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Nedávný výbuch a požár, spojovaný s výrobou pervitinu, znovu otevřel ožehavé téma 
přítomnosti drog v Čelákovicích. V následujícím článku si vám proto dovolíme nabídnout 
náš pohled na místní drogovou scénu a popsat činnost, kterou zde v dlouhodobé 
spolupráci s městem Čelákovice realizujeme.

Problematice drog v Čelákovicích se naše organizace věnuje již od roku 2001. Tehdy jsme 
v ulicích začali šířit informace o naší činnosti, kontaktovat první klienty a sbírat odhozené 
stříkačky. V počátcích našeho působení byl nejvíce užívanou drogou heroin. Ten byl 
postupem času vytlačen buprenorfinem (léky Subutex, Suboxon), který se používá jako 
náhražka heroinu, a nyní zejména pervitinem. Pervitin v současné době užívá většina osob, 
se kterými jsme v pravidelném kontaktu. Nejčastěji tak činí formou nitrožilní aplikace.
Typickým klientem našeho programu je třicetiletý muž se základním vzděláním, který užívá 
nitrožilně pervitin po dobu zhruba 14 let a je bez stálého zaměstnání. Čelákovickou drogovou 
scénu vnímáme jako silnou a stabilní. Svědčí o tom počet 51 aktivních uživatelů, kteří se na 
nás v minulém roce obrátili, i množství injekčních stříkaček, které od nich v rámci našeho 
programu převezmeme. Za rok 2013 to bylo 13131 kusů.

2010 2011 2012 2013

počet klientů 31 47 37 51

počet vyměněných stříkaček 10226 13088 11004 13131

počet nalezených stříkaček 32 59 27 21

počet nalezených - městská policie 5 21 12 50

prodané stříkačky v lékárnách neevidováno 2700 2160 1500
Počet klientů – celkový počet uživatelů drog, kteří v daném roce alespoň jednou využili služeb programu
Počet vyměněných stříkaček – výměna probíhá systémem kus za kus, tj. klient obdrží tolik čistých stříkaček, kolik přinese použitých.
Počet nalezených stříkaček – odhozené injekční stříkačky ve městě sbírá a bezpečně likviduje náš program i pracovníci městské policie
Prodané stříkačky v lékárnách – prodej injekčních stříkaček pravidelně mapujeme pro utvoření lepší představy o potřebách drogové scény

Důvodů, které místní scénu ovlivňují a udržují v aktuální podobě, je pravděpodobně hned
několik. Jedním z nich je tradice v experimentování a braní drog. Nesnažíme se přitom 
šokovat a rozlítit čelákovické občany. Pouze otevřeně konstatujeme informaci, se kterou se 
opakovaně setkáváme jak ze strany uživatelů drog, tak ze strany veřejnosti. Drogy byly 
v Čelákovicích dávno před terénním programem. Scéna byla od začátku poměrně otevřená, 
uživatelé drog začali služby využívat téměř okamžitě, bez komplikací a vzájemného 
„oťukávání“, jak to bývá obvyklé v jiných městech podobné velikosti. Naše práce se tak 
rozběhla velice rychle. Bylo přitom znát, že nastupujeme do rozjetého vlaku a místo toho, 
abychom se postupně rozkoukávali, jsme byli místní komunitou rychle přijati. O tom, že se 
v Čelákovicích drogy vyrábějí a distribuují, svědčí i nedávná exploze, zmíněná v úvodu článku. 
Pravděpodobné je, že Čelákovice mohou fungovat i jako zdroj pro okolní města. Z povahy 
našich služeb, které by měly být co nejdostupnější a otevřené všem, ale tyto informace po 
klientech nevyžadujeme a ani je nechceme znát. Dalším z důvodů, který má na situaci 
nepochybně vliv, je blízkost Prahy, respektive geografické umístění na jednom ze dvou 
železničních tahů z Prahy do východních Čech. Dosah Prahy jako jednoho z možných zdrojů 
drog je pravděpodobně také klíčový, daleko to však není ani do Českého Brodu, potažmo 
Peček, které jsou dlouhodobě významným zdrojem pervitinu, ale často i heroinu. Čelákovická 



scéna je samozřejmě provázaná i s dalšími městy v okolí, zejména s Lysou nad Labem, 
Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví, Milovicemi. Dalo by se polemizovat o tom, co nebo 
kdo za stávající situaci může, ale je nepravděpodobné, že by se dal jednoduše odhalit pravý 
důvod či viník. Z našeho pohledu je proto nutné věnovat se práci s aktuální podobou drogové 
scény, tedy poskytovat služby, které snižují existující rizika a motivují uživatele drog ke 
změně. Předcházení problémů lze posílit v rámci primární prevence a zvyšováním 
informovanosti občanů, zejména rodičů, existující nabídku pak lze efektivně snižovat 
zejména za použití represivních prostředků. Otázkou také zůstává, zda a jak by ve městě 
případně fungovalo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které by se věnovalo mimo jiné 
i práci v terénu, tj. aktivnímu vyhledávání a následné práci s těmi, kteří se s drogou teprve 
mohou setkat nebo se již rozhodují, zda experiment podstoupit či ne.
Výše uvedené body v nás posilují názor, že Čelákovická drogová scéna svou tvář jen tak 
nezmění. Za důležité považujeme, že jsme jejími členy vnímáni pozitivně, naše služby v ní 
našly pevné místo a plní tak svůj účel. Naším posláním přitom není scénu zlikvidovat nebo 
odsunout z města, jak se někdy lidé mylně domnívají. To je, v případě, že se prokáže 
souvislost s trestnou činností, úkolem represivních složek. Posláním terénního programu je
poskytování služeb sekundární a terciární prevence osobám ohroženým užíváním 
návykových látek v jejich přirozeném prostředí. Cílem je minimalizace negativních dopadů 
užívání drog, sociální a zdravotní stabilizace uživatelů a také ochrana veřejnosti a veřejného 
zdraví před negativními dopady zneužívání návykových látek. V praxi to znamená, že každý 
týden vyjíždíme do Čelákovic, kde se setkáváme s uživateli drog a pracujeme s nimi 
v následujících oblastech:

 sociální (odborné poradenství, zprostředkování kontaktu s úřady, zaměstnavateli, 
zdravotními a léčebnými službami apod.)

 adiktologická a zdravotní (první pomoc, testování na žloutenku, výměnný injekční 
program apod.)

V terénu s klienty řešíme jejich drogovou kariéru, učíme je, jak výrazně snížit sociální a 
zdravotní rizika, která jim braní drog přináší, motivujeme je, aby se chovali bezpečněji, 
neodhazovali použité stříkačky, aktivně se zapojovali do služeb, které jim s řešením jejich 
situace pomohou, využívali poradenství, nastupovali do léčby a podporujeme je i 
v abstinenci. Nefungujeme tedy jako pouhý automat, vydávající neomezené množství 
injekčních stříkaček. Nezásobujeme uživatele, aby mohli brát drogy více. Výměnný program, 
který je založen na příjmu a bezpečné likvidaci použitých injekcí je, jak již bylo řečeno, pouze
jednou z našich aktivit. A v neposlední řadě pravidelně procházíme město a monitorujeme 
místa, na kterých se odhozené stříkačky vyskytly. Chráníme tak i veřejnost.
Kromě práce s uživateli drog a ochrany veřejného zdraví šetří programy minimalizace rizik i 
významnou část veřejných financí. Město Čelákovice nás v loňském roce podpořilo částkou 
80 000 korun. Za částku, která byla pouhými 0,04% z dvěstěmilionového městského 
rozpočtu, jsme byli schopni po celý rok pracovat s 51 lidmi a velkou mírou tak snižovat rizika 
přenosu infekčních chorob a další dopady užívání drog. Pro lepší srovnání nákladů dodejme, 
že léčba žloutenky u jediné osoby může stát až 400 000 korun, náklady na péči o jednoho 
člověka, nakaženého HIV/AIDS mohou dosahovat 150 000 korun na rok a náklady na jednu 
osobu, odsouzenou k výkonu trestu, zatíží společnost částkou přesahující 300 000 korun 
ročně. Rozpočítáme-li tedy dotaci, kterou jsme od města obdrželi, mezi 11 600 čelákovických 
občanů, stál každého z nich náš program v uplynulém roce necelých 7 korun.



Závěrem bychom rádi dodali, že si Čelákovic vážíme jako města, které před problematikou 
drog nezavírá oči a z našeho pohledu přistupuje k řešení ne zcela jednoduché situace 
pragmaticky, za použití vyvážené kombinace prevence i represe.
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