
Jedničkou drog v Ostravě je pervitin 
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Jen v Ostravě žije odhadem 2800 problémových uživatelů drog, což jsou lidé bez práce, se 

zpřetrhanými sociálními vazbami. 

Vyplývá to z analýzy, kterou pro magistrát zpracovala Ostravská univerzita. Materiál také 

uvádí, že počet problémových konzumentů drog stoupl od roku 2007 asi o tisíc nebo že 

nejčastěji užívanou drogou je pervitin. 

"Z jiné, celoevropské studie navíc vychází Ostrava jako město, kde je mezi šestnáctiletými 

nejvíc halucinogenních hub, LSD a extáze," upozornil protidrogový koordinátor Ostravy Štěpán 

Vozárik s tím, že proč je právě v Ostravě tolik mladých uživatelů halucinogenních houbiček, 

LSD a extáze, nelze říct. "Asi je to velkou dostupností," odhadoval. Návykové látky ale nejsou 

problémem u mladistvých či dospělých. Terénní pracovníci zmapovali dokonce případ 

devítiletého chlapce, který nitrožilně užíval pervitin. Peníze na drogu sháněl krádežemi. 

"Nadále spolupracuje s terénními pracovníky, nebyl navíc jediný, kdo z rodiny užíval návykové 

látky," prozradil Vozárik. 

I když počet uživatelů drog v Ostravě stoupá, kvalita návykových látek klesá. Podle Vozárika je 

to způsobeno tím, že dříve byli uživatelé drog v uzavřených skupinách, které mezi sebe nikoho 

nepouštěly. "Dneska je to postavené na byznys přístupu, kdy se droga přeprodává dalším 

uživatelům a tím se znehodnocuje," vysvětlil. Vše prý funguje tak, že po nákupu drogy uživatel 

dávku rozdělí a přidá do ní další příměsi, aby jí bylo víc. Část drogy si pak ponechá a část prodá. 

"A obdobný postup se může opakovat." 

Uživatelé drog se rozdělují do čtyř skupin. Nejméně problémoví jsou experimentátoři, pak jsou 

rekreační konzumenti, pravidelní a nakonec problémoví. V Ostravě se uživatelé drog vyskytují 

na celém území města, nejčastěji ve Vítkovicích, Slezské Ostravě, Moravské Ostravě a Přívozu, 

Ostravě-Jihu nebo v Mariánských Horách. 

O kontakt s drogově závislými se starají terénní pracovníci. "V současné době je v terénu 12 

lidí, chtěli bychom tuto službu rozšířit o dalších šest lidí. Jejich hlavní činností je vyhledávat 

nové uživatele drog a pracovat i s těmi známými uživateli. Dochází do lokalit, kde se očekává 

výskyt uživatelů návykových látek, ať už to jsou sociálně vyloučené lokality, ubytovny, nebo 

zábavní střediska. Kromě výměny injekčního materiálu dělají i poradenství, kde se snaží 

navázat klienta do dalších služeb, například kontaktního centra," popsal Vozárik.  

Dodal, že město by rádo kvůli uživatelům drog přijalo i další specialisty. "Jeden by docházel  

do věznic, kde by pracoval individuálně s lidmi, kteří mají před koncem výkonu trestu a mají 

zkušenosti s drogami. Druhá pozice by byla pro člověka, který by pracoval pouze s lidmi 

závislými na hazardu. A chceme i zdravotního pracovníka, který by byl v rámci kontaktního 

centra pro klienty, kteří užívají návykové látky," nastínil protidrogový koordinátor.  

Na protidrogovou politiku v Ostravě je letos vyčleněno takřka 22 miliónů, podíl města je asi 



9,1 miliónu korun. Do budoucna by se měl podíl města zvýšit na 10,3 miliónu a celková 

investice do protidrogové politiky by měla dosáhnout 25,2 miliónu. 
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