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Užívání návykových látek a jeho dopady, dostupnost návykových látek: 

 Praha a Brno hlásí úbytek heroinu, lokálně jeho vymizení z pouličního trhu. V Praze hlášen nárůst 

užívání alkoholu a benzodiazepinů. V Jižních Čechách byla zaznamenána snížená dostupnost 

pervitinu a nárůst užívání alkoholu a konopí.  

 Regionálně byl hlášen nárůst cen drog (do 20 %). V Praze zaznamenán nárůst cen drog a současně 

snižování kvality pervitinu.  

 Obavy ze změn na trhu vedoucích k vyšší míře užívání nebezpečných substancí (např. fentanyl a 

jeho deriváty), z domácí výroby nebezpečných substancí apod. se zatím nenaplnily.  

 Podle informace policie nebyly za období uplynulého měsíce zaznamenány zásadní změny na 

drogových trzích v podobě zásadního nedostatku drog nebo významných změn v uživatelských 

preferencích. Skladba a čistota zajištěných drog se výrazně nezměnila. Hlášen je celkově nižší počet 

záchytů. V souvislosti s přijatými opatřeními trvá nadále snížená poptávka po syntetických drogách 

užívaných v prostředích noční zábavy. 

 Poptávka po pervitinu je nadále saturována z domácí výroby, nicméně je také pašován z Polska. 

Celní orgány informují o zvýšené míře pašování pervitinu i léků s obsahem pseudoefedrinu 

určených k jeho výrobě na česko-polské hranici včetně nelegálních aktivit na „zelené“ hranici.  

 Informace o změně vzorců a míry užívání návykových látek nebo on-line hazardního hraní a 

digitálních závislostí za nouzového stavu v obecné populaci jsou prozatím omezené. Z dostupných 

informací se zdá, že mohlo dojít ke zvýšení frekvence užívání alkoholu, ale současně ke snížení 

průměrných dávek a snížení míry nárazové konzumace alkoholu – není tady jasný celkový vliv na 

míru užívání alkoholu v ČR. Zdá se rovněž, mezi pravidelnými uživateli konopí došlo ke zvýšení 

intenzity užívání konopí. Rovněž (logicky) došlo ke zvýšení míry užívání internetu pro aktivity 

různého druhu včetně sledování zpravodajství, hazardní hraní, počítačové hry, sociální sítě, 

nakupování, a to včetně excesivních forem.  

 

Probíhající studie zaměřené na užívání návykových látek za nouzového stavu: 

 Dne 27. dubna 2020 byla zahájena studie ADI-COVID-19 zaměřená na mapování výskytu COVID-

19 mezi klienty a pracovníky adiktologických služeb v ČR prostřednictvím rychlý testů na protilátky 

proti SARS-CoV-2 (firma Livzon). K 10. květnu bylo provedeno celkem 1071 testů, z toho 591 testů 

u klientů (z nich 1 pozitivní), 480 testů u pracovníků (z nich 1 pozitivní). 

 V Brně probíhá testování pracovníků a klientů sociálních služeb metodou PCR, testování provádí 

Společnost Podané ruce ve spolupráci s MUNI v Brně. Z 800 testů byl pouze jeden pozitivní. 

 EMCDDA spustilo studii zaměřenou na zjištění změn v uživatelských zvyklostech a změn na trhu 

z pohledu uživatelů během pandemie. Dotazník je dostupný v češtině 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19 

 Probíhá celoevropské studie SARS-COV-2 PANDEMIC AND ALCOHOL CONSUMPTION, cílem  je 

zjistit jak opatření přijímaná v jednotlivých evropských zemích během epidemie SARS-CoV-2 (tj. 

koronaviru) ovlivňují konzumaci alkoholu: 

https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=cs  
 V rámci předmětu Metodologie v adiktologii 2. ročníku bakalářského studia oboru Adiktologie na 

1. LF UK probíhá série studentských průzkumů zaměřených na užívání návykových látek a 

závislostní chování za nouzového stavu. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19
https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=cs
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 NMS plánuje v řádu dnů spustit on-line část pravidelné celopopulační studie Národní výzkum 

užívání návykových látek, která je realizována ve 4letých intervalech. Dotazník se zaměří také na 

změny vzorce a míry užívání návykových látek za nouzového stavu. 
 

Specifika klientely adiktologických služeb:  

 Uživatelé drog patří mezi skupiny osob více ohrožených infekcí COVID-19: Jde o populaci se 

sníženou imunitou, s respiračními onemocněními, s útlumem dechu (uživatelé opioidů), nemají 

možnost dodržovat karanténní opatření (nemají „domov“). Psychiatrická komorbidita je u uživatelů 

drog zvýrazněná nouzovým stavem a jeho dopadem na chod společnosti, nervozitou v souvislosti 

s obavami z nákazy koronavirem SARS-CoV-2 (tzv. nový koronavirus) a nedostatkem návykových 

látek.  

 Změny trhu práce mají velký dopad na uživatele drog – často přišli o práci, zdroj finančních 

prostředků, ztratili přístřeší. Aktuálně se s postupným uvolňováním opatření rozšiřuje nabídka 

pracovních příležitostí pro klienty adiktologických služeb např. v podobě různých pomocných 

prací. 

 Ve větších městech souvisí zhoršení socioekonomické situace uživatelů návykových látek s absencí 

turistického ruchu – s úbytkem turistů zmizel zdroj výdělku. 

 Snížily se i možnosti odbytu případných kradených věcí a druhotných surovin – jsou zavřené 

zastavárny a výkupny surovin.  

 Pokud jde o případnou zaopatřovací kriminalitu v podobě ekonomicky motivované majetkové či 

násilné trestné činnosti, policie s odstupem měsíce neregistruje její nárůst. Adiktologické služby 

informují klienty o zvýšených trestních sazbách za trestnou činnost spáchanou za nouzového  

stavu 

 

Současný stav v dostupnosti služeb: 

 Služby mají stále omezeny skupinové aktivity, ale provoz se postupně vrací do normálu, přibývá 

individuálních osobních kontaktů s klienty. Stále přetrvává zvýšená míra poskytování služeb on-line 

a po telefonu. Stále přetrvává praxe v rozdělení týmu do menších mikrotýmů z důvodu snížení 

počtu kontaktů při případném výskytu infekce v týmu, ale postupně se provoz vrací do normálního 

stavu. 

 Ochranné pomůcky pro personál jsou ve většině služeb k dispozici, nedostatek ochranných 

prostředků je v současné době hlášen již lokálně a výjimečně. V prvních dnech a týdnech 

nouzového stavu byla situace horší: zásobování OOP probíhalo do značné míry svépomocí a ve 

spolupráci s městy a kraji.  

 Vzhledem k povinnosti nošení roušek na veřejnosti, služby distribuují klientům šité i standardní 

roušky, dále dezinfekci na ruce, vitamíny a informační letáky. Některé služby zajišťovaly výdej jídla. 

V současné době dochází k obnovování potravinového a hygienického servisu ve standardní 

podobě.  

 Nízkoprahové služby většinou zachovávají omezený provoz (např. výměnný program pouze přes 

okýnko, omezený počet osob v kontaktním centru / kontaktní místnosti, individuální konzultace po 

předchozí domluvě), ale provoz se postupně vrací do režimu v době před vyhlášením nouzového 

stavu a v některých službách již ruší oddělené mikrotýmy pracovníků a znovu začínají pracovat 

s klienty v režimu přímého kontaktu při dodržování zvýšených hygienických opatření. Tempo, 

v jakém se provoz vrací do normálního stavu, je v různých službách různé – někde je zajištěn jen 

výměnný program, jinde poskytují i testování či ošetření, některé terénní programy distribuují 

injekční materiál jen po předchozí domluvě, některé fungují v „běžném“ režimu s ochrannými 

prostředky. Nízkoprahové služby ve větších městech hlásí nárůst kontaktů s klienty. I 

v nízkoprahových službách probíhá využívání online nástrojů k udržení kontaktu s klienty. Služby 

zajišťovaly i zásobování klientů, kteří byli uzavřeni v karanténních zónách měst (Uničov). 

 V Brně došlo k otevření 3 nových denních center pro osoby bez domova, které jsou velmi často 

intenzivními uživateli alkoholu. 
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 Podobně různá je situace i v ostatních službách. Např. doléčovací centra fungují někde jen  

v pobytové formě a obnovení nabídky ambulantních služeb je v přípravě. Jinde jsou již služby 

poskytovány jak v ambulantní, tak v pobytové formě. Nicméně skupinové aktivity jsou stále 

omezeny ve všech typech služeb a naopak jsou posíleny aktivity v individuální formě. V některých 

službách jsou skupinové aktivity poskytovány on-line. 

 Terapeutické komunity zachovávají většinou poměrně standardní provoz s omezením možností 

pro klienty opouštět komunitu vztahující se pouze na akutní případy. Noví klienti se přijímají 

omezeně (např. pouze ze zdravotnických zařízení). Je dodržován zákaz návštěv. 

 V Praze je hlášeno srocování klientů a s tím související vytváření otevřené drogové scény (jak u 

Kontaktního centra SANANIM v Praze 5, tak i u soukromého ambulantního zdravotnického zařízení 

v Praze 5, které poskytuje substituční léčbu značnému počtu klientů).  Narůstají negativní reakce a 

iniciativy směřující proti existenci adiktologických služeb v sousedství. Poskytovatele 

adiktologických služeb se snaží situaci řešit v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy.  

 Provozní doba substitučních programů, kdy se uskutečňují výdeje nebo preskripce substitučních 

látek, je aktuálně omezena. Kapacita substituční léčby je v Praze ovšem dlouhodobě nevyhovující.   

 V průběhu prvního měsíce nouzového stavu se výrazně snížila kapacita lůžkových detoxů. Od 

konce dubna 2020 se nabídka lůžkové psychiatrické péče v oblasti adiktologie vrací do normálního 

stavu. 

 I ostatní nespecializované (neadiktologické) zdravotní a sociální služby postupně obnovují svou 

činnost, což přispívá ke zlepšení celkové situace klientů adiktologických služeb. V některých větších 

městech (Praha, Brno, Plzeň) vznikly provizorní ubytovací kapacity pro osoby bez domova (stanová 

městečka, určené objekty). Poskytovatelé adiktologických služeb se podílejí na poskytování 

adiktologické péče a dalších služeb v těchto nově vzniklých hromadných ubytovacích kapacitách 

(potravinový servis, oblečení, deky, spacáky, další služby).   

 Realizace programů primární prevence ve školách byla pozastavena, nicméně některé organizace 

nabízí možnost preventivních aktivit pro části třídních kolektivů po internetu, organizují semináře 

pro učitele. Odbor protidrogové politiky ÚV ČR ve spolupráci s realizátory preventivních programů 

vypracoval Souhrn aktuální praxe programů primární prevence v období karanténních opatření v 

souvislosti s COVID-19. 

 Řada poskytovatelů adiktologických služeb se zapojila do studie ADI-COVID-19, zaměřené na 

zjištění míry a dynamiky šíření infekce vyvolané novým koronavirem SARS-CoV-2 mezi klienty a 

pracovníky adiktologických služeb v ČR (přes 60 programů). 

 Některé kraje (např. STČ, JHČ) a obce zvažují změny v alokaci finančních prostředků na různé 

oblasti včetně adiktologických programů a také v podmínkách podpory, případně již o některých 

změnách rozhodly. Např. Magistrát města Olomouce rozhodl o úsporných opatřeních a alokaci 

finančních prostředků na jiné účely, než oblast primární prevence; naproti tomu dotační program 

Olomouckého kraje zůstává nezměněn včetně podpory primární prevence.  Byla snížena alokace 

dotačního programu Jihočeského kraje, nicméně hledají se možnosti dofinancování chybějících 

prostředků z jiných krajských dotačních programů. Tato úsporná opatření mohou zhoršit 

dostupnost adiktologických služeb v blízké budoucnosti. 

 Dne 9. dubna 2020 Bylo vyhlášeno druhé kolo dotačního řízení Úřadu vlády ČR na oblast 

protidrogové politiky, které prioritně reaguje na situaci v souvislosti s COVID-19. 

 Dne 7. května 2020 vláda ČR schválila dotační řízení na mimořádné odměny zaměstnanců 

sociálních služeb v souvislosti s COVID-19, které je určeno rovněž adiktologickým sociálním 

službám. 

 Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP vydala doporučení k farmakologicky asistované léčbě 

závislosti na pervitinu, který shrnuje doporučení pro off-label použití centrálních stimulancií u 

závislých na metamfetaminu: https://snncls.cz/2020/04/15/farmakologicky-asistovana-lecba-

zavislosti-na-pervitinu/. 
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Zdroje: 

 
Osobní komunikace se zástupci adiktologických služeb, krajskými protidrogovými koordinátory a zástupci institucí 

spolupracujících v rámci Systému včasného varování před novými drogami. 

 

https://www.drogy-info.cz/article/koronavirus/ 

 

https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/s1-20-dopady-onemocneni-covid-19-

na-uzivatele-drog-a-poskytovatele-adiktologickych-sluzeb/ 

 

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-otvira-v-arealu-zidenickych-kasaren-

treti-kontaktni-centrum-pro-lidi-bez-domova/ 

 

https://snncls.cz/2020/04/15/farmakologicky-asistovana-lecba-zavislosti-na-pervitinu/ 

 

 

https://www.drogy-info.cz/article/koronavirus/
https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/s1-20-dopady-onemocneni-covid-19-na-uzivatele-drog-a-poskytovatele-adiktologickych-sluzeb/
https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/s1-20-dopady-onemocneni-covid-19-na-uzivatele-drog-a-poskytovatele-adiktologickych-sluzeb/
https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-otvira-v-arealu-zidenickych-kasaren-treti-kontaktni-centrum-pro-lidi-bez-domova/
https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-otvira-v-arealu-zidenickych-kasaren-treti-kontaktni-centrum-pro-lidi-bez-domova/
https://snncls.cz/2020/04/15/farmakologicky-asistovana-lecba-zavislosti-na-pervitinu/

