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Otevřená drogová scéna znamená 

otevřený drogový trh  

(500 – 800 lidí denně zde kupuje drogy) 
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Proč je drogový trh na 

Václavském náměstí?  

Dopravní důvod:   

Spojnice stanic Můstek střed – Muzeum – 

Hlavní nádraží je nejkratší spojnicí všech tras 

veřejné dopravy.  

Důkazem je i to, že po půlnoci se drogový trh 

přesouvá k I.P. Pavlova a na Karlovo náměstí 



Proč je drogový trh na 

Václavském náměstí?  

Bezpečnostní důvod:   

Uživatelé drog se nejvíce bojí sebe 

navzájem.  



Sanitka SANANIM 

Od roku 2010 v zóně Vrchlického sady v 

pondělí a čtvrtek od 14 do 18.00 

Tým:  

- Řidič – sociální pracovník 

- Zdravotní sestra 

- Lékař 

- Adiktolog 

 



Sanitka SANANIM 

Stanoviště pomoci uprostřed drogového trhu.  

- Výměna a likvidace injekčních setů 

- Distribuce kondomů, sprchových gelů a 

mýdel 

- Diagnostika a ošetření, poskytnutí léků 

- Testování na infekční choroby 

- Základní poradenství 

- Zprostředkování léčby 

- Ostříhání vlasů v případě výskytu vší  





Výkony: Denně 167 kontaktů, 2057 

vyměněných stříkaček a 6 ošetření 

  Počet kontaktů Vyměněné  stříkačky 

II. pololetí 2013 7 881 102 400 

I. pololetí 2014 8.058 109.024 

II. pololetí 2014 7.961 100.680 

I.pololetí 2015 7.996 109.847 

II. pololetí 2015 7.438 100.415 

Testování 2015 Počet 

vyšetřených 

Počet 

reaktivních 

Počet 

reaktivních 

HIV 132 3  2,27% 

Syfilis 124 3 2,41 % 

Virová hepatitida C 76 26 34,21 % 



Hodnocení projektu 

 
• zvyšuje počet uživatelů drog pohybujících se scéně, kteří 

odcházejí do léčby  

• snižuje zdravotní a další škody, které si působí uživatelé 

drog pohybující se na scéně 

• snižuje náklady zdravotnických zařízení, protože 

včasným záchytem zdravotních obtíží uživatelů 

předcházíme jejich hospitalizacím.  

• chrání veřejné zdraví před rizikem šíření infekčních 

chorob ze strany nitrožilních uživatelů drog. 

! Prosím o nezaměňujte hodnocení dopadů projektu 

Sanitka s hodnocením zóny Vrchlického sady. 



Řešení problematiky otevřené scény 

 
• Jde to, podařilo se to v jiných městech, např. v Německu 

• Musí jít o komplex opatření za účasti všech 

zainteresovaných subjektů 

• Řešení bude efektivnější, pokud bude výhodné i pro 

uživatele drog 



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… 

 

 

 



Řešení problematiky otevřené drogové 

scény 

 
• Substituční léčba především v Praze čelí výrazným 

atakům ze strany policie a části lokálních politiků. Ubývá 

osob v léčbě, což je obrovské riziko.  

• Příležitost je vnímat a prezentovat substituci a 

prezentovat jako harm a crime reduction strategii.   

• Substituční programy s denním výdejem a individuální 

případovou prací jsou klíčem k řešení problematiky 

otevřené drogové scény v Praze i k práci s uživateli drog 

s duální diagnózou. A to např. i formou trojstranných 

kontraktů: klient – program – policie. 



Téma prevence kriminality a substituce 

 
• Substituční léčba především v Praze čelí výrazným 

atakům ze strany policie a části lokálních politiků. Ubývá 

osob v léčbě, což je obrovské riziko.  

• Příležitost je vnímat a prezentovat substituci a 

prezentovat jako harm a crime reduction strategii.   

• Substituční programy s denním výdejem a individuální 

případovou prací jsou klíčem k řešení problematiky 

otevřené drogové scény v Praze i k práci s uživateli drog 

s duální diagnózou. A to např. i formou trojstranných 

kontraktů: klient – program – policie. 



Řešení otevřené drogové scény 

• Vytvoření společné komunikační platformy 

• Zvýšení počtu neuniformovaných policistů 

zaměřených na trestnou činnost uživatelů drog 

na otevřené drogové scéně 

• Posílení uniformované policie a stálá kontrolní 

činnost v místech koncentrace uživatelů drog 

(okrskáři) 

• Posílení aktivit policie zaměřených na obchod s 

kradeným zbožím  

 



Řešení otevřené drogové scény 

• Prostorová opatření a úpravy (záchody apod.) 

• Propojení policie a pobídek k léčbě – „adiktolog ve 

vytížených policejních služebnách“ 

• Projekty „Housing first“ – „Mokré bydlení“. 

• Nízkoprahová zaměstnávání – řada uživatelů drog má 

zájem „aspoň trochu pracovat“ 

• Zvýšení kapacity detoxifikačních pracovišť v Praze 

 

 



Řešení otevřené drogové scény 

Na straně služeb a firem:  

• Důsledné zásahy vůči zaměstnancům, kteří se 

účastní obchodování s kradeným zbožím 



Díky za pozornost! 

• Ing. Mgr. Aleš Herzog,  

• Terénní programy Sananim 

• herzog@sananim.cz 

• www.edekontaminace.cz 

• www.sananim.cz 

 


