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V Libereckém kraji se počet uživatelů drog zvýšil o polovinu 
 
LIBEREC (ČTK) O polovinu se za poslední rok zvýšil v Libereckém kraji počet uživatelů drog, 
kterým pomáhá občanské sdružení Most k naději. Další nárůst, zhruba o pětinu, očekává 
sdružení i letos. V roce 2012 terénních programů Mostu k naději a služeb K-Centra v Liberci a 
České Lípě využilo 1 092 uživatelů drog, loni jich bylo už 1 676. „Lze usuzovat, že počet 
uživatelů drog včetně těch, kteří si drogy aplikují injekčně, se v Libereckém kraji reálně 
zvyšuje, přičemž se jedná o výrazný nárůst,“ uvedl vedoucí terénních programů pro uživatele 
drog Pavel Pech. 
Nárůst klientely ale ohrožuje rozsah poskytovaných služeb občanského sdružení, příspěvky 
od státu a měst totiž v posledních letech stagnují. „Služby se ekonomicky i personálně 
dostaly na samotnou hranici svých kapacit. Za dané situace je prakticky nemožné udržet 
nastavenou kvalitu jednotlivých služeb a reálně hrozí omezení provozu,“ upozornil Pech. 
Už na konci minulého roku museli podle něj narkomanům omezit výměnu injekčních 
stříkaček a dalšího materiálu, testování na HIV, žloutenku, syfilis i působení terénních 
pracovníků v odlehlých lokalitách kvůli nákladům na cestování. Nejvíce uživatelů drog evidují 
podle Pecha ve velkých městech -v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí, v Novém Boru a také v 
mikroregionu Frýdlantsko. „V případě Liberce a Jablonce hraje zásadní roli fakt, že tato 
města jsou jakýmisi centry pro uživatele drog z širokého okolí,“ poznamenal Pech. 
Alarmující je, že mezi novými klienty je hodně mladých lidí kolem 18 let, zejména na 
Frýdlantsku, v Liberci a Jablonci. „Pravděpodobně tak vzniká nová klientela, jelikož tito lidé 
jsou na počátku své drogové kariéry bez jakékoli motivace k životu bez drog, protože právě 
drogy jsou pro ně zatím něčím novým, nevšedním a zajímavým, nebo jejich prostřednictvím 
unikají ze svých problémů,“ míní Pech. 
 
Nejvíc táhne marihuana a pervitin 

„Za celkovým nárůstem pak stojí také rostoucí míra sociálního vyloučení, nezaměstnanosti a 
chudoby, zvyšování společenského napětí, celková frustrace značné části společnosti a u 
mladých lidí nedostatek příležitostí ke vzdělání, bydlení a seberealizaci z ekonomických 
důvodů,“ dodal. 
Nejrozšířenější drogou v Libereckém kraji je marihuana a pervitin. Několik narkomanů 
přiznalo i zkušenost s takzvaným speedballem, což je mix pervitinu a heroinu. Několik dalších 
ojediněle vyzkoušelo heroin, ovšem prý ve velmi špatné kvalitě. 
 


