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NA POMOC PRAXI 

NOMINA ET SYNONYMA PSYCHOAKTÍVNYCH 
LÁTOK 

L. SÚKENÍK 

V slangu či žargóne závislých od rôznych drog objavujú sa stále novšie názvy 
drog. 

Náš časopis uverejnil už niekoľkokrát malý slovník slangových názvov niekto
rých omamných látok (Džodla, 1990; Vajdičková a Kolibáš, 1994). Samozrejme mená 
a synonymá sa vyskytovali vo všetkých príspevkoch seriálu Z históríe návykových 
drog (Súkeník). 

Tento príspevok sa zaoberá názvami: 
drog rozdelených podľa účinku do skupín, 
zmesí omamných látok, 
menami (v žargóne) závislých od drog, 
rôznymi slangovými výrazmi. 
Všetky výrazy, názvy či mená sú písané malými písmenami. Taký je úzus pri 

písaní slovníkov v niektorých jazykoch . . 

Stimulanciá - (met) - amfetamíny 

staršie názvy: 
bambinos - amfetamíny 
bennies - benzedrín 
black and white 
black birds 
Co - pils amfetaminové pil. 
de x, dexis, dixies 
eye openers - otvárači očí 

footbals - amfetamíny 
go-pils - tabl. stimulancií 
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pep-pils 
pepper- uppers 
prelus - Preludin (farm. pr.) 
sweeties - farm. preparát Preludin 
truck drivers 
ups - stimulanciá 

novšie - terajšie názvy 

A - amfetamín 
beanís - amfetamín al. heroín 
benníes - amfetamín black and white 
captas 
crystal- amfetamín 
dop 
dop openers 
eye openers - otvárači očí 

foot-ball - tabl. amfetamín. 
frisco speed - prímes heroínu 
go of ball s - amfetamíny 
pep-pils - amfetamíny 
prelus - amfetamíny 
purple hearts - amfetamíny 
speed - amfetamíny, stimulanciá 

crank 
ice- ice 
me th 
rocks 
shabu 

názvy metamfetamínu 

barbituráty - sedatíva 

abbot - pentobarbital 
babies - barbituráty 
barbs 
black beauties 
down piUs 
downers 
peanuts 
sleepers - uspávači 

mothers little helper - sedatíva, upokojujúce lieky 
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Designer Drugs - DD 
syntetické drogy - SD 

DOB - bromamfetamín 
golden eagle 
serenity 
DOM - dimetoxymetamfetamín 
STP 
tranquility 
MDA - metylendioxyamfetamín 
love drug 
lowe pili 
speed for lowers 
MDEA - metylendioxyetylamfet. 
eva 
eve 
MDMA - metylendioxymetamfetamin 
adam 
cadillac 
cosmic space 
E 
ecsta 
ecstasy 
extáza 
essence 
harpy pills 
MDM 
metM 
XTC 

Fencyklidin 

angel dust 
DOA (dead on arrival) 
elefant tranquilizer 
engel staub 
killer weed 
magic dust 
monkey tranquilizer 
moon dust 
PCP 
peace pills 
rocket fuel 
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Heroín 

boy - chlapec 
brown sugar - hnedý cukor 
dolly - panenka 
dollies - panenky 
chi na white - veľmi čistý 

H - (aitch) 
happy piUs 
harry 
hero 
honkong rocks 
horse - kôň 

H tinke - rozpustný 
jink seu junk 
jack - heroín v tabletkách 
polnische suppe 
powder 
rock 
sugar - cukor 
stuff -staršie označenie 
staff - staršie označenie 

kokaín 

bolivian rocks 
C 
candy 
charley 
coke 
girl 
koks 
li nie - prúžky s kokaínom na nazálne použitie 
reihe - ako vyššie 
schnee 
schwarzes kokain - zafarbený čiernou farbou na látky 
snieff - dávka na šnupanie 
white girl 
white stuf - kokaín alebo heroín 

Crack 

crack - kokaínová báza 
fast food cocain 
kokain stein 
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volkskokain 
crack koktail- pripravený z kokaínu, vody a NaHC03 

Benzodiazepíny 

benzos 
blue bomb 
cannason rouge 
nerve pills 

LSD - dietylamid kyseliny lysergouej 

25+ - 25 plus 
ace 
acid 
bloters 
big D - veľké D 
crakers 
cubes 
D - veľké D 
donne 
dots 
flats 
ghost 
hawk 
L -veľké L 
microdots 
mini tablets 
morning glory 
pink dots 
pink jesus 
purple wedges 
sushine acid 
the bast 
the chief 
trips 
yelov submarine - žltá ponorka 

Hašiš - cannabis 

Acapulco gold 
aphgan - hašiš z Afganistanu 
bangui 
bhang 
beng - hašiš z Perzie 
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brauner marocaner 
charas - hašiš 
eier dope - hašiš v orálnej forme, lisovaný 
french paper - hašiš v novinovom papieri, Afrika 
ganja 
griine turke - hašiš z Turecka 
hash 
hash oil - hašišový olej 
honey oil - hašišový olej 
hemp 
join stiick - hašiš 
joint - cigareta s hašišom 
kanten - kúsok hašiša 
ki ff, khif - arabský hašiš 
kiffen - fajčiť hašiš 
pickles - hašišové tyčinky 
pot - hašišová cigareta 
rauchpiece - dávka hašiša 
red oil - hašišový olej 
roter libanese - červený Libanončan 

schwarzer Aphgan 
seife - hašiš vo forme mydla 
Shit 
thea 
tiite 
weed 

Marihuana 

bhang - nižšia kvalita drogy 
gras 
dagga 
blunt 
budoha 
doobie 
dope 
gemiise 
gras alebo grass 
jive 
lady Mary Juana - dve ženské mená 
smoke 
thai stick - marihuana s ópiom 
tea 
weed plevel 
filty weed - špinavý plevel 
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cigarety s marihuanou 

gates 
joints 
mooters 
muggles 
reefers 

ópium - morfin - heroín 

brown stuff 
dros 
hard stuff 
o tinke 
base 
M 
miss emme 
moffe 

hnedá látka 
haraburdie 
tvrdá látka 
ópiová tinktúra 
báza morfínu 
morfín 

morphie konzum morfínu 
heroín 

Hl neobsahuje heroín, ale morfín 
H2 báza heroínu 
H3 chlorid heroínu (80 - 96 %) známy pod menom hong-kong 

- rock s 
H4 chlorid heroínu (5 - 15 %) 

berliner tinke zmes báza morfínu alebo ópiovej tinktúry a kyselina octová 
(náhrada heroínu) 

Zmesi omamných látok 

american coctail alkohol, kokaín, analgetiká 
berliner tinke morfinum basic. seu tet. opii a acid. aceticum (primitívny heroín?) 
co smie space zmes viacerých halucinogénov 
crank crack a heroín 
frisco speed amfetamín a heroín 
frisco speed balls heroín, kokaín, LSD 
HILT heroín, kokaín, amfetamín 
LOADS amfetamíny, trankvilizéry, anorektiká 
snow speed ball heroín, kokaín, 
pistillo seu cigarillos kokaínová pasta s tabakom alebo s marihuanou 
sherman crack, fencyklidín alebo marihuana 
space basing ako vyššie 
speed ball kokaín, heroín 
stereo coctail kokaín, hydromorfín, metylfenidát 
thai stic nápoj z marihuany a ópia 
ZOOM kokaín, amfetamín alebo metamfetamín 
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Poznámka: 
Obsah jednotlivých drog v zmesiach nie je uvedený v literatúre dostupnej autoro-

Slangové názvy užívatelov drog 

AD 
alki 
DA 
anfixen 
dealer 
co hey alebo ko key 
cracking 
cubehead 
D-man 
dionýzer 
experimentátor 
fixer 
freak 
gutton 
guide 
chippy 
IDU 
junkie 
jet set drug user 
kiffer 
konformista 
nadel-nutte 
peddler 
poly-drug user 
pot-head 
pusher 
schniifler, sniffer 
user 

označenie toxikomana 
alkoholik 
závislý od drog 
nováčik na drogovej scéne 
dodávateľ drog, obchodnik 
toxikoman závislý od kokaínu 
výrobca bázy kokaínu z jeho solí 
zneužívateľ LSD 
zneužívateľ LSD 
závislý túžiaci po eufórii 
závislý, skúšajúci drogy 
užívajúci drogy v injekčnej forme 
osoba s určitým životným štýlom 
zneužívajúci akúkoľvek drogu 
učiteľ začiatočnikov, inštruktor 
konzument malých dávok drog, začiatočnik 
konzument intravenóznych druhov drog 
konzument heroínu alebo ópia 
elitný toxikoman 
návykový fajčiar hašiša 
osoba, ktorú dostala k drogám skupina 
prostitútka závislá od drog, fixérka 
pouličný predavač drog 
užívateľ viacerých druhov liekov 
fajčiar hašiša, kannabisu 
dodávateľ, priekupník v malom 
čuchač tekutých látok 
užívač drog 

Rôzne slangové výrazy 

ACC alebo ACK 
adulterans 

ball alebo balling 

chasing the dragon 
chase the dragon 
crack house s 
base houses 

cigarety s heroínom 
aktívne látky pridávané do drog, napr. chinin, kofeín, 
barbituráty 
vtieranie kokaínu do slizníc pohlav. orgánov, konečníka , 

prsných bradaviek 
vdychovanie výparov heroínu 
ako vyššie 
miesto na konzumáciu cracku 
ako vyššie 
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deal angl. 
dealer 
dragon chasing 

dodávanie drog, obchodovať 
dodávateľ drog 
k droge sa pridajú adulterans, zapália to a vdychujú, 
napr. cigarety s heroínom 

diluents neúčinné prísady do drog (cukor, škrob) 
designer drugs chemické syntetické drogy 
druck alebo driicken injikovanie omamnej drogy, látky 
echo všeobecné označenie pre halucinácie 
fixer raiime miesto pre narkomanov na aplikáciu dávky drogy 
fixing room ako vyššie 
flakes kryštálky omamnej látky 
flash náhly pocit šťastia, spokojnosti 
flash back znovuvzplanutie drogových zážitkov 
fixen intravenózne podanie drogy 
gatekeeper drugs vstupné drogy (tabak, alkohol, lieky) 
IDU-intravenous drug user 

insuflation 
good trip 
needIe - sharing 
pumpen 
roks alebo rocks 
schiessen 
shot alebo schuss 
set - seeting 
stereo-schuss 

stereo spritzen 
trip 

intravenózne podanie drog 
vdychovanie drog, napr. rozpúšťadiel 
dobrý výlet, príjemné zážitky 
použitie striekačky všetkými členmi skupiny 
injekčné podanie drogy 
amorfný prášok, zrnká, granulát drogy 
injekčné použitie drogy 
injekčné použitie drogy 
osobná dispozícia - harmonické prostredie 
súčasné podanie dvoch drog do ramien, napr. kokaín 
do ľavej, heroín do pravej 
ako vyššie 
výlet, cesta, stav vyvolaný silnou drogou 

Do redakcie prišlo dňa : 30. 1. 2001 
Adresa autora: RNDr. PhMr. L. Súkeník, Kuzmányho 1582, 955 01 Toporčany 
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