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Středočeši na Václaváku  
 Václavské náměstí a okolí Hlavního nádraží je největší drogový trh ve střední Evropě, který leží na spojnici několika dopravních 

uzlů svádějící kolejové linky z okrajů Prahy a z přilehlých částí Středočeského kraje 

 K sehnání je zde celá řada drog. Dominuje pervitin a buprenorfin. K dostání jsou benzodiazepiny (hlavně klonazepam – Rivotril), 

heroin (hnědý), fentanyl (náplasti), morfin (tablety), vzácně heroin vyrobený acetylací morfinu extrahovaného z tablet. Přes 

makovou sezónu se vyskytuje užívání opia. 

 Pervitin z Václaváku je spíše nízké kvality 

 Buprenorfin k dstání typicky v  tabletách Suboxonu (buprenorfin a naloxon), Subutex (Ravata, Addnok) se vyskytuje spíš méně 



Středočeši na Václaváku –  

 Buprenorfin se na scénu dostává přeprodejem, uživatelé 

v legální substituci prodávají své léky na Václavském 

náměstí ostatním osobám 

   

 



Středočeši na Václaváku  

 Probíhající šetření na drogovém trhu zatím ukazuje, že 

ze všech dosud oslovených klientů (144) TP SANANIM 

je 11% Středočechů 

 75% muži, 25% ženy 

 Průměrný věk 36,5 roku 

 

 



Středočeši na Václaváku  

 Z užívaných drog dominuje Buprenorfin 69% 

 Následuje THC 25%, Pervitin 13%, BZD 6%, ALC 6%, 

Heroin 6%  
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Středočeši na Václaváku  

 V 31% se jedná o kombinaci buprenorfinu zejména s 

THC, ale i BZD a ALC 

 Legálně má Buprenorfin předepsáno 6 z 11 jeho 

uživatelů 

 



Středočeši na Václaváku 

 Středočeši navštěvují Václavák a okolí poměrně často 
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Středočeši na Václaváku  

 38% bydlí v bytě, 25% squatuje, 13% je na ubytovně, 

13% ve stanu a 6% na ulici 

byt squat stan ubytovna ulice neodpověděl
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Středočeši na Václaváku  

 Poslední podobné šetření v terénu proběhlo v roce 2007 (Větrovec, 

Porubský) 

 Tehdy byla poměrná část klientů ze Středočeského kraje 15% 

 Došlo k poklesu o 4%.  

 Stále převažují uživatelé buprenorfinu, jejich poměr však vzrostl 

oproti 52% na 69% příčinou bude zřejmě podstatně větší 

dostupnost této látky díky přeprodeji i možnost část legálně nabyté 

substituce na drogovém trhu zpeněžit, či směnit za něco jiného. 



Středočeši na Václaváku  

 Hlavními důvody pohybu uživatelů ze Středočeského kraje na 

drogovém trhu v centru Prahy jsou zejména: 

 snadná dopravní dostupnost 

 příležitost získat drogu 

 příležitost „se nějak uživit“ (přeprodej, fárání, žebrání) 

 anonymita 

 Dostupnost potřebných služeb (výměna, ošetření, poradenství, 

jídlo, hygiena) 



Středočeši na Václaváku  

 Janča 37 let, původem z Kladna. Má 3 dcery v péči matky, vídají se až nyní, před tím 5 let bez osobního kontaktu. 

Dlouhodobě nezaměstananá, bez stálého vztahu, dcery navštěvuje, ale má stálé konflikty s přítelem matky, proto 

se s nimi vídá nepravidelně. V Praze bydlí jak se dá, přespává buď u někoho, nebo v krátkodobých podnájmech. 

Přes léto žije na makovém poli ve stanu a bere opium. Jinak užívá zejména pervitin. Poslední opiovou sezónu 

odabstinovala v PNB. Prostředky má z nárazových brigád (pomocné práce), nebo ze zprostředkování prodeje 

drog. Alimenty platí nepravidelně, hrozí proměnění podmíněného trestu. Údajně 25 let diagnostikované HCV, ve 

fázi cirrhozy. Chodí na dialýzu 1x měsíčně. Využívala služby stabilizačního programu. Nyní asi měsíc bez 

kontaktu. 


