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Katinon

KATINON S-(–)-α-aminopropiofenon
Základní kámen – v přírodní formě obsažen 
v rostlině Kata jedlá (Catha edulis) spolu s 
dalšími látkami (např. norpseudoefedrin)

Pochází z výchdní afriky. Zde se konzumuje 
pod názvem „Khat“ ve fromě rozžvýkaných 
listů, má mírně stimulační účinky
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Kata jedlá
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Katinony versus Amfetaminy I.
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Katinony versus Amfetaminy II.

Katinony jsou méně účinné než amfetaminy
K dosažení „amfetaminového“ účinku je 

potřeba většího množství katinonů
Strukturálně jde o velice podobné látky, k 

molekule katinonu je ještě připojen kyslík, 
kvůli tomu je v cns hůře zpracovatelný –
proto je ho potřeba více než amf.
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Syntetické katinony



prijmeni@sananim.cz



prijmeni@sananim.cz

Syntetické katinony
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Syntetické katinony - výskyt

V současné době je zjištěno více než 120 tzv. 
designovaných katinonů – drog.

Rozšířeny jsou po celém světě

Nevětší nabídka v Evropě a USA

Výroba probíhá v Asii, distribuuje se přes internet i 
přes kamenné obchody

Často se prodávají jako hnojiva, či sběratelské 
předměty,čistící prostředky apod.
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Syntetické katinony – zp ůsob užití

Nejznámější je Mefedron „mňau – mňau“

Katinony se užívají hlavně jako drogy tzv. 
rekreační, nejčastěji se šňupají, či polykají, 
v menší míře se užívají nitrožilně 

Účinek trvá obvykle od jedné do pěti hodin
Po užití se dostavují účinky podobné 

amfetaminům (stimulace – euforie)
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Syntetické katinony vs. Tradi ční 
drogy
Na drogovém trhu obvykle zaujímají malý 

podíl
V některých zemích však „válcují“ drogy 

tradiční – např. Maďarsko, kde byly tradiční 
drogy téměř vytlačeny. 

Oblíbené jsou především v Británii, 
severských zemích, Polsku či Španělsku





Výroba a distribuce



Katinony v Čechách

2010 – velký boom tzv. amsterdamshopů
Od 2011 se některé synt. 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 na ODS, používá slovo 
„FUNKY“ k obecnému pojmenování synt. Kat.

Postupně vymizely kamenné obchody, které drogy nabízely. Nyní jde 
hlavně o „podpultový“ prodej, či klasický pouliční dealing.



Katinony a PUD

Nyní se katinony více užívají i v populaci PUD

Sledujeme nárůst u pouličních uživatelů na ODS

Přechod, či příležitostné užití, jsou zejména z tohoto  
důvodu:

- Špatná kvalita pouličního pervitinu 

- Za peníze dostanu „něco“ co funguje

- Zaručený nájezd

- Cena



Katinony – vliv na život PUD

Užívání katinonů je majoritou PUD spíše odmítáno

Uživ. 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 soc. situace, zdravotní stav, 
hygienické návyky, častěji propadají do 
psychotických stavů



Katinony – neznámá rizika?

Rizika užívání katinonů zpravidla přebíráme z 
ostatních skupin stimulačníích drog. Zatím se jeví 
jako podobná jen s rychlejším a hlubším projevem.

Z toho důvodu také hrozí častější rizikové chování v 
oblasti i.v. užívání a sexuálního chování

Není dostatek klin. Studiií k jednotlivým látkám 
(složení se mění rychle)

Informace čerpáme především z rozhovorů s klienty 
uživateli.



Katinony – co bychom uvítali

Prohloubení spolupráce se skupinou PUD užívajících 
katinony – sběr vzorků (látka + biolog.materiál), 
distribuce HR materiálu a informací na srazech.

Zpružnění spolupráce v EVS, předávání informací o 
Katinonech mezi dotčenými subjekty – TP, NMS, 
Policie, Toxi laboratoře

Klinické studie jednotlivých substancí, publikace v Čj

Substituce stimulantů (ritalin)





 

 

 


