat pocitové mapy 
obyvatel dotčených oblastí 

 

 Revidovat obecně závazné vyhlášky související 
s pohybem a koncentrací osob závislých  
na návykových látkách ve veřejném prostoru 

 

 Zvýšit počet kvalitních substitučních programů 
zajišťovaných multidisciplinárními týmy 



     DĚKUJI ZA POZORNOST  
 

Mgr. Renáta Zajíčková 
starostka MČ Praha 5 
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