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ÚVOD
V této zprávě jsou předkládána dostupná data týkající se problematiky užívání drog a závislostí ve
městě Brně. Měla by sloužit příslušným odborným institucím k analýze vlastní činnosti v lokálním
kontextu, médiím k informovanému komentování situace v této oblasti v Brně, ale i zájemcům z řad
široké veřejnosti pro představu o tom, jaké psychoaktivní látky jsou v Brně užívány, jaké problémy toto
užívání způsobuje v různých skupinách lidí, jaká zde existují rizika závislosti a jakým způsobem se
touto problematikou zabývají odborníci a jiní relevantní aktéři.
Oblasti drog a závislostí se v Brně věnuje celá řada institucí a organizací napříč zdravotnictvím, sociální
oblastí, školstvím, policií, kulturou a dalšími. Je to multidisciplinární a mezioborová oblast, která
vyžaduje komplexní koordinaci. Ta je na území Brna zajišťovaná městskou protidrogovou
koordinátorkou, která má od roku 2017 k dispozici Městský koordinační tým pro oblast drog a závislostí
složený z nezávislých expertů. Pro vytvoření základního rámce určujícího, které prvky sítě by měly být
posíleny, vznikla v roce 2016 podrobná Analýza drogové situace ve městě Brně a související
doporučení pro městskou drogovou strategii 20161. Na jejím základě byla vytvořena Strategie politiky
SMB v oblasti drog a závislostí na období 2018–20212 a dva dvouleté Akční plány strategie politiky
SMB v oblasti drog a závislostí na období 2018–20193 a období 2020–20214. V době vydání této zprávy
prochází schvalovacím procesem Strategie politiky SMB v oblasti drog a závislostí na období 20222025 a Akční plán strategie politiky SMB v oblasti drog a závislostí na období 2022-2023.
Rok 2020 byl velmi specifický kvůli pandemii covid-19, která zasáhla všechny organizace, jejich projekty
a služby. Organizace dokázaly na danou situaci velmi pružně reagovat, ovšem ne všechny mohly
dosáhnout takových výkonů jako v roce předchozím a některé zaznamenaly výrazný úbytek klientů.
Vzhledem k množství faktorů, které se na těchto změnách ve výkonnosti služeb podílely, není možné
vyvozovat žádné relevantní závěry na základě srovnání s minulými lety. Takřka celý rok jsme čelili
extrémně specifické situaci, která nemá v novodobé historii obdoby.
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KAPITOLA 1: EPIDEMIOLOGICKÉ ÚDAJE
ALKOHOL A TABÁK
Z výzkumné zprávy za rok 20205 vyplývá, že v České republice pije alkohol denně nebo obden 19,8 %
osob, v přepočtu na počet obyvatel Brna (376 431 k 1. 1. 2021 dle www.mistopisy.cz) to znamená, že
zhruba 74 533 obyvatel města Brna pije alkohol denně nebo obden. Ve srovnání s rokem 2019
došlo k nárůstu o 2,4 % (v roce 2019 se jednalo o 17,4 %). Z celkové populace šlo u 8,8 % osob o
škodlivé pití, které podle WHO6 znamená průměrnou denní spotřebu alkoholu více než 60 gramů u
mužů a 40 gramů u žen. V přepočtu je ve městě Brně 33 126 osob pijících alkohol škodlivým
způsobem. Podle stejné zprávy je v ČR 23,1 % kuřáků, z toho 16,6 % denních kuřáků, v přepočtu je
to tedy 86 956 osob v Brně, které kouří tabákové výrobky, z toho 62 488 kouří denně.
HRÁČSTVÍ
Podle Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR7 má zkušenosti s hazardním hraním (včetně loterií a
stíracích losů) 73,1 % obyvatel. Stejná zpráva uvádí, že v kategorii vysokého rizika v souvislosti s
hraním hazardních her se v roce 2020 nacházelo v ČR celkem 1,3 % populace ve věku 15 a více let.
Na základě toho lze usuzovat, že v Brně se v kategorii vysokého rizika v souvislosti s hraním
hazardních her nacházelo 4 894 obyvatel.
REKREAČNÍ UŽÍVÁNÍ NELEGÁLNÍCH DROG
V době vydání této zprávy nebyla zatím publikována data o užívání drog v obecné populaci sbíraná
Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti za rok 2020, je tedy možné
vycházet pouze z dat za rok 20198. Podle nich je jednoznačně nejužívanější nelegální drogou konopí,
za poslední rok užilo konopný produkt minimálně jednou 9,4 % osob. Daleko menší počet lidí, 1,5 %
populace, užilo v posledním roce druhou nejrozšířenější nelegální psychoaktivní látku, kterou je MDMA
(extáze). Na třetím místě jsou houby s psychedelickými účinky (0,7 %), na čtvrtém pervitin, dále potom
kokain, heroin, LSD9 a těkavé látky. Po přepočtení na počet obyvatel města Brna by tedy
vycházelo, že v Brně v posledním roce užilo 35 385 osob konopí, 5 646 osob MDMA (extázi) a 2
635 osob halucinogenní houby. Nicméně tato čísla vycházejí z průměrných údajů za celou republiku
a vzhledem k městskému charakteru Brna častěji spojenému s užíváním drog se dá předpokládat, že
čísla mohou být až dvojnásobně vyšší. Konkrétní údaje pro Brno však nejsou k dispozici.
V roce 2020 proběhl Monitoring programu Hard&Smart se zaměřením na nové trendy ve vybraných
lokacích nočního života a zábavy v souvislosti s karanténou v období 1. – 30. 5. 2020. V tomto období
byly na základě opatření souvisejících s pandemií covid-19 výrazně omezeny aktivity v prostředí
nočního života a zábavy. Ve sledovaném období byla prakticky pozastavena klubová a festivalová
Csémy, L., Dvořáková, Z., Fialová, A., Kodl, M., Malý, M., & Skývová, M. 2021. Užívání tabáku a alkoholu v
České republice 2020. Praha: Státní zdravotní ústav.
6 World Health Organization
7 Mravčík, V., Rous, Z., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Černíková, T., Cibulka, J. 2021. Výroční
zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2020. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České
republiky.
8 Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Černíková, T., Rous, Z., Tion Leštinová, Z.,
Nechanská, B., Cibulka, J., Fidesová, H., Vopravil, J. 2019. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České
republice v roce 2019. Praha: Úřad vlády České republiky.
9 Lysergic acid diethylamide
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činnost. Společnost Podané ruce, o. p. s., považovala za nezbytné pro nastavení intervencí a aktivit,
získat data o aktuálních trendech a vývoji, kam se současná scéna nočního života a zábavy posouvá.
Cílovou skupinou monitoringu byli jedinci z obecné populace, kteří se zdržují ve sledovaných lokalitách
(např. veřejná prostranství v blízkosti prodeje alkoholických nápojů atd.). Typově se výzkum zaměřoval
na prodejce alkoholu, stejně tak na konzumenty alkoholu, tabáku i ilegálních psychoaktivních substancí.
V městě Brně se dotazníkového šetření zúčastnilo 49 osob (z toho 29 mužů a 20 žen). Z dotazníkového
šetření vyplynulo, že nejvíce užívanou látkou je alkohol. Ten užívalo za poslední měsíc 48 ze 49 osob,
nejčastěji několikrát týdně. Tabák užívalo 26 ze 49 dotazovaných, nejčastěji vícekrát za den.
Z nelegálních substancí se nejčastěji jednalo o konopné látky, které užívalo 16 ze 49 osob, následovala
extáze (6 ze 49 osob). Ostatní látky se objevily v řádu několika jednotek. Užití heroinu nebylo
zaznamenáno vůbec. Zhruba u poloviny respondentů konzumujících ve sledovaném období nelegální
látky nenastala žádná změna ohledně četnosti užívání. Druhá polovina osob je téměř rovnoměrně
rozložena na ty, kteří užívali více a ty, kteří užívali méně.
Co se týče místa užívání, tak před opatřeními probíhalo převážně v podnicích (zejména alkohol),
konopné látky byly nejčastěji užívány v domácím prostředí. Během omezujících opatření se konzumace
přesunula nejvíce do domácností a na veřejná místa (např. parky).
PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ DROG
Problémové užívání drog je termín, který se používá v epidemiologických výzkumech a označuje
pravidelné užívání opiátů nebo metamfetaminu a/nebo injekční užívání drog. Podle odhadů studie z
roku 201810 je v Brně 2 200 osob, které pravidelně a většinou injekčně užívají pervitin či opiáty,
největší část z nich tvoří uživatelé pervitinu (cca 1 900, tj. 86 %). Osob, které užívají opiáty jako
svou primární drogu, je přibližně 400 (18 %), minimálně polovina z nich využívá substituční léčbu.
Pozitivní na virovou hepatitidu C je kolem 500 osob (23 %), HIV pozitivních je mezi injekčními uživateli
drog cca 5 (0,2 %). Podle stejné studie je téměř 70 % z této skupiny problémových uživatelů drog v
situaci nestabilního bydlení.
ÚMRTÍ V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM DROG
Následující tabulka poskytnutá Ústavem zdravotnických informací a statistiky ukazuje počty zemřelých
s provedeným toxikologickým vyšetřením podle vlivu látky na úmrtí ve městě Brně v roce 2020. Vyplývá
z ní, že k smrtelným předávkováním dochází v Brně minimálně a nejčastěji v důsledku nadměrného
požití alkoholu nebo léků. U léků se přitom předpokládá, že zhruba polovina případů jsou sebevraždy.
V roce 2020 došlo v Brně ke dvěma případům předávkování nelegálními drogami, a to konkrétně
opiáty. Ostatní látky uvedené v tabulce jsou legální.

AdRes Institut. 2019. RDS studie – seroprevalenční studie a odhad problémového užívání drog ve statutárním
městě Brně. Závěrečná zpráva. Magistrát města Brna.
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Tabulka č. 1: Počet zemřelých s provedeným toxikologickým vyšetřením dle vlivu látky na úmrtí v Brně
v roce 2020
Skupina látek
Vliv látky na úmrtí
Předávkování
Možný vliv
CELKEM
Barbituráty
0
0
0
Benzodiazepiny
0
1
1
COHb (tabák)
5
0
5
Ethanol
9
10
19
Jiné medikamenty
6
1
7
Opiáty
2
0
2
CELKEM
22
12
34
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Pokud jde o celorepublikové údaje o ethanolu, v r. 2019 bylo podle zmíněné výroční zprávy v celé ČR
identifikováno celkem 783 alkoholových úmrtí (776 v r. 2018).11

Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Černíková, T., Rous, Z., Tion Leštinová, Z.,
Nechanská, B., Cibulka, J., Fidesová, H., Vopravil, J. 2019. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České
republice v roce 2019. Praha: Úřad vlády České republiky.
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KAPITOLA 2: NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY PRO UŽIVATELE DROG
Pro účely této zprávy jsou vnímány jako nízkoprahové služby takové, které nabízí pro svou cílovou
skupinu konkrétní okamžitou pomoc, ať už zdravotní, sociální nebo jinou. Jako taková působila v roce
2020 v Brně tři kontaktní centra pro uživatele nelegálních i legálních návykových látek (provozovaná
společnostmi DROM, romské středisko, p. o., a Společností Podané ruce, o. p. s.), Terénní programy
pro uživatele nelegálních drog provozované Společností Podané ruce, o. p. s., a Terénní programy pro
práci s uživateli legálních návykových látek, zejména alkoholu, organizací Renadi, o. p. s., a Kontaktní
centrum Renadi, o. p. s., pro lidi ohrožené závislostí na alkoholu. Do této kapitoly řadíme také
substituční program Společnosti Podané ruce, o. p. s., a některé činnosti ambulance Remedis, s. r. o.,
které – ačkoliv se promítají i do statistik kapitoly „Zdravotní péče“ – sdílejí s nízkoprahovými službami
důraz na okamžitou pomoc a snižování rizik užívání drog.
KONTAKTNÍ PRÁCE S UŽIVATELI NELEGÁLNÍCH DROG
V dubnu 2020 zahájilo svou působnost Kontaktní centrum Společnosti Podané ruce, o. p. s., na ulici
Vlhká. Zde byla poskytována pomoc osobám dlouhodobě se vyskytujícím v exponovaných lokalitách
města Brna (zejména oblast před hlavním nádražím a oblast ulic Křenová – Mlýnská – Šujanovo
náměstí), které byly bez přístřeší a byly závislé na alkoholu nebo jiných nelegálních látkách. Probíhal
zde projekt se zvláštním režimem konzumace alkoholu, jehož cílem je snižování míry rizikovosti
konzumace alkoholu u těchto osob. Toto centrum působilo preventivně i v rámci pandemie covid-19.
Celkový počet klientů byl 728.
V polovině roku 2019 došlo k přesunu Kontaktního centra Společnosti Podané ruce, o. p. s., (dále jen
SPR) na novou adresu U Červeného mlýna 1 v MČ Královo Pole z důvodů plánované celkové
rekonstrukce areálu na Vídeňské 3, kde Společnost Podané ruce, o. p. s., měla několik let sídlo a kde
působilo kontaktní centrum od doby svého vzniku v roce 1993. Tento přesun měl pochopitelně dopad
na počty klientů a kontaktů služby jak v roce 2019, tak v roce 2020. Další důvod, proč se snížil počet
klientů v kontaktním centru, představovala v roce 2020 i pandemie covid-19, kdy byl v průběhu
nouzového stavu omezen provoz kontaktní místnosti a s ní i další poskytovaná pomoc. Fungování
kontaktního centra bylo omezeno na provoz přes „okénko“ výměnné místnosti, klienti využívali hlavně
distribuci HR materiálu.
Význam Kontaktního centra DROM, romského střediska, p. o., které působí na ulici Bratislavská, se od
roku 2018 upevňuje. Nárůst v ukazatelích (počet kontaktů, počet vydaných HR setů) mezi lety 2019 a
2020 je zřejmý v tabulce č. 2. Poměr kontaktů KC DROM a KC SPR v roce 2020 byl 34 : 66, v roce
2019 byl poměr podobný, a to 37 : 63. Výrazný rozdíl je však zaznamenán v počtu klientů, kdy v roce
2020 klesl jejich počet v KC SPR ze 606 na 366, v KC DROM vzrostl o čtvrtinu (viz tabulka č. 2).
Polovina klientů je závislá na pervitinu, třetina na heroinu, zbytek tvoří klienti závislí na metadonu,
alkoholu a dalších psychoaktivních látkách. Zde je nutné zdůraznit, že oproti KC SPR funguje KC
DROM s méně než polovičním počtem úvazků.
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Tabulka č. 2: Činnost kontaktních center 2019–2020
Klienti 2019

SPR
645
Kontaktní
centrum

Klienti
2020

Kontakty 2019

Kontakty
2020

HR sety 2019

HR
sety 2020

406

7964

7039

106514

120208

SPR peer
pracovníci

11229

DROM
348
Kontaktní
centrum

455

3249

4320

17123

20813

Terénní 831
programy
SPR

868

9970

10780

174516

217083

SPR
Kontaktní
centrum
Vlhká

728
(od 17.4. do
31.12.2020)

CELKEM 1824

2457

298153

369333

20841
(od 17.4. do
31.12.2020)

21183

42980

Zdroj: Společnost Podané ruce, o. p. s., a DROM, romské středisko, p. o.

V roce 2020 pracovaly Terénní programy Brno se 868 klienty, uskutečnily 10 780 kontaktů a vydaly
217 083 HR setů. Služba nepřerušila svůj provoz ani během nepříznivé epidemické situace kvůli covidu
-19. Během celého roku 2020 musel projekt reagovat na související složitou situaci. Nicméně pro klienty
nastala pouze minimální omezení ve využívání služby. Pro srovnání ještě přidáváme údaje Terénních
programů Brno Společnosti Podané ruce, o. p. s., které za rok 2019 uskutečnily 9 970 kontaktů s 831
klienty a vydaly 174 516 HR setů.
V SPR funguje také skupina peer pracovníků, kteří působí v rámci projektu „Participace průvodců
zotavením a peer pracovníků na formě efektivního systému pomoci a zotavení ve městě Brně“. Tito
pracovníci navázali úzkou spolupráci s Kontaktním centrem Vlhká. Pracovníci tohoto programu se také
podílejí na harm reduction, v roce 2020 vyměnili 11 229 injekčních stříkaček. V listopadu loňského roku
byl také nově nainstalován na ulici Tkalcovská pevný kontejner na použitý injekční materiál, jehož
obsluhu provádí právě skupina peer pracovníků. V kontejneru bylo nalezeno 18 injekčních stříkaček,
v okolí kontejneru pak dalších 209.
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PREVENCE A LÉČBA INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Počet provedených testů na infekční onemocnění v rámci nízkoprahových služeb SPR byl v roce
2020 celkem 428.
V roce 2019 bylo pracovníky nízkoprahových programů SPR provedeno o 181 testů více, a to celkem
609 testů. Snížený počet klientů v roce 2020 byl dán zejména omezením provozu Kontaktního centra
v důsledku pandemie covid-19.
V Adiktologické ambulanci Remedis, s. r. o., v Brně, která testuje celou baterii infekčních onemocnění,
byl v roce 2020 proveden test na infekční choroby 96 osobám, z toho v drtivé většině (více než 90 %)
se jednalo o injekční uživatele drog. U 15 osob byla v roce 2020 zahájena léčba virové hepatitidy typu
C, 13 osob léčbu úspěšně dokončilo. Z uvedených testovaných osob více než 60 % pocházelo z řad
klientů metadonových substitučních center, 10 % z řad pacientů adiktologické ambulance Remedis, s.
r. o., v ambulantní terapii závislostí a přidružených psychických poruch. Zbytek se rekrutoval z
ambulancí spolupracujících lékařů, z řad klientů nízkoprahových adiktologických služeb v Brně a
některé osoby si vyhledaly možnost testování samy. Stále se jedná jen o zlomek problémových
uživatelů drog a osob, které užívají drogy nitrožilně. I nadále je vnímána potřeba masivnějšího testování
mezi osobami injekčně užívajícími drogy.
Celkově tedy v roce 2020 podstoupili lidé užívající injekčně drogy v rámci brněnských nízkoprahových
služeb 524 testů na infekční choroby. Pokud tento údaj srovnáme s odhadem počtu injekčních uživatelů
drog v Brně, což je 2 200, můžeme předpokládat, že v roce 2020 jich byla na infekční nemoci
otestována zhruba čtvrtina.
V této souvislosti můžeme konstatovat, že se výrazně zvýšil počet vydaných „Harm Reduction setů“
obsahujících sterilní injekční materiál, a tím došlo ke snížení rizika přenosu infekčních onemocnění. Na
tomto úspěchu se pravděpodobně podílí fakt, že Terénní programy SPR rozšířily provoz a poprvé za
dobu fungování programu nabízejí klientům služby v terénu i ve dnech pracovního volna.
Tabulka č. 3: Počet vydaných HR setů
Vydané injekční sety/Služba

2017

2018

2019

2020

Terénní programy SPR

108066

103173

108066

212423

Kontaktní centrum SPR

135202

133323

135202

120208

12824

17123

20813

249320

260391

353444

Kontaktní centrum DROM
CELKEM

243268

Zdroj: Společnost Podané ruce, o. p. s., a DROM, romské středisko, p. o.

SPR se také podařilo snížit počet stříkaček sesbíraných v brněnských ulicích, kdy bylo v roce 2020 ve
spolupráci s městskou policií sesbíráno 4308 použitých injekčních stříkaček, oproti roku 2019, kdy
se podařilo vysbírat 6419 kusů. Nemalou měrou se na tom podílí i inovativní projekt Street Support,
samostatně fungující skupina lidí užívajících drogy, která si sběr stříkaček vytyčila jako jednu ze svých
priorit. Organizaci DROM, romské středisko, p. o., se podařilo vysbírat celkem 386 kusů stříkaček.
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TERÉNNÍ A KONTAKTNÍ PRÁCE V OBLASTI LEGÁLNÍCH DROG
Důležitým a žádoucím trendem je posilování kontaktní a terénní práce v oblastech, které byly dosud
opomíjené. V první řadě je to nízkoprahová práce s problémovými konzumenty alkoholu a hráči
hazardních her. Společnost Renadi, o. p. s., v této oblasti rozvíjí přístup snižování rizik („Harm
Reduction“) známý především z práce s uživateli nelegálních drog. V roce 2020 nabízí organizace
Renadi, o. p. s., jak podporu klientům skrze kontaktní centrum, tak i formou terénních programů v rámci
projektu „Práce v terénu s uživateli návykových látek a s hráči hazardních her a jejich blízkými“.
Kontaktní centrum Renadi, o. p. s., poskytlo v roce 2020 služby 324 klientům, kteří měli převážně
problémy s alkoholem, v minimálním procentu pak s nadužíváním či zneužíváním léků. Fungování
kontaktního centra ve velké míře ovlivnila opatření související s pandemií covid-19 a ztížila možnost
poskytovat podporu všem zájemcům. V roce 2019 byly služby poskytnuty 378 klientům,
Projekt „Práce v terénu“ poskytl v loňském roce podporu 335 klientům.
SUBSTITUČNÍ LÉČBA
Vzhledem k tomu, že v této kapitole popisujeme zejména praxi založenou na přístupu „Harm
Reduction“, považujeme za vhodné sem zařadit i substituční léčbu závislosti, poskytovanou zejména
osobám závislým na opiátech (heroinu). V níže uvedené tabulce je možné vidět údaje o počtech klientů
a kontaktech hlavního poskytovatele substituční léčby – SPR v Brně. Ačkoliv nelze údaje o počtu klientů
jednoduše sečíst, protože podle zprávy z Terapeutického centra Bratislavská někteří klienti v průběhu
roku přešli do druhého programu a jsou tak ve výkaznictví obou center, v 90 % by se podle odhadů
vedení organizace mělo jednat o totožné klienty. To by znamenalo, že klientů na metadonové substituci
může být až 200, přičemž se odhaduje, že celkový počet lidí se závislostí na opiátech je v Brně 400
(viz kapitola 1 „Epidemiologické údaje“). Polovina z nich tedy využívá substituční léčbu metadonem, a
když přičteme osoby využívající jiné substituční látky, zejména buprenorfin, můžeme konstatovat, že
většina lidí závislých na opiátech v Brně je na substituci. Substituční léčba jednoznačně snižuje
zdravotní a následně i sociální rizika spojená s užíváním heroinu a tímto vede k ochraně celé
společnosti před negativními důsledky, které vyplývají ze zneužívání návykových látek.
Na fungování Terapeutického centra na Bratislavské měla vliv pandemie covid-19, která značně
omezila kontakty s klienty. Např. skupinové programy byly od loňského března úplně zrušeny. Proto
došlo v některých výkonech k poklesu.
Tabulka č. 4: Počty klientů a výkonů tzv. metadonových programů v Brně
Počet
Počet
Počet
klientů
klientů kontaktů
2019
2020
2019

Počet
kontaktů
2020

SPR Terapeutické centrum v JMK

118

106

13240

8328

SPR Terapeutické centrum Bratislavská

103

121

12779

12047

Zdroj: Společnost Podané ruce, o. p. s.
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KAPITOLA 3: ZDRAVOTNÍ PÉČE
V roce 2020 poskytl Městskému koordinačnímu týmu pro oblast drog a závislostí své údaje Ústav
zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Na základě těchto statistik je možné se podívat podrobněji,
jak v Brně probíhá zdravotnická péče u pacientů s hlavní diagnózou F10–F19 (tj. s poruchami
duševními a poruchami chování způsobenými užíváním návykových látek).
AMBULANTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
O pacienty, kteří mají problémy s užíváním návykových látek, pečují ve městě Brně ambulantní formou
především psychiatři, ale i další lékaři. Následující tabulka ukazuje ambulantní péči v Brně vykázanou
lékaři jakékoliv odbornosti včetně praktických lékařů a dále psychiatry. Vyplývá z ní, že psychiatři
poskytují ambulantní péči necelým třem čtvrtinám všech pacientů, kteří mají problémy s užíváním
návykových látek, o zbylou čtvrtinu se starají lékaři jiných odborností včetně praktických lékařů.
Šetřením mezi ambulantními psychiatry v Brně, které proběhlo v roce 2018, bylo zjištěno, že o pacienty
s drogovou / závislostní problematikou pečuje jen několik málo ambulantních psychiatrů, větší díl péče
pro tyto klienty poskytují komunitní adiktologické služby, přičemž spolupráce těchto dvou složek je
nesystematická, není provázaná ani koordinovaná.
Tabulka č. 5: Počet pacientů v ambulantní péči s diagnózami F10–F19
Ambulantní péče Péči poskytují

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Pacientů celkem

Z toho žen

Počet kontaktů
CELKEM

Lékaři všech odborností 3290

1162

12907

Psychiatři

829

9787

Lékaři všech odborností 3303

1160

12253

Psychiatři

809

8970

Lékaři všech odborností 3237

1099

13786

Psychiatři

787

10766

2419 (73 % všech)

2392 (72 % všech)

2359 (73 % všech)

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Další tabulka ukazuje počty ambulantně ošetřených pacientů podle druhu návykové látky. Můžeme
vidět, že nejčastější potíže, které v ambulancích u pacientů řeší lékaři všech odborností, jsou problémy
s alkoholem, dále následují podle počtu pacientů problémy s užíváním opiátů, s kombinací
psychoaktivních látek, s užíváním stimulancií, sedativ, tabáku.
Pacientů, kteří užívají kokain, a ocitnou se proto v péči lékařů, je v Brně málo, v jednotkách případů.
Z uvedených statistik dále vyplývá, že o pacienty, kteří mají problémy s kouřením, se téměř výhradně
starají lékaři jiných odborností, než jsou psychiatři.
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Tabulka č. 6: Ambulantně ošetření pacienti podle druhu návykové látky v letech 2019 a 2020
Návyková
Ambulantní péče
Z toho žen Ambulantní péče
Psychiatrická péče v
látka
všechny odbornosti,
psychiatři, počet
procentech
počet pacientů
pacientů
2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Alkohol

2139

2035

736

683

1516

1454

70,87

71,4

Opiáty

343

362

104

116

307

311

89,50

85,9

Konopí

86

82

18

14

61

59

70,93

72,0

Sedativa
nebo
hypnotika

140

165

89

99

85

83

60,71

50,3

Kokain

8

1

1

50,00

0,0

Jiná
stimulancia
včetně
kofeinu

214

225

78

72

182

195

85,04

86,7

Halucinogeny 19

21

4

5

10

12

52,63

57,1

Tabák

98

52

36

6

4

4,54

4,1

Prchavá
11
rozpouštědla

17

7

8

5

9

45,45

52,9

Kombinace

378

122

119

326

293

82,74

77,5

132

394

4

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

LŮŽKOVÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Pacienti, kteří mají problémy s užíváním návykových látek a vyžadují péči na lůžku, jsou hospitalizováni
podle typu potíží buď na lůžkách detoxu, nebo na ostatních psychiatrických lůžkách nemocnic. Nejprve
uvádíme údaje o detoxifikaci, která v Brně dlouhodobě probíhá ve dvou zařízeních, Psychiatrické
nemocnici Černovice a na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích.
Detoxifikace v PN Brno probíhá na vyčleněných lůžkách nemocnice, jde celkem o 10 lůžek. Od
poloviny roku 2013, kdy byla v nemocnici z ekonomických důvodů zrušena detoxifikační jednotka,
neprobíhá již detoxifikace na jednom specializovaném a personálně přiměřeně vybaveném oddělení,
ale v rámci běžných lůžkových oddělení nemocnice, a to na odd. 4 a odd. 23. Není tedy zajištěna
potřebná izolace od pacientů v jiných léčebných programech. Detoxifikace také netvoří součást
uceleného a kontinuálního terapeutického programu, je realizována bez užší spolupráce a provázání
s dalšími komponentami sociálně-zdravotní péče pro adiktologické pacienty.
Tabulka č. 7: Údaje z Výroční zprávy detoxu PN Brno za rok 2019 a 2020
Muži/ženy Alkohol

Pervitin

Opiáty/opioidy Léky Konopí

Rok

Celkem
pacientů

Kombinace
látek

2019

310

260/50

248

37

8

22

12

6

2020

326

269/57

257

35

6

14

12

6

Zdroj: PN Brno, Černovice, Závěrečná zpráva detox
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Detoxifikace v rámci PK FN Brno probíhá na 12–15 lůžkách psychiatrické kliniky. Pacienti s problémy
s užíváním návykových látek, kteří potřebují detoxifikaci, jsou umisťováni podle kapacity na lůžka
jakéhokoliv lůžkového oddělení PK FN Brno, jsou tedy hospitalizováni mezi ostatními pacienty s jiným
léčebným programem a není zajištěná jejich potřebná bezpečná izolace. Podobně jako v PN Brno
netvoří detoxifikace součást uceleného léčebného programu s návazností na další vhodné služby pro
tyto pacienty. V průběhu roku 2019 bylo zahájeno jednání pracovníků PK FN Brno se zástupci
některých adiktologických komunitních služeb o spolupráci. Cílem je zajištění kontinuální a komplexní
péče o tyto pacienty. V průběhu pandemie došlo k přerušení spolupráce, PK FN Brno však počítá se
spoluprací s organizacemi i do budoucna.
Tabulka č. 8: Údaje z Výroční zprávy detoxu PK FN Brno za rok 2019 a 2020
Rok

Celkem Muži/ženy Alkohol Jiné
Přijetí
pacientů
návykové v mimolátky
pracovní době

Odvykací
stav
s
deliriem

Odvykací
stav
s psychózou

Komorbidita
Duální
se
diagnóza
somatickým
onemocněním

2019 430

295/135

145

285

234

24

6

29

230

2020 279

173/106

85

174

124

22

2

51

136

Tabulka č. 8: Údaje z Výroční zprávy detoxu PK FN Brno za rok 2019 a 2020
Rok

Opioidy

Konopí

Sedativa/ Kokain
Hypnotika

Jiná stimulancia

Kombinace
návykových látek

2019

2

28

14

1

24

208

2020

3

22

17

0

17

124
Zdroj: PK FN Brno, Závěrečná zpráva detox

Následující tři tabulky kombinují údaje poskytnuté oběma nemocnicemi a Ústavem zdravotnických
informací a statistiky ČR a ukazují poměr péče na lůžkách detoxů a ostatních psychiatrických lůžkách
dle pohlaví, typu drogy a délky hospitalizace. Někde tvoří součty údajů poskytnutých nemocnicemi vyšší
číslo než celkový součet poskytnutý ÚZIS, což je pravděpodobně dáno rozdílným způsobem
vykazování.
V roce 2020 poklesl počet pacientů přijatých na detoxifikační lůžka o 227. Důvodem bylo zřejmě
vyčlenění některých lůžek pro covidové pacienty.
Tabulka č. 9: Poměr péče na lůžkách detoxů a ostatních psychiatrických lůžkách za 2018, 2019 a 2020
Péči poskytují

Pacientů celkem

Z toho žen

Počet hospitalizací

2018 2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Všechna
psychiatrická lůžka

1106 1285

1058

393

441

390

1340

1570

1228

Z toho: Detox PN
Brno

434

310

326

133

50

57

Z toho: Detox PK FN
Brno

388

430

279

132

135

106

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, PN Brno, Závěrečná zpráva detox, PK FN Brno, Závěrečná
zpráva detox
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Tabulka č. 10: Poměr péče na lůžkách detoxů a ostatních psychiatrických lůžkách dle typu drogy
Návyková látka
Alkohol

Všichni pacienti

Pacienti detox PN Brno Pacienti detox PK FN Brno

2019

2020

2019

2020

2019

2020

919

708

248

257

145

85

Pervitin

35

Opiáty

22

28

8

6

2

3

Konopí

26

40

12

12

28

28

Sedativa nebo hypnotika

96

97

22

14

14

17

Kokain

1

Jiná stimulancia vč.
kofeinu

82

77

37

Halucinogeny

5

6

Prchavá rozpouštědla

2

2

1

Kombinace

164

126

6

24

17

208

124

Tabák
6

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, PN Brno, Závěrečná zpráva detox, PK FN Brno, Závěrečná
zpráva detox

Tabulka č. 11: Počet a délka hospitalizací dle typu drogy
Návyková látka

Hospitalizace

Pacienti

Průměrná délka hospitalizace (dny)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Alkohol

1126

822

919

708

59,33

42,9

Opiáty

22

29

22

28

8,77

13,2

Konopí

28

43

26

40

13,11

14,2

Sedativa nebo
hypnotika

101

105

96

97

18,60

16,1

Jiná stimulancia
včetně kofeinu

94

85

82

77

16,84

20,2

Halucinogeny

5

6

5

6

1,8

6,5

Prchavá
rozpouštědla

3

2

2

2

20,33

26

Kombinace

191

136

162

126

20,97

20,6

Kokain

Tabák

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Můžeme vidět, že u alkoholu je jednoznačně nejdelší průměrná délka hospitalizace. Vyplývá to ze
skutečnosti, že kromě detoxifikačních pobytů, které trvají obvykle 7–14 dní, je častá hospitalizace za
účelem komplexního protialkoholního léčení, které trvá tři měsíce. Brněnská zdravotní zařízení
nenabízí dlouhodobější léčebné pobyty lidem závislým na nealkoholových drogách. Pacienti s
problémovým užíváním opiátů byli jak v roce 2019, tak v roce 2020 o něco častěji hospitalizováni mimo
detox. Pokud jde o pořadí látek, se kterými mají hospitalizovaní pacienti největší problém, na prvním
místě je opět alkohol. Pořadí ostatních návykových látek, se kterými mají hospitalizovaní pacienti
největší problémy, je poněkud jiné než v ambulantní sféře. Na prvním místě je kombinace
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psychoaktivních látek, další jsou problémy se sedativy a hypnotiky, stimulancii, kanabinoidy, opioidy.
Statistiky lůžkové psychiatrické péče nevykazují problémy s tabákem.
PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE
Protialkoholní záchytná stanice, zkratkou PZS, je zdravotnické zařízení sloužící k nedobrovolnému
přenocování opilých lidí, kteří pro svou opilost bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný
pořádek nebo majetek nebo jsou ve stavu budícím veřejné pohoršení.
Záchytná stanice zajišťuje služby na úseku ochrany zdraví před alkoholismem nebo jinými návykovými
látkami, a to v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek. Záchytná stanice poskytuje nepřetržitě služby po dobu 24 hodin. Služby jsou zajišťovány
odbornými zdravotnickými pracovníky.
V současné době je v České republice v provozu 19 protialkoholních záchytných stanic, poslední byla
vybudována v r. 2019 v Teplicích, do té doby byl po mnoho let Ústecký kraj jako jediný v ČR bez
záchytné stanice.
Provozovatelem protialkoholních záchytných stanic jsou ze zákona kraje.
Protialkoholní záchytnou stanici v Brně provozuje Psychiatrická nemocnice Brno na základě
smlouvy o zajištění činnosti záchytné stanice s Jihomoravským krajem.
Podle statistických údajů, které PZS v Brně poskytuje každý měsíc, kolísá počet zachycených osob
za měsíc v posledních dvou letech (tj. v roce 2019 a 2020) od 131 do 283 osob. Zejména v roce 2020
bylo více měsíců s počtem pod 200 osob.
Celkem bylo v roce 2020 zachyceno 2362 osob. V roce 2019 to bylo celkem 2881 osob. Snížený počet
zachycených osob byl v roce 2020 dán pravděpodobně pandemií covid-19 a vládními nařízeními.
Statistika sledující počet osob z jednotlivých států ukazuje, že naprostou většinu zachycených osob
tvoří občané České republiky. Hospitalizace cizinců tvoří v uvedeném období dvou let méně než 10
% (v roce 2019 7,6–9,9 %, v roce 2020 8,6 %).
Mezi cizinci převažovali v roce 2020 především občané Ukrajiny (třetina cizinců) a Slovenska. Podle
počtu zachycených osob jsou to dále tyto státy: Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko. V letních,
prázdninových měsících se objevují zcela ojediněle i zachycení občané dalších států, zřejmě turisté
(Švédsko, Tunisko). Brněnská PZS slouží pro zachycené osoby v Jihomoravském kraji.
Nejvíce zachycených je z Brna-města (zhruba 40 %).
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KAPITOLA 4: PORADENSKÉ A TERAPEUTICKÉ SLUŽBY
AMBULANTNÍ PORADENSKÁ A TERAPEUTICKÁ PÉČE
Do této kapitoly řadíme ambulantní služby pro uživatele drog a závislé, které jsou poskytovány mimo
standardní ordinace lékařů a k jejichž hlavním činnostem patří terapie a poradenství. Jedná se z velké
části o služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi, v jednom případě komerčním
subjektem. Konkrétně jsou to tito poskytovatelé: Lotos – doléčovací centrum, o. p. s., Remedis, s. r. o,
Renadi, o. p. s., Společnost Podané ruce, o. p. s., Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno, z.
ú. I tyto služby byly ovlivněny pandemií covid-19, například projekt Terapeutické centrum v JMK
Společnosti Podané ruce, o. p. s., byl nucen přejít v maximální možné míře na poskytování distančních
forem služeb.
V první tabulce nabízíme souhrn počtu klientů a výkonů jednotlivých ambulantních poradenských a
terapeutických služeb v Brně v roce 2020. Můžeme vidět, že nejvyšší počet klientů vykazuje
Terapeutické centrum v JMK SPR. Na druhém místě je Centrum poradenských služeb ve vězení SPR,
kde je pokles oproti loňskému roku dán pandemií koronaviru a s ní spojenými vládními nařízeními, kdy
byl pro neziskové organizace omezen vstup do vězení.

Tabulka č. 12: Počty klientů a výkonů ambulantních poradenských a terapeutických služeb v Brně za
roky 2019 a 2020
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
klientů klientů kontaktů/ kontaktů/ kontaktů
kontaktů
2019
2020
intervencí intervencí s rodinnými s rodinnými
2019
2020
příslušníky
příslušníky
2019
2020
Adiktologická
ambulance
Remedis
A Kluby následná péče

116

126

1093

907

55

40

55

920

6590

7

A Kluby ambulance

108

119

1082

8110

9

Renadi ambulance

86

186

717

679

148

Renadi následná péče

91

142

625

527

SPR Terapeutické centrum
v JMK – ambulance
SPR Centrum komplexní
péče v JMK
SPR Terapeutické centrum
Bratislavská – ambulance
SPR Poradenské centrum

338

472

2591

2628

130

129

159

692

994

32

55

63

51

458

286

64

31

223

190

3749

54

64

SPR Centrum poradenských
služeb ve vězení
SPR Centrum poradenství

620

462

2803

59

91

40

SPR Doléčovací centrum –
ambulantní část
Celkem

59

41

1807

1932

2094

16577

2397

54

65

43
8

23118

550

269

Další tabulka ukazuje, s jakými potížemi se klienti na poradenské a terapeutické služby v roce 2020
obraceli dle typu primárně užívané látky. Nejvíce klientů přicházelo s problémy s pervitinem (652 osob)
a až na druhém místě s alkoholem (547 osob), a to přesto, že z epidemiologických údajů vyplývá
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jednoznačná převaha lidí, kteří mají problém s alkoholem, a i ve zdravotní péči je několikanásobně více
osob s diagnostikovanou poruchou způsobenou užíváním alkoholu než jakoukoliv jinou drogou.
V souvislosti s tím, že v rámci zdravotnictví zpravidla neprobíhá poradenská a terapeutická péče, je
možné z předložených údajů usuzovat, že lidé s problémy s alkoholem tvoří velkou skupinu, která stále
není dostatečně zastoupena v poradenských a terapeutických službách. Zdá se, že podobnou skupinu
tvoří také lidé se závislostí na opiátech, kteří jsou v poradenských a terapeutických službách zastoupeni
poměrně málo v porovnání se zdravotnictvím. Zde je nutné objasnit, že klienti substituční terapie
poskytované Společností Podané ruce, o. p. s., nejsou v tabulce zahrnuti, pokud nevyužívají zároveň
některou z poradenských a terapeutických služeb.
Tabulka č. 13: Rozdělení klientů podle hlavní drogy v roce 2020
Alkohol Pervitin Kokain Hráčství
Adiktologická
ambulance Remedis
A Kluby následná péče
A Kluby ambulance
SPR Terapeutické
centrum v JMK
SPR Centrum komplexní
péče v JMK
SPR Terapeutické
centrum Bratislavská –
ambulance
SPR Poradenské
centrum
SPR Centrum
poradenských služeb ve
vězení
SPR Doléčovací
centrum – ambulantní
část
Celkem

63
55
111
189

21

8

Konopí

Opiáty

4

1

Nespecifické
kombinace
16

31

14

20

18
105

6
93

11

27

45

124

1

60

304

1

24

71

547

652

8

11

130

15

5

7

9

4

13

37

4

1

8

2

56

84

62

POBYTOVÁ KOMUNITNÍ PÉČE
V tabulce níže uvádíme statistické údaje služeb, které v roce 2020 nabízely pobytovou péči lidem se
závislostí mimo nemocnice. Nejvíce klientů vykazuje SPR Doléčovací centrum, v roce 2020 tuto službu
využilo celkem 37 klientů. Do doléčovacích programů obecně vstupují klienti po absolvování
nemocniční péče, služba, která tuto podmínku nemá, jsou přechodové byty SPR.
Tabulka č. 14: Pobytová komunitní péče v roce 2020
POBYTOVÁ PÉČE
Počet klientů

Z toho ženy

Počet lůžkodnů

Lotos – doléčovací centrum

31

8

5771

SPR Doléčovací centrum

37

12

4547

SPR – přechodové byty

22

8

1806

RENADI – Krizové byty*

5

1

Celkem

95

29

12124

*Od 1. 8. 2020

15

MĚSTSKÝ KOORDINAČNÍ TÝM PRO OBLAST DROG A ZÁVISLOSTÍ
Koordinační centrum prevence, OSP, MMB
Další tabulka týkající se pobytové péče ukazuje rozdělení klientů dle typu primární drogy. Nejčastější
drogou byl alkohol s 61 klienty, což je dáno zaměřením organizace Lotos, o. p. s., jejíž podíl klientů
tvoří více než polovinu. Na druhém místě jsou klienti závislí na pervitinu, kterých se v pobytových
komunitních službách léčilo 28.

Tabulka č.15: Pobytová komunitní péče v roce 2020 dle typu drogy
Alkohol

Pervitin

Lotos

31

SPR Doléčovací centrum

10

21

SPR – přechodové byty

15

7

RENADI – Krizové byty*

5

Celkem

61

28

Kokain

Konopí

Opiáty

BZD/sedativa/
hypnotika

Nespecifické
kombinace

4

4

*Od 1. 8. 2020
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KAPITOLA 5: SVÉPOMOC
Svépomocné aktivity se v Brně nejvíce rozvíjí v rámci tzv. 12krokových programů, tradiční formy
svépomocných setkání využívané po celém světě. Podobně jako jinde ve světě i v ČR jsou
nejrozšířenější skupiny Anonymních alkoholiků, kterých v ČR působí 67, v Brně jsou tři z nich. Dále
v Brně působí skupina Al-Anon zaměřená na blízké a příbuzné lidí se závislostí, skupina Anonymní
gambleři a skupina Anonymní sexholici. Skupina Anonymních narkomanů byla podle neověřených
informací v roce 2019 neaktivní. Vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií covid-19, je setkávání
brněnských skupin Anonymních alkoholiků pozastaveno a je přesunuto do on-line prostředí. Skupina
s názvem „Skype AA Brno“ se schází v on-line prostředí třikrát do týdne, včetně neděle. Původně byla
jejich setkávání jedenkrát do týdne. Stejně tak skupina Al-Anon přešla na setkání po Skype. Tímto
způsobem se schází jedenkrát do týdne.

Tabulka č. 16: Seznam svépomocných skupin
Typ skupiny
Název skupiny
Anonymní alkoholici
skupina Fénix
Anonymní alkoholici
skupina Renesance
Anonymní alkoholici
skupina U Kapucínů
Anonymní alkoholici
skupina Skype AA Brno
Al-Anon
Al-Anon Brno
SAA – anonymní sexholici
skupina Naděje
Anonymní gambleři
Anonymní gambleři Brno
Anonymní narkomani
skupina Zázrak

Frekvence setkávání
pozastaveno
pozastaveno
pozastaveno
3x týdně
1x týdně (Skype)
pozastaveno
pozastaveno
neaktivní

Kromě 12krokových skupin podporuje svépomocné aktivity i Společnost Podané ruce, o. p. s., nejnověji
projektem Street Support, který podporuje lidi užívající drogy v rozvoji aktivit vzájemné pomoci, v rozvoji
peer práce a v advokacii pro lidi užívající drogy. Rozvoj peer práce podporuje společnost také realizací
základního výcviku v recovery koučování určeného pro lidi s vlastní zkušeností se závislostí. V roce
2019 se uskutečnil první běh tohoto výcviku s 18 absolventy, v roce 2020 druhý běh výcviku, který
ukončilo úspěšně 14 absolventů.
Každý měsíc se v Brně schází také neformální skupina Zotavení Brno (https://www.zotavenibrno.cz/)
sdružující lidi, kteří se dostali do problémů se závislostí, a jejich blízké. Primárním záměrem skupiny
není svépomoc, ale podpora různých forem zotavení ze závislosti. Skupina tedy organizuje vlastní
aktivity anebo se zapojuje do společných projektů s odbornými službami.
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KAPITOLA 6: NOČNÍ ŽIVOT
Vzhledem k tomu, že i oblast nočního života byla zasažena pandemií covid-19, došlo v této oblasti ke
změnám, které reagovaly na aktuální vývoj. Aktivity organizací, které se za normálních okolností
odehrávají ve spolupracujících podnicích (kluby, bary), byly převážně přesunuty do on-line prostředí.
Organizace Renadi, o. p. s., směřovala aktivity projektu Prevence závislosti na alkoholu u mladých lidí
do on-line prostředí. Projekt byl zaměřen zejména na snížení rizik, spojených s oblastí nočního života
a užíváním alkoholu. Hlavním cílem projektu byla integrovaná komunikačně-preventivní kampaň, která
měla za cíl prevenci vzniku závislosti, ev. minimalizaci negativních dopadů na život jedince. Webová a
facebooková stránka nevyndamse.cz, společně s Facebookem, Instagramem a webem, sloužily jako
informační platforma pro mladé lidi zaměřená zejména na důsledky a souvislosti excesivního pití s
cílem přimět tu nejrizikovější skupinu osob (děti, které aktivně vyhledávají alkohol) k uvědomění
problémů souvisejících s pitím alkoholu.
Program Hard&Smart realizovaný Společností Podané ruce, o. p. s., musel také přizpůsobit svoje
aktivity omezením, která přinesla pandemie covid-19. V letním období loňského roku, kdy
nastalo uvolnění vládních nařízení, došlo k rozšíření spolupráce s hudebními podniky, se kterými
program Hard&Smart do té doby nespolupracoval. Šlo konkrétně o letní festivaly (Kamenka open,
Ghetto fest, Yacht open air, X Base, Letokruh, 2x Léto na Špilberku). Tím došlo i kvantitativně k
celkovému navýšení spolupracujících hudebních podniků oproti předpokladu v původním plánu aktivit.
Další pozitivní vývoj nad rámec předpokladů v plánu aktivit byla rozsáhlejší realizace monitoringu.
Konkrétně se jednalo o: Monitoring programu Hard&Smart se zaměřením na nové trendy ve
vybraných lokacích nočního života a zábavy v souvislosti s karanténou v období 1. –30. 5. 2020.
Tato aktivita s nad-rámcovým rozsahem oproti plánu aktivit splnila svůj účel a přinesla čerstvá data,
která umožnila programu udržet jeho validní nastavení směrem k dílčím zlepšením jeho služeb.
Zásadním výsledkem pak bylo získání podkladů k zařazení terénní práce v on-line prostředí se
zaměřením na stejnou cílovou skupinu do portfolia služeb programu.
Tabulka ukazuje vliv pandemie coronaviru na oblast nočního života, oproti letům 2017–2019 se zvýšil
pouze počet hudebních podniků, se kterými program spolupracoval, a to díky zapojení letních festivalů
v době rozvolnění.
Tabulka č. 17: Nárůst vybraných klíčových ukazatelů
Ukazatel/rok

2017

2018

2019

2020

Počet akcí Hard&Smart

18

35

43

29

Hudební podniky

6

8

8

11

Počet klientů

1490

2111

2690

1056

Zdroj: Společnost Podané ruce, o. p. s.
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KAPITOLA 7: GAMBLING
Novinkou v oblasti regulace hazardního hraní na celostátní úrovni je spuštění provozu Rejstříku
fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (rejstřík vyloučených osob)
Ministerstvem financí ČR dne 20. prosince 2020. Tento rejstřík slouží k zamezení přístupu vyloučených
fyzických osob k hazardním hrám. Cílem je ochrana ohrožených skupin obyvatel před negativními
následky hraní hazardu. Chrání se tak nejen samotní hráči, ale také jejich rodiny a nejbližší okolí, které
často trpí negativními důsledky s tím spojenými. Zákon o hazardních hrách předvídá možnost zápisu
fyzické osoby do rejstříku vyloučených osob z moci úřední nebo na základě žádosti fyzické osoby. Do
tohoto rejstříku jsou zapisovány např. fyzické osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, vůči
kterým je pravomocně zjištěn úpadek, kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek
nebo kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her.
Provozovatelé hazardních her jsou nově povinni ověřovat, jestli je hráč v rejstříku zapsaný, a mají
povinnost zamezit osobě zapsané v rejstříku ve vstupu do herny nebo kasina a neumožnit jí zřídit nebo
používat uživatelské konto.12
Míra hazardního hraní v dospělé populaci stále roste, především kvůli nárůstu míry hraní číselných a
okamžitých loterií. Účast na hazardních hrách v roce 2020 uvádí 35–50 % dospělých, přičemž nejčastěji
je zmiňována právě účast na loteriích. Obdobný trend je patrný u obou pohlaví a rovněž ve skupině
mladých dospělých ve věku 15–34 let. K nárůstu přispělo pravděpodobně také otevření on-line
prostředí od r. 2017.13
Město Brno se v roce 2020 umístilo s příjmy z hazardního hraní ve výši 82,3 milionu Kč a 216 Kč na 1
obyvatele ve spodní části žebříčku měst v České republice (pro srovnání např. město Teplice mělo
příjmy 1635 Kč na 1 obyvatele). V roce 2014 mělo Brno trojnásobné příjmy v přepočtu na 1 obyvatele.
V souvislosti s regulací hazardu ve městě Brně od roku 2015 se herny přesunuly do okresu Brnovenkov.
V Brně se po schválení obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
zakazující veškerá elektronická hrací zařízení na území města s účinností od 1. 1. 2015; momentálně
se zde nachází 13 provozoven s celkem 195 technickými hrami, které jsou situovány na území 8
městských částí. V průběhu ledna 2020 byly po kontrole na MF ČR nalezeny dosud nezrušené licence
povolení technických her s platností do 1. 1. 2023, které jsou platné v provozovnách na území celé ČR.
Dle sdělení MF ČR byla ihned zahájena správní řízení k jejich zrušení.
Následující tabulky nabízejí srovnání vývoje jak počtu technických a živých her, tak počtu provozoven
v časovém rozmezí od 1. 1. 2015, kdy začala platit vyhláška zakazující hazard, až po 1. 1. 2021.

Ministerstvo financí ČR
Mravčík, V., Rous, Z., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Černíková, T., Cibulka, J. 2021.
Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2020. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České
republiky.
12
13
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Tabulka č. 18: Přehled o povolených technických a živých hrách a provozovnách v Brně
K datu
Technické hry
Živé hry v kasinu
1. 1. 2015
1406
94
1. 1. 2016
657
41
1. 1. 2017
156
20
1. 1. 2018
63
9
1. 1. 2019
14
26
1. 1. 2020
0
18
1. 1. 2021
195
18

Celkem
1500
698
176
72
40
18
213

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Pozn.: Povolena jsou 3 kasina v MČ Brno-střed (obecně závazná vyhláška č. 12/2017, – ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 13/2018, v provozu pouze kasino v hotelu International s 18 živými hrami).
Tabulka č. 19: Počty provozoven
K datu
1. 1. 2015
1. 1. 2016
1. 1. 2017
1. 1. 2018
1. 1. 2019
1. 1. 2020
1. 1. 2021

Herny
158
117
31
11
3
0
13

Kasina
36
12
9
2
2
1
1

Celkem
194
129
40
13
5
1
14

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Celní úřad pro Jihomoravský kraj v roce 2020 provedl 25 kontrol v nelegálních hernách. Při těchto
kontrolách bylo zadrženo celkem 120 ks technických zařízení umožňujících provozování hazardních
her a finanční hotovost přesahující 290 000, – Kč.
Tabulka č. 20: Srovnání let 2018–2020
Počet kontrol v oblasti
Rok
nelegálního hazardu

2018
2019
2020

28
19
25

Počet zadržených
zařízení umožňujících
provozování
hazardních her
177
80
120

Zadržená finanční
hotovost (v Kč)
88 736, –
59 991, –
290 000, –
Zdroj: Celní úřad pro JMK

Město Brno podporuje ze svého rozpočtu dvě organizace, které se zaměřují na hazardní hráče a jejich
blízké – organizaci Renadi, o. p. s., a Společnost Podané ruce, o. p. s.
Organizace Renadi, o. p. s., se v rámci projektu „Prevence gamblingu a sázení v on-line prostředí“
snaží zasáhnout co nejvíce osob věnujících se gamblingu a sázení on-line. Zaměřuje se zejména na
prevenci on-line a kurzového sázení. Nejdůležitější částí projektu je kampaň na sociálních sítích a ve
vyhledávači Google. Prostřednictvím facebookové kampaně se podařilo v roce 2020 zasáhnout 54 609
uživatelů, kampaň na Google oslovila 41 320 uživatelů. Kampaň odkazuje na webovou stránku
hazard.renadi.cz, kde jsou hráčům nabízeny další informace, včetně rad pro blízké osob závislých na
hazardu nebo faktů o fázích hazardního hraní, videa a další důležitá sdělení. Renadi, o. p. s., dále
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poskytla podporu patologickým hráčům a jejich blízkým v rámci terénních programů (8 klientů),
ambulance (12 klientů–ve většině případů se jednalo o ambulantní psychoterapii, někdy doplněnou o
dluhové poradenství), následné péče (2 klienti–nízké číslo je ovlivněné marginálním zaměřením na tuto
cílovou skupinu v rámci pobytových léčebných služeb) a kontaktního centra (25 klientů, což je 8 % z
celkového počtu 324 klientů organizace. Intervence byly směřovány především na harm reduction
poradenství a dluhovou problematiku).
V rámci činnosti v terénu je část projektu „Práce v terénu s uživateli návykových látek a hráči
hazardních her a jejich blízkými“ zaměřená na kontaktování patologických hráčů, kteří nemohou
dosáhnout na odbornou pomoc z různých důvodů.
Společnost Podané ruce, o. p. s., se hazardním hráčům a jejich blízkým věnuje ve dvou projektech, a
to v „Projektu komplexní péče a rozvoje metod práce s hazardními hráči a jejich blízkými“ a v
projektu „Zajištění informovanosti o možnostech odborné pomoci pro hazardní hráče a jejich
blízké a osvětová kampaň zaměřená zejména na sázkaře“.
V souvislosti s Projektem komplexní péče a rozvoje metod práce s hazardními hráči a jejich blízkými
došlo ve srovnání s předchozími roky k nárůstu v počtu klientů celkově a zejména k nárůstu počtu osob
blízkých. Počet patologických hráčů zaznamenal oproti roku 2019 rovněž mírný nárůst, viz tabulka níže.
Tabulka č. 21: Srovnání dat z Projektu komplexní péče a rozvoje metod práce s HH a jejich blízkými za
roky 2018–2020
Počet Z toho rodinných
Z toho
Klienti s jinou
Rok
klientů příslušníků /
patologických
nelátkovou
blízkých osob
hráčů
závislostí (např.
PC hry)
2018
136
39
92
5
2019
129
32
87
10
2020
159
55
93
11
Zdroj: Společnost Podané ruce, o. p. s.

Nedílnou součástí obou projektů je také zajištění informovanosti veřejnosti o problematice závislostí a
negativních důsledcích vyplývajících z problémového hazardního hraní. Metodika práce s hazardními
hráči a jejich blízkými je neustále aktualizována.
Společnost Podané ruce, o. p. s., provozuje web „Naberte kurz“ (www.nabertekurz.cz) pro hazardní
hráče a jejich blízké. Součástí stránek jsou edukační a svépomocné nástroje pro hráče a jejich blízké
či mapa pomoci, kde jsou uvedeny kontakty na další spolupracující organizace. Dále portál obsahuje
návody a praktická doporučení ohledně dluhové problematiky, sebehodnoticí test pro hazardní hráče,
odkazy na literaturu a také příběhy současných či bývalých hráčů. Nechybí chat, který umožňuje sdílení
zkušeností hráčů i jejich blízkých.
Dalším zařízením, které se mimo jiné zaměřuje i na hazardní hráče, je adiktologická ambulance
Remedis, s. r. o. Tato organizace v roce 2020 spolupracovala s 9 pacienty s diagnózou patologické
hráčství (F63.0). Celkem vykázala 95 úkonů souvisejících s touto diagnózou. Organizaci oslovilo
dalších 8 osob v souvislosti s touto problematikou.
Co se týče zdravotnické péče, byli v roce 2020 v souvislosti s gamblingem na PK FN Brno, pracoviště
Bohunice, krátkodobě hospitalizováni 3 pacienti, ambulantně bylo provedeno 7 ošetření.
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KAPITOLA 8: PRÁCE S DĚTMI A DOSPÍVAJÍCÍMI
V roce 2019 se uskutečnilo další kolo studie ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných
drogách), která jednou za čtyři roky sleduje trendy v oblasti kouření, konzumace alkoholu a užívání
nelegálních drog mezi 16letými studenty v evropských zemích. Údaje získané pouze z brněnských škol
nám ukazují, že ve vztahu ke kouření se brněnští studenti prakticky neliší od zbytku ČR, to samé
můžeme konstatovat u alkoholu, kde jediné kritérium, v němž brněnští studenti výrazněji převyšují
celorepublikový průměr, je opakovaná opilost v posledních 30 dnech (uvádí 2,8 % v rámci celé ČR,
v Brně 4,7 %). Zásadnější rozdíly můžeme sledovat u nelegálních drog, kdy brněnští studenti převyšují
celorepublikový průměr ve všech zkoumaných látkách kromě heroinu, kokainu a těkavých látek.
Největší rozdíl můžeme zaznamenat v případě MDMA („extáze“), kterou v posledních 30 dnech před
sběrem dat užilo 2,9 % brněnských studentů a pouze 0,7 % studentů v rámci celé ČR.
PREVENCE NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
V Brně je 97 základních a 58 středních škol (dle http://atlasskolstvi.cz). Primární prevence realizovaná
v těchto školách se řídí Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních vydaným MŠMT 14. Školy zpracovávají dlouhodobé
preventivní strategie a jednoleté minimální preventivní programy. K naplňování strategie a programu si
mohou volit externí partnery pro zajištění vhodných nástrojů prevence. Těmito partnery jsou:
1) nestátní neziskové organizace (Společnost Podané ruce, o. p. s., Ratolest Brno, z. s., IQ Roma
Servis, z. s., a další)
2) pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP)
3) státní instituce (Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – oddělení tisku a prevence,
Státní zdravotní ústav a Městská policie Brno – preventivně informační oddělení)
4) komerční subjekty.
V následující tabulce uvádíme základní statistiku činnosti dvou největších poskytovatelů primární
prevence v Brně, SPR a Pedagogicko-psychologické poradny Sládkova v roce 2020.
Tabulka č. 22: Data o realizovaných programech primární prevence PPP Sládkova a SPR–Centrum
prevence v Brně

Počet programů všeobecné
primární prevence
Počet programů selektivní
primární prevence

PPP
Sládkova,
rok 2019

PPP
Sládkova,
rok 2020

SPR,
Centrum
prevence,
rok 2019

SPR,
Centrum
prevence,
rok 2020

156

45

387

248

55

6

78

35

Zdroj: PPP Sládkova a Společnost Podané ruce, o. p. s.

14

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

22

MĚSTSKÝ KOORDINAČNÍ TÝM PRO OBLAST DROG A ZÁVISLOSTÍ
Koordinační centrum prevence, OSP, MMB
PRÁCE S OHROŽENÝMI SKUPINAMI DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH
Data z Diagnostického ústavu–střediska výchovné péče Veslařská, školského zařízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči o děti a mládež ve věku 15 až 18 let,
ukazují, že soudně nařízených pobytů bylo v roce 2020 celkem 27. Ve srovnání s rokem 2019 je to o
12 případů méně. Z těchto 27 klientů jich bylo 17 ve fázi závislosti na omamných a psychotropních
látkách. Tyto případy lze dále rozlišit podle typu drogy: u 7 mladistvých se jednalo o užívání THC, u 10
o užívání THC a pervitinu, v 9 případech pak o užívání legálních drog, jako jsou cigarety a alkohol, a
pouze u jednoho klienta se nejednalo o žádnou závislost na OPL. To znamená, že 63 % klientů mělo
zkušenosti s užíváním nelegálních psychoaktivních látek. Tento údaj není nijak výrazně vyšší při
srovnání s obecnou populací, kde dle zprávy Národního monitorovacího střediska za rok 2018 15 má ve
srovnatelné věkové kategorii zkušenosti s nelegálními drogami přes 55 % studentů středních škol.
V souvislosti se znevýhodněným prostředím, ze kterého soudně umístěné děti přicházejí a které může
výrazně přispívat k rozvoji závislosti, stojí však tento údaj za pozornost.
Co se týče ambulantních a dobrovolných pobytů, docházelo k experimentování s OPL celkem u 39
klientů, 7 bylo již ve fázi závislosti, kdy byla na základě krizové intervence doporučena spolupráce
s organizací SPR. Ve 29 případech se jednalo o experimentování s THC, v 9 o užívání THC a pervitinu
a jeden klient užíval pouze pervitin.
Důležitou roli při práci s dětmi a dospívajícími mají také nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále
jen NZDM) provozující jednak tzv. nízkoprahové kluby, a jednak terénní služby. Jako registrovanou
sociální službu NZDM provozovaly v roce 2020 tyto organizace a střediska:

Tabulka č. 23: Seznam provozovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Organizace / zřizovatel
Středisko
Armáda spásy
NCDM Lavina, NCDM Dživipen, NCDM Jonáš
DROM
NZDM DROM
IQ Roma Servis
PRO MLADÉ Brno
Ratolest Brno
NZDM Likusák, NZDM Pavlač
Sdružení Petrov
Dětský dům Zábrdovice – FARA
Společnost Podané ruce
NZDM v Brně
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb

Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Černíková, T., Rous, Z., Tion Leštinová, Z.,
Nechanská, B., Cibulka, J., Fidesová, H., Vopravil, J. 2019. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České
republice v roce 2018. Praha: Úřad vlády České republiky.
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KAPITOLA 9: DROGOVÁ KRIMINALITA
Při srovnání období roku 2019 s rokem 2020 můžeme sledovat mírný nárůst v počtu řešených případů
v souvislosti s drogovou kriminalitou, konkrétně pak v primární oblasti. Nejedná se však o žádný trend
rostoucí drogové kriminality ve městě Brně, vyšší čísla naopak svědčí o větší míře objasněnosti této
trestné činnosti policií. Vliv na tento jev má zlepšení efektivity práce policie zrychlením jejích postupů.
Co se týče počtu přestupků na území města Brna na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi, zde došlo ve srovnání s rokem 2019 k výraznému poklesu. V roce 2019 činil počet
případů 737, v roce 2020 to bylo 649 případů. Vyšší nárůst zaznamenaly přestupky fyzických osob,
řidičů, v oblasti toxikomanií. V roce 2020 bylo v rámci řešení přestupků proškoleno více vnějších služeb,
jako jsou obvodní oddělení a hlídkové služby, které tak mohou řešit jednotlivé přestupky nově přímo na
místě, a tedy ve značně zkráceném čase. Policie měla k dispozici více testovacích sad také na
zjišťování přítomnosti OPL než v roce 2019, což se promítlo v nárůstu počtu přestupků. Co se však
týče OPL, je zvýšení počtu případů převážně projevem důsledného zaměření se konkrétně na drogy
při kontrolách přenášených a převážených věcí, a nejedná se tedy pouze o testy provedené u řidičů.
Tabulka č. 24: Primární drogová kriminalita na území města Brna
Primární drogová kriminalita na území města Brna

Počet případů za rok
2019

§ 283 tr. zákoníku – Nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a jedy
§ 284 tr. zákoníku – Přechovávání omamné a psychotropní
látky a jedu
§ 285 tr. zákoníku – Nedovolené pěstování rostlin
obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
§ 286 tr. zákoníku – Výroba a držení předmětu
k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu
§ 287 tr. zákoníku – Šíření toxikomanie
CELKEM

Počet případů
za rok 2020

65

63

32

36

0

2

1

3

1

0
104

99

Zdroj: PČR

Tabulka č. 25: Počet přestupků na území města Brna na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
Počet přestupků na území města Brna na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi

alkohol – řidič – motorových vozidel – zákon č. 361/2000 Sb.
– přestupky fyzických osob
alkohol – řidič – nemotorových vozidel – zákon č. 361/2000
Sb. – přestupky fyzických osob
alkohol – ostatní – zákon č. 361/2000 Sb. – přestupky
fyzických osob
toxikomanie – řidič – zákon č. 361/2000 Sb. – přestupky
fyzických osob
toxikomanie – ostatní – zákon č. 167/1998 Sb. (přestupky)
CELKEM

Počet případů
za rok 2019

Počet případů za
rok 2020

339

256

37

32

21

16

118

175

222
737

170
649
Zdroj: PČR
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Tabulka č. 26: Sekundární drogová kriminalita v Brně
Sekundární drogová kriminalita v Brně

Spácháno pod vlivem alkoholu
Spácháno pod vlivem drog
CELKEM

Počet případů za rok 2019

Počet případů za rok 2020

242
150
392

581
296
877
Zdroj: PČR
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ZÁVĚR
Závěrečnou zprávu vypracovává Městský koordinační tým pro oblast drog a závislostí v rámci
Koordinačního centra prevence Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Data jsme čerpali od
různých institucí a poskytovatelů služeb, kterým velice děkujeme za ochotu nám je poskytnout. Ačkoliv
zpráva zahrnuje více dat než v předchozím roce, přesto se nám některá nepodařilo zajistit, ověřit anebo
zkompletovat, nejde tedy o vyčerpávající informace. Pokud byste při čtení zprávy naznali, že máte
k dispozici další relevantní údaje, které by bylo zajímavé do tohoto dokumentu zakomponovat v příštím
roce, případně máte jakékoli další podněty či připomínky, kontaktujte prosím protidrogovou
koordinátorku Ing. Mgr. Petru Přibylovou na e-mailové adrese: pribylova.petra@brno.cz.
Zprávu vypracovali:
Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.
Ing. Mgr. Petra Přibylová
Mgr. Otakar Veselý
MUDr. Květoslava Vrbová
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SEZNAM ZKRATEK
BZD
COHb
FN Brno
HR
JMK
KC
MDMA
MMB
NZDM
OSP
OPL
PČR
PK FN Brno
PN Brno
PPP
PZS
SPR
ÚZIS

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

benzodiazepiny
karbonylhemoglobin (tabák)
Fakultní nemocnice Brno
Harm Reduction
Jihomoravský kraj
kontaktní centrum
extáze, 3,4-methylendioxy-N-metamfetamin
Magistrát města Brna
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
odbor sociální péče
omamné a psychotropní látky
Policie České republiky
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno
Psychiatrická nemocnice Brno
psychologicko-pedagogická poradna
protialkoholní záchytná stanice
Společnost Podané ruce, o. p. s.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
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