
Jak můžete pomoci vy? 
 

„Na ulici našeho města často potkávám osoby, které jsou evidentně pod vlivem 

drog. Co můžu dělat?“ 

V tomto případě nejde o trestný čin ani přestupek. Užívání drog není trestné ani 

nijak postižitelné. Pokud se jedná o dospělé osoby, které současně ani nic nepáchají, 

můžete se obrátit na poskytovatele protidrogových služeb (K-centrum apod.), 

pokud ve vašem městě sídlí. Tento poskytovatel  může osobám závislým na drogách 

nabídnout terapeutické, sociální a zdravotní služby, kterých můžou využít, pokud 

chtějí. Rozhodně ale nemůže zamezit jejich pohybu ve veřejném prostoru, vnutit jim 

léčbu, zařídit, aby drogy nebrali… 

V případě, že se taková služba v místě nenachází, doporučujeme o věci informovat 

obec, která může následně vznik takové služby v obci iniciovat. Pokud jde o děti, 

resp. osoby mladší 18 let, pak můžete upozornit jejich zákonné zástupce. 

 



 

 

 

 

„V parku pravidelně vídám osoby, které si aplikují drogy. Současně obtěžují 

kolemjdoucí, žebrají, znečišťují okolí, ničí lavičky. Co můžu dělat?“ 

V této situaci je nejlepší kontaktovat ihned obecní/městskou policii, která může 

jednání těchto osob řešit jako přestupek (pokud k přestupku dochází). Nemá-li obec 

obecní/městskou policii, pak kontaktujte obecní úřad nebo zastupitelstvo obce, aby 

případné přestupky řešila (např. prostřednictvím protidrogové komise). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

„V okolí nádraží opakovaně vídám dealery drog. I mně už jednou drogy nabízeli. 

Jak se mám zachovat?“ 

Doporučujeme rychlý postup, dokud je osoba na místě a znáte její popis – volat linku 

158, tedy Policii ČR, která může toto jednání dále řešit jako trestný čin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

„Vše nasvědčuje tomu, že v bytě/domě, vedle kterého bydlím, se vyrábějí drogy. 

Na koho se mám obrátit a jak dál postupovat?“ 

Zkuste nejprve promluvit se sousedy, jestli i oni vnímají situaci stejně. Následně 

doporučujeme kontaktovat Policii ČR dle výše uvedeného postupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Opakovaně potkávám svoji sousedku pod vlivem drog. Žije sama se dvěma dětmi. 

Mám – vzhledem k přítomnosti dětí – nějakým způsobem zasáhnout?“ 

Pokud se matka na dětech současně nedopouští např. násilí, pak nemáte povinnost 

udělat vůbec nic, pokud vás o pomoc nepožádají samy děti. Jestliže to udělají, 

musíte jim pomoc poskytnout. V každém případě doporučujeme – s přihlédnutím 

k tomu, že jde o děti a žádné jiné ochrany se jim nemusí dostat – oznámit vše orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Jak mám postupovat, když najdu na ulici použitou stříkačku a jehlu?“ 

Nejlepší je kontaktovat poskytovatele protidrogových služeb, obecní/městskou 

policii nebo Policii ČR. Ti všichni mohou zajistit likvidaci použitých jehel 

prostřednictvím vyškolených osob. Pokud jste v situaci, kdy musíme jehlu likvidovat 

sami a ihned (např. na pískovišti, kde si právě hrají děti), postupujte následovně: 

stříkačku seberte papírovým kapesníčkem  (za píst, ne za jehlu) a vložte jehlou dolů 

do plechovky, PET lahve apod., kterou pak sešlápněte a vyhoďte do koše. 

 

 

 

 

 

 



Bydlím ve městě, kde den co den vidím nějaké problémy s drogami: osoby pod 

vlivem drog v parku, prodej drog, injekční stříkačky na chodníku. Je toho tolik, že 

nevím, kam jít, na koho se obrátit. Co můžu dělat?“ 

Máte dvě možnosti: 1. Oznámit každý jednotlivý problém institucím, kterým přísluší 

– prodej drog Policii ČR, injekční stříkačky na ulicích městské policii, nebo 

poskytovateli protidrogových služeb. 2. Pokud máte dojem, že jde o rozsáhlý 

problém, kterému by se mělo začít systematicky věnovat město, doporučujeme 

kontaktovat úředníka pověřeného danou problematikou, tj. protidrogového 

koordinátora, nebo manažera prevence kriminality, nebo zastupitele, který se 

těmito problémy, nebo zastupitele, který se těmito problémy zabývá (pokud takový 

je). Pokud nikdo takový není, obraťte se na zastupitelstvo s požadavkem, aby město 

začalo toto řešit prostřednictvím svých orgánů (městského úřadu, městské policie, 

komisí apod.) a také zahájit jednání s dalšími institucemi, které jsou v té věci 

kompetentní, zejména s policií. Pokud nejste spokojeni s postupem obce (je-li 

pasivní, nečinná), máme různé možnosti, jak postupovat: občanská iniciativa – 

sdružení občanů, kteří budou vůči obci prosazovat společný zájem, petice, 

medializace problému atd. 



 

„Před časem jsem oznámila na místním oddělení policie, že mám podezření na 

prodej drog v parku před mým domem. Policista se mnou sepsal oznámení a 

přislíbil, že se tím budou zabývat. Mám ale dojem, že se nic nestalo a policie 

nejedná. Mám jít na místní oddělení znovu? Jak zjistím, co se s mým oznámením 

ve skutečnosti stalo?“ 

Určitě má smysl jít se na obvodní oddělení zeptat znovu, pravděpodobně budete 

informována o tom, že policie věc šetří, což zabere určitý čas. Můžete trvat na 

sepsání dalšího oznámení a vyžádat si následné informace, které vám policie 

poskytne do 30 dnů. Zřejmě ale ani tehdy příliš konkrétní nebudou. Pokud máte 

opravdu dojem, že policie přistupuje k vašemu oznámení liknavě, obraťte se na 

vedoucího obvodního oddělení, popř. potom na odbor stížností příslušného 

krajského ředitelství policie. 

 

 

 



 

 

 

„Moje třináctiletá dcera přišla ze školy s tím, že jeden z jejích spolužáků přinesl do 

třídy cigaretu marihuany a nabízel ostatním dětem, že jí společně vykouří. Co mám 

dělat, aby se to neopakovalo a abych svoji dceru ochránila před podobnými 

situacemi?“ 

Vše se odehrálo ve škole, je třeba na to školu upozornit. Vyhledejte školního 

metodika nebo metodičku prevence a vše mu/jí oznamte. Když vaše dcera nebude 

vědět, kdo to ve škole je a nebude to ani jasné ze školního webu, tak se raději 

obraťte na třídního učitele. Současně si ve škole řekněte o zpětnou vazbu, aby vás 

vyrozuměli, jaká přijali opatření. 

 

 

 



 

 

„Pracuji ve školní družině. Nedávno se mi stalo, že paní, která si přišla vyzvednout 

jedno z dětí, byla zjevně pod vlivem drog. Dítě jsem ji tedy vydala, ale nejsem si 

jistá, zda mám příště – pokud se to bude opakovat – postupovat stejně. Nebo mám 

celou věc někde ohlásit?“ 

Jestliže tas paní, která se zdála být pod vlivem nějaké návykové látky, byla matka 

dítěte, pak jste jí ho vydala správně. Jestliže to byla paní, kterou rodiče 

vyzvedáváním pověřili, pak příště dítě nevydávejte a volejte hned rodičům, aby si 

ho vyzvedli sami a vysvětlete jim proč. Situaci určitě ohlaste školnímu metodikovi 

nebo metodičce prevence. Kdyby se vše opakovalo, bude nutné, aby škola 

vyrozuměla orgán sociálně-právní ochrany dětí („sociálka“), a to podle místa 

bydliště dítěte. 

 

 



 

 

„Bydlím nedaleko střední školy. Někdy, když jdu okolo, postávají před školou 

hloučky mladých a kouří marihuanu. Mám to škole oznámit?“ 

Ve škole to oznámit můžete, je to pro ni užitečná informace a jistě s ní bude dál 

pracovat. Jestli byste ale chtěl, aby výsledkem vašeho zákroku bylo to, že tam 

hloučky postávat nebudou a nebudou kouřit marihuanu, pak v této věci pro vás 

škola asi nemůže nic moc udělat. Tedy jestli je přestávka mezi hodinami, nebo jestli 

je to odpoledne nebo v poledne. Tou dobou škola nad nimi nevykonává dojhled. 

Všechno se děje ve veřejném prostoru a jedná-li se o děti, tedy osoby mladší 18 let, 

pak to spíše, anebo současně, oznamte obecní/městské policii, anebo „sociálce“. 

 

 

 

  



 

„Jak mám postupovat, když žák přijde do školy pod vlivem drog? Učím na střední 

škole.“ 

Vždy jde o to, jak se chová. Jestliže je agresivní, něco rozbíjí nebo někomu ubližuje, 

pak je na místě volat Policii ČR nebo obecní/městskou policii. Jestliže se vám jeho 

zdravotní stav zdá rizikový, pak voláte na pomoc zdravotnickou záchrannou službu 

na lince 155 a současně vyrozumíváte jeho rodiče. Jestliže není ani agresivní, ani se 

nezdá, že je v akutním ohrožení, ale jeho chování se neslučuje s vyučováním, 

kontaktujte jeho rodiče, aby si ho přišli vyzvednout. Jestliže nikdo nepřijde, ale žák 

není způsobilý ke vzdělávání, pak ho od ostatních oddělte, ale jestliže je nezletilý, 

pak nad ním škola vykonává do konce vyučování dohled. Starší 18 let můžete vyzvat, 

aby ze školy odešel. 

 

 

 



„Mám podezření, že moje dítě bere drogy, jak mi může „sociálka“ pomoct? Pokud 

vím, tak „sociálka“ hlavně odebírá děti. Jak ale může pomoct proti drogám u dětí 

jinak?“ 

Obraťte se na kurátora/kurátorku pro mládež. Ti nikoho nikomu neodebírají a 

v těchto případech už vůbec ne. Mohou vám zprostředkovat kontakt na 

poskytovatele protidrogových služeb, poradit vám v oblasti rozpoznávání znaků 

ukazujících na přítomnost drog, s testováním dítěte. Mají přehled o místní drogové 

scéně a zkušenosti v práci s dětmi, které s drogami experimentují. Budou schopni 

posoudit, jak moc je situace vážná a která protidrogová služba a jestli vůbec je pro 

vaše dítě vhodná. 

 

 

Další otázky a odpovědi vypracovalo sdružení Společně k bezpečí. 

www.spolecnekbezpeci.cz/nase-projekty 

http://www.spolecnekbezpeci.cz/nase-projekty

