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Program 

Seminář  

Nové drogy  – jsme na ně připraveni? 

 

Seminář je pořádán v rámci projektu  

„New Psychoactive Substances in Europe“ - 

http://www.npsineurope.eu/ 
 



Program, středa 30. září 
 

• Blok 1: Schopnost naší reakce na nové látky 

• 9.30 - 10.30 Systém včasného varování – Mgr. Kateřina 

Grohmannová, NMS 

• 10.45 – 11.30  Hrozba balónového efektu –Ing. Mgr. Aleš 

Herzog, TP SANANIM 

• 11.45 – 13.00 Panelová diskuse Dr. Viktor Mravčík NMS, Mgr. 

Monika Žídková, Toxikologie 1. LFUK a VFN, Lucie 

Ivanovova, Party-trend, Jiří Valnoha, Podané ruce,  

• 13.00 – 13.45 Oběd 

 



Program, středa 30. září 
 

• Blok 2: Katinony 

• 13. 45 – 15.15 Nové syntetické drogy – co o nich víme?   

Ing. Martin Kuchař, PhD. Vysoká škola chemicko-

technologická a Národní protidrogová centrála ČR 

• 15.30 - 16.30 Panelová diskuse nad riziky zneužívání 

nových syntetických drog – Co víme a co nevíme? Ing. 

Martin Kuchař, PhD. VŠCHT+NPC ČR, Jiří Dintar, 

Magdalena, Mgr. Kateřina Grohmannová, NMS, a další 

 



Program, čtvrtek 1.října 
 

9.00 - 10.00 výzkum New Psychoactive Substances in Europe 

- Aleš Herzog, Tomáš Vejrych, SANANIM 

Blok 3. Opiodní léky 

10.15 - 11.30 Opiodní léky - Zbyněk Oktábec, Remedis 

12.00 – 13.00 –Zneužívání opiodních léků injekčními uživateli 

drog. Příklad plzeňské zkušenosti. Frýbert Jiří,  Ulice – 

Agentura sociální práce Plzeň 

13.15 - 14.45 Panelová diskuse -  Dr. Viktor Mravčík NMS,  

Jiří Frýbert, Ulice Plzeň, PhDr. Lenka Vavrinčíková, Klinika 

Adiktologie, PharmDr. Zbyněk Oktábec, Remedis 



Hrozba balónového efektu: 
  

Jsme připraveni efektivně čelit změnám 
na drogové scéně?  

 
Ing. Mgr. Aleš Herzog, Terénní programy SANANIM 

 
 



richter@sananim.cz 

Faktory ovlivňující změny na 
drogové scéně 

 
 • Dostupnost drog 

• Cena drog 
• Kvalita drog a její kolísání 
• Nájezd účinku 
• Trestnost nakládání s konkrétní drogou 
 



richter@sananim.cz 

Balónový efekt 
Situace, která může nastat, pokud dojde 

k omezení určité zneužívané drogy. Část 

populace uživatelů drog dokáže výpadek 

zneužívané látky využít k abstinenci. Výrazná 

část uživatelů drog se však pouze přesune 

k jiné látce. Je to, jako když zmáčknete balónek 

se vzduchem. Napne se a vyboulí tam, kde 

netlačíte. 
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Od heroinu k buprenorfinu 

2000 - 12.000–18.000 problémových uživatelů 

heroinu v ČR 

2001 – uvedení buprenorfinu na trh 

2002 – zprávy o injekčním zneužívání léku… 

2013 - 3.500 uživatelů heroinu a 7.200 

problémových uživatelů buprenorfinu 
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Od heroinu k buprenorfinu 
Příčiny: 
- Válka v Afghánistánu a velká neúroda opia 
- Zhoršení kvality heroinu 
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Od heroinu k buprenorfinu 

Příčiny: 
- Dostupnost buprenorfinu  
- Legálnost manipulace s buprenorfinem 
- Zhoršování ekonomické situace uživatelů 

drog 
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Dopady užívání buprenorfinu 

• Buprenorfin má tzv. stropový efekt,. V roce 2001 zemřelo na 

předávkování opioidy 56 osob, v roce 2011 pouze 6. Pokles 

úmrtí injekčních uživatelů i výjezdů rychlé záchranné služby a 

nároků na zdravotnická zařízení z důvodu předávkování.  

• Abstinenční příznaky při užívání buprenorfinu přicházejí 

výrazně později, než je tomu u heroinu. Méně agresivního 

jednání a méně zkratkovité zaopatřovací kriminality.  

 



richter@sananim.cz 

Dopady užívání buprenorfinu 

• Dále došlo k výraznému snížení nákladů na zneužívání 

opioidů.Typickou průměrnou denní zneužívanou dávkou jsou 2 

mg buprenorfinu. Takové množství si závislý může obstarat za 

25–100 Kč denně, dle toho, zda je v legální substituci, nebo 

látku kupuje na černém trhu.  

• Zaopatřovací kriminalita má mírnější podobu,  

• Peníze za heroin ve finále končí u mezinárodních zločineckých 

skupin. 
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Otázky k buprenorfinu 

• Proč je buprenorfin tak atraktivní?  

• Jak to, že závislým účinkuje „homeopatické“ množství 

buprenorfinu (např. 1 mg/den)? 

• Proč nefunguje naloxon při injekční aplikace suboxonu? 

• Jaké jsou zdravotní dopady zanášení žilního systému 

pojivy? 
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„Subutexová“ krize 

• Nejrizikověji se uživatelé na drogové scéně chovají při 

změnách Vždy když dojde ke změně v dostupnosti drog, 

mohou se jejich uživatelé chovat velmi rizikově! 
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„Subutexová“ krize 

V dubnu 2012 došlo na černém trhu v Praze k poklesu 

množství buprenorfinu (Subutexu, Ravaty, Buprenorfin 

Alkaloidu) a velkému nárůstu jejich ceny. Nastalo:  

• Rizikové chování v abstinenčním syndromu. 

• Ohrožení života a nepříjemné stavy bez kontroly nad 

sebou samým při nahrazení Subutexu benzodiazepiny. 

• Předávkování a riziko smrti při nahrazení Subutexu 

jinými opiáty 
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Subutexová krize 

• Nutná je výměna informací mezi 

substitučními programy a nízkoprahovými 

službami! 

• I menší změny (např. v ceně léků) mají 

dopad na drogový trh 

• Kdo si myslí "naši pacienti nezlobí", 

ohrožuje je i další uživatele na životě! 
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Opioidní léky v Plzni 

• Drogová scéna dlouhodobě provázaná se 
sexbynysem…. (ekonomická krize po roce 2008) 

• Konec roku 2010 stížnosti na heroin 

• Přechod na pervitin či náhrada jinými opioidy 

• Od poloviny roku 2012 užívání fentanylových 
náplastí 
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Opioidní léky v Plzni 

• Od konce roku 2010 přechod na Vendal retard 
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Opiodní léky v Plzni 

• Od poloviny roku 2012 užívání fentanylových 
náplastí 
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Opiodní léky „nejen?“ v Plzni 

• Riziko předávkování 

• Riziko zaměření uživatelů drog na osoby s 

chronickou bolestí 
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Od katinonů k pervitinu? 

• 2010 – velký boom tzv. amsterdamshopů 

• Od 2011 se některé syntetické katinony přidávají na 
„index“  

• Mění se složení konkrétních „předmětů“.(Funky, Magico, 
Cherry, Cocolino, Super speed…) 

• Např. „FUNKY“ od té doby několikrát změnilo substanci –  

• (MDBPB, MPPP, MDVP, alfaPVP…)  

• Důvodem je zřejmě zákaz některých katinonů a také kvůli 
prodejcům „co je zrovna skladem“ – nyní se mezi klienty v 
Praze používá slovo „FUNKY“ k obecnému pojmenování 
syntetických katinonů 
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Katinony a PUD  
Nyní se katinony více užívají i v populaci PUD 

Sledujeme nárůst u pouličních uživatelů na otevřené 

drogové scéně v Praze.  

Přechod, či příležitostné užití, jsou zejména z tohoto  

důvodu: 

-  Špatná kvalita pouličního pervitinu  

-  Za peníze dostanu „něco“ co funguje 

-  Nájezd 

- Cena 

- Podvod – katinony jsou prodány jako pervitin.  
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Katinony – vliv na život PUD 

Užívání katinonů je majoritou PUD spíše odmítáno 

Uživatelé tradičních drog koukají na ty co berou „Funky“ 

skrze prsty. 

Tito uživatelé ztrácejí přirozené zábrany. Typické je 

například přehrabování smetí na chodníku „hledání pokladů“ 

Horší se celkově jejich sociální situace, zdravotní stav, 

hygienické návyky, častěji propadají do psychotických stavů 
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Systém včasného varování 

Naše připomínky: 

- Analýza vzorků nových látek užívaných na 

drogové scéně 
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Systém včasného varování 

- Vytváření kompletního obrazu užívaní 

nových látek  
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Systém včasného varování 

Naše připomínky: 

- Analýza a zveřejnění výsledků 

předávkování s následkem hospitalizace a 

předávkování s následkem smrti 
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Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2001-

2013, MRAVČÍK, Výroční 

zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 

Mora, Frank O. "Victims of the Balloon Effect: Drug 

Trafficking and the U.S. Policy in Brazil and the Southern 

Cone of Latin America." The Journal of Social, Political, and 

Economic Studies 21.2 (1996): 115-22. York University 

Libraries. Web. 22 Oct. 2011 



richter@sananim.cz 

Díky za pozornost! 

 

 


