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Balada toxického bandity 
Když na esko áčko mám,  

ale kapsu prázdnou,  

levou klidně udělám,  

když najdu oběť snadnou. 

Kysku místo pika,  

místo ganji vrbu, 

a jestli ryba něco říká,  

rozbiju jí hubu. 

Když je někdo bezradnej, 

 že nemůže nic smakat, 

Tak na můj kontakt bezvadnej,  

ho vždycky zkusím zlákat. 

Když mi dá love před,  

se slovy „hned se vrátim“, 

To vezmu zpátky zadem  

a tím se rybě ztratím.   



Terénní programy, kontaktní centra a 

výměna jehel 

• Jsme instituce chránící veřejné zdraví 

• Distribuce injekčního materiálu uživatelům drog je 

ověřeným způsobem  ochrany populace před infekčními 

chorob v populaci. 

• V Praze se vydá každoročně přes 2.000.000 injekčních 

jehel, v ČR skoro 5.000.000.  

 

 



Zásady činnosti terénních pracovníků 

• Nepátráme po trestné činnosti uživatelů drog, nicméně 

jsme připraveni dostát případné povinnosti překazit a 

ohlásit trestné činy.   

• Převážně pracujeme s uživateli drog anonymně.  

• Jsme vázáni zákonem hájit práva a oprávněné zájmy 

osob, našich klientů. 

• Abychom mohli dobře pracovat s uživateli drog, musíme 

rozumět jejich životnímu stylu 



Otevřená drogová scéna 

• Otevřená drogová scéna – největší drogový trh. Každý 

den na Václavském náměstí 300 – 800 osob shání 

drogy, za rok více než 3000 osob 

• Trendy:  

– Úpadek heroinu (co do množství i kvality) 

– subutex a benzodiazepiny – levné „řešení“ 

– Pervitin – stále častěji komerční než nekomerční 

záležitost 



Rozpočet injekčního uživatele drog 

• Nízkorozpočtový uživatelé drog - Část uživatelů 
vystačí s rozpočtem na drogy cca 100 Kč denně 
(2 mg buprenorfinu), tj. na drogy vydá do 3000 
Kč měsíčně. V době opiové sézony (cca 3 
měsíce) pak rozpočet klesá k nule. 

 

• Středněrozpočtový „průměrný" uživatel drog na 
otevřené drogové scéně utratí měsíčně 15.000 – 
30.000 Kč (500 - 1000 Kč denně). 

 

• Vysokorozpočtový uživatel drog investuje do 
drog cca 2-3000 Kč denně, tedy cca 60-90.000 
Kč měsíčně 



Způsoby obstarávání peněz na 

drogy 
 



Drogový byznys 

• Prodej drog přebytků nebo „nastaveného materiálu“ 

(koupit, naředit, prodat) 

• Prodej přebytků buprenorfinu (pacient má větší množství, 

než potřebuje, zajišťuje si takto peníze na výběr receptu) 

• Skládání se na „výběr receptu“ (z 5 x 2 na 6,5 ku 0,5) 

• vyřezání falešných log do tablety 

• prodej marihuany ale i „asfaltu“ cizincům 

• „El Paso na drogy“ – tedy přepadení kvůli drogám 



Krádeže 

• krádeže zboží (oblečení, potraviny, parfémy, květiny ) – 

zboží končí opět v obchodní síti za 20 – 50 % ceny – 

vykupujícími jsou zastavárny, překupníci, stánky, 

směnárníci, taxikáři…  
 

• Krádeže vloupáním a kapesní krádeže (pokles 

vloupání do vozidel a krádeží mobilních telefonů – 

důvodem jsou jak tržní faktory, tak technické 

zabezpečení, časté jsou vloupání např. do sklepů, 

okrádání spáčů). 
 

• Máte před dveřmi botník? S příchodem zimy někteří 

uživatelé drog hledají vhodnou obuv.   

 



Recyklační průmysl  

• Řada uživatelů drog má přijmy z odvozu 

druhotných surovin do sběru. Jejich počínání lze 

hodnotit od společensky vysoce nebezpečného 

(kabely u vlaků) až po záslužné (recyklace). 

• Papír směsný 1,80 KČ/Kg, měď mix – 120 Kč/kg, 

železo 6,5 Kč/kg 

 



Recyklační průmysl  

• Takzvané „fárání“ je zdrojem obživy a někdy i příjmu 

sociálně nejslabších uživatelů drog. Z popelnic získávají 

uživatelé drog jak jídlo a cigarety, tak i „poklady“, které 

lze prodat. 



Zábavní průmysl 

• Hraní na ulici (kytara, bubínky, flétna) – výrazný 
zdroj příjmu uživatelů drog. Nová pražská 
vyhláška o tzv. buskingu umožňuje vydělávat 
bez konfliktu se zákonem. 

 

• Recyklace lístků na MHD – vymazávání 
označení toluenem. 

 

• „Žebrání“ alias „somrování“ nebo žádost o 
pomoc – např. peníze na lístek? „Dáváte nebo 
ne?“ 



Prostituce 

• Řada uživatelek drog vydělává na dávku pouliční 

prostitucí.  Sex se odehrává v autech zákazníků, na 

privátech nebo i ve křoví na ulici. 

 

• Ceny za posledních několik let klesly, pohybují se 

dokonce na 500 Kč „za komplet“ a 200 Kč „za orál“.  

 

• Naše klientky uvádějí, že mají denně 4 – 10 zákazníků 

 

• Tzv. „ranní výprodej“, kdy nad ránem, pokud ženy 

pracující v sexbyznysu nevydělají peníze, jdou s cenou 

dolů. 



Jiné přijmy na drogy 

• mzda 

• sociální dávky, důchod 

• peníze od rodiny 

• rozprovávání majetku (zastavárny) 

• půjčky  

 

 



Jiné chování narušující veřejný pořádek 



Paradoxy: společnost kontra 

uživatelé drog 
• Chování některých společenských institucí přispívá k 

trestné činnosti a marginalizaci uživatelů drog. Příkladem 

je chování policistů, kdy trestají uživatele drog. 

• „Kopali do mne. Když jsem odpadl, tak zavolali 

záchranku, ale řekli jim, že jsem se asi předávkoval. 

Přišel jsem o slezinu.“ 

• „Nechali mne vyskládat všechny mé věci na kapotu. Pak 

prudce couvli, věci spadly na zem, a oni je přejeli.“ 

• „Kopl mne asi 6x do kolene, dokud jsem se nepřiznal…“  



Nedůvěra v právo 
 



Nedůvěra v právo  

• Chování policistů: Ničení drog, vyhazování 

čistých jehel. Jde o faktor zvyšující trestnou 

činnost,  naštvanost na zákon a nedůvěru v 

právo a také ohrožující veřejné zdraví. 

• Uživatelé drog se často nejrizikověji chovají hned 

po propuštění z CPZ. 



Policie x terénní programy 

• Zažili jsme 2 roky, kdy policisté vykazovazovali 

terénní pracovníky z prostředí otevřené drogové 

scény. Tím docházelo k ohrožení veřejného 

zdraví. 



Crime reduction 

 
• Co děláme a ještě bychom dělat mohli? 

• Jaká jsou opatření k snížení kriminality uživatelů 

drog?  

 

• Pokud dojde k poklesu objemu peněz vydaných 

na drogy, dojde i k poklesu objemu kriminality, 

jak co do množství, tak i do výše škody.  

 



Substituce!!! 
Jakákoliv substituce (metadon, buprenorfin, ritalin) výrazně 

snižuje výdaje uživatelů drog na drogy a tím i objem 

trestné činnosti.  

Měsíční náklady „opiátníka“: 

- Intenzivní uživatel subutexu: 6.000 Kč 

- Intenzivní uživatel heroinu:  90.000 Kč 
 

Samozřejmě ideální varianta jsou substituční programy pro 

menší počet osob s pracovní a psychosociální složkou. 

Vzhledem k tomu, že takové programy ušetří společnosti 

84.000 Kč  na 1 klienta měsíčně, tak by stálo za to je 

zřídit… 

 

 

 



Další možnosti Crime Redution 

• Propojení policie a pobídek k léčbě – „adiktolog ve 

vytížených policejních služebnách“ 

   

• Práce s žitými a pociťovanými normami uživatelů drog – 

zvyšování morálních hodnot 

 

• Nízkoprahová zaměstnávání – řada uživatelů drog má 

zájem „aspoň trochu pracovat, což potvrzuje projekt 

„Centrum pro stabilizaci a práci uživatelů drog – XTP 

Sananim“.  

 



Díky za pozornost! 

• Ing. Aleš Herzog,  

• Terénní programy Sananim 

• herzog@sananim.cz 

• www.edekontaminace.cz 

 

• Fotografie: David Těšinský 


