
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Krajská protidrogová komise Rady Karlovarského  

kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 12. zasedání Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 12.3.2015 v 09.30 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni : dle prezenční listiny  

Omluveni : dle prezenční listiny  

Neomluveni: dle prezenční listiny  

Ostatní zúčastnění: dle prezenční listiny 

 

Jednání zahájil v 09.30 hodin a ukončil v 11.30 hodin předseda Krajské protidrogové komise Rady 

Karlovarského kraje (dále jen „KPK“),  Bc. Jan Picka. 

 

Členové Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1. Informace o stavu drogové scény v Karlovarském kraji z pohledu místních protidrogových 

koordinátorů a zástupců NNO 

2. Diskuse a závěr 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 

ad1) Informace o stavu drogové scény v Karlovarském kraji z pohledu místních protidrogových 

koordinátorů a zástupců NNO 

 

Jednání se zúčastnili místní protidrogoví koordinátoři měst Sokolov, Aš, Ostrov, Cheb zástupci 

neziskových organizací zabývající se protidrogovou prevencí – o.s. Světlo Kadaň a KOTEC o.p.s..  

 

Místní protidrogoví koordinátoři hovořili především o dobré spolupráci s neziskovými 

organizacemi, KOTEC o.p.s. a Světlo Kadaň. Hovořili o drogové scéně Karlovarského kraje, která 

se nemění, a nejvíce užívanou drogou je stále pervitin. Zdůrazňovali zvýšený nárůst výskytu 

infekčních chorob, zejména žloutenky typu A, kdy intenzivně spolupracují s Krajskou hygienickou 

stanicí. Dále byl zaznamenán zvýšený počet klientů-uživatelů drog s psychózou, tedy duální 

diagnózou. Jde především o uživatele drog z řad uživatelů metamfetaminu. Protidrogová 

koordinátorka města Chebu hovořila o velmi záslužném projektu města Chebu, financovaného 

z individuálního projektu města a to Poradny pro abstinující a dále hovořila o plánu města Chebu o 

mapování osob bez domova a uživatelů drog. Protidrogová koordinátorka města Aše Miroslava 

Petříková, DiS. se zmínila o fungujícím Centru podpory rodiny, podpory duševně nemocných ze 

strany města a osob s duální diagnostikou. Všichni přítomní koordinátoři kladně hodnotili 

spolupráci s Policií ČR, využívání kamerového systému v protidrogové prevenci. Negativně 

hodnotili snižující se věk prvouživatelů drog a snižující se vynakládané prostředky na 

protidrogovou prevenci. 

  

Zástupci neziskových organizací kladně hodnotili zvýšení finančního příspěvku z rozpočtu 

Karlovarského kraje na realizaci preventivních programů – K-center a terénních programů. Dále 

hovořili o současné pervitinové drogové scéně, kdy převládá jeho užívání nitrožilně. V roce 2015 se 
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na Chebsku vyskytly případy zneužití Fentanylu, kdy jeden uživatel na následky nadměrného užití 

této látky zemřel. Zástupci NNO hovořili o vývoji populace, kdy průměrný věk uživatelů, kteří 

využívají služeb center anebo terénních programů, se lehce zvyšuje. V roce 2014 to byl průměrný 

věk 32 let, službu využívají ze 2/3 muži. Dále hovořili o problematice uzavřených drogových scén, 

např. na Žluticku a problematice uzavřených skupin vietnamských uživatelů návykových látek. Oba 

zástupci NNO hovořili o nedostatečné síti služeb v Karlovarském kraji, jak na psychologické, tak 

psychiatrické úrovni. Také hovořili o možnosti provozu terapeutických služeb, avšak chybí na 

provoz těchto služeb finanční prostředky – navržené usnesení nebylo přijato. 

 

ad2) Diskuze a závěr 

 

Diskutovaná témata 

- psychiatrická péče v Karlovarském kraji 

- počty výměn injekčního materiálu 

- snížení počtu nálezů použitého injekčního materiálu 

- gambling 

 

V Karlových Varech dne   13.3.2015 

Zapisovatelka:  Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

         vlastnoruční podpis 

 Bc. Jan Picka, předseda 

 Krajské protidrogové komise  

 Rady Karlovarského kraje , v.r.  


