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To takhle umře hulič a jde do pekla. Projde 
pekelnou bránou a kouká. Všude se táh-
nou pole plný ganji, krásný kytky. Za bra-
nou sedí Bob Marley a  balí jointa. Hulič 
k němu dojde, pozdraví a Bob se ho ptá 
„Nemáš sirky nebo zapalovač?“
Hulič se prošacuje a zakroutí hlavou. Bob 
Marley smutně pokývá a řekne: „…a to je 
peklo…“

Když hulíš hodně, chlastáš první ligu, nebo si pícháš, 
co to dá, můžeš si u toho užít spoustu zábavy. Pokud 
si jseš sám sebou nejistej, pervitin ti vykouzlí ego vel-
ký jak skříňová Ávie. Pokud jsi byl pomalej nebo slabej, 
může z tebe bejt fůze Formule 1 a želvy Ninja. Pokud 
tě něco bolí, máš trochu deprese, heroin tě uklidní tak, 
jak to zvládne leda dobrá máma při kojení. Pokud máš 
malou fantazii, houby nebo LSD ti možná vyčarujou 
svět srovnatelnej s hollywoodskejma filmama. Pokud 
se moc nesměješ, můžeš se s jointem až za břicho po-
padat. Ale…

Ale zároveň máš jednu jistotu. Pořádná závislost na je-
dech je půjčka, kterou později musíš splatit. Euforii vy-
střídají splátky. Zpočátku jsou to malý drobný splátky. 
Maj podobu bolestí v absťáku nebo ztráty „nedrogo-
vejch kamarádů“. Postupně ale úroky rostou. Splátkou 
může bejt podlomený zdraví a  ztráta majetku, poní-
žení se a ztráta ideálů při získávání peněz na drogy. 
Solidní desátek je pár let ve vězení. Chtěl jsi žít naplno 
a pak chodíš do kolečka po betonovym dvoře. A splát-
kou je dost často taky bolest, kterou způsobíš svejm 
rodičům nebo svejm dětem. A to je blbý, protože to už 
neni jen o tobě…

Jasně, možná je někdo, kdo tomu utekl. Někdo, kdo 
vyhrál sjezd na divoký drogový vodě… Ale kdo? Bob 
Marley i  přes všechno konopí, co na Jamajce ros-
te, umřel na rakovinu. Kurt Cobain si prostřelil hlavu, 
i když měl heroinu kopec. Sid Vicious ze Sex Pistols 
asi zabil svou přítelkyni Nancy a pár dní na to se ze 
zoufalství předávkoval. Možná Keith Richards z Roling 
Stones. Možná…

Jak jsi na tom ty? Jak by vypadala inventura tvý dro-
gový půjčky? Jsi spíš Bob, Kurt, Sid nebo Keith? Bacha 
na exekutory…

–ALA–

Bob Marley

Keith Richards

Sid Vicious
a Ty…



Zabývali jste se výzkumem marihuany. Lze zjed-
nodušeně charakterizovat, jaká marihuana se 
v Čechách kouří?

Dle našich výzkumů se v Čechách v současné době 
kouří zejména odrůdy vyšlechtěné pro vysokou pro-
dukci THC (delta-9-tetrahydrokanabinolu), tedy hlav-
ní psychoaktivní látky obsažené v kanabisu. Tyto od-
růdy se odborně nazývají „sinsemilla“ (španělsky ‚bez 
semen‘). Mezi lidmi jsou známé spíše jako skunk. 
Charakteristické je, že tyto odrůdy neobsahují jiný dů-
ležitý kanabinoid s názvem CBD (kanabidiol). Z našich 
analýz prozatím vyplynulo, že ze zhruba 40 otestova-
ných vzorků různých druhů konopí získaných od rekre-
ačních a chronických uživatelů v Praze, pouze jeden 
vzorek obsahoval látku CBD. Druhým vzorkem s ob-
sahem CBD byl hašiš, nejspíše marockého původu. 
Současně se u  většiny analyzovaných vzorků jedna-
lo o vysokopotentní skunky s obsahem nejčastěji mezi 

17–21 % THC v sušině. V případě těchto odrůd kono-
pí je jedno, zdali jsou pěstovány pod umělým osvětle-
ním a hydroponicky, nebo venku v přírodě. V každém 
případě jim chybí genetická výbava pro produkci CBD. 
Přitom CBD velmi významně mění vlastní charakter in-
toxikace marihuanou.
Po čistém THC se vyskytuje mnohem více příznaků 
jako je úzkost, paranoia či jiné psychotické příznaky 
a většinou zcela chybí známý neutišitelný záchvatovi-
tý smích. Naproti tomu, pokud je užita kombinace THC 
s CBD, CBD částečně blokuje výše zmíněné nepříjem-
né a propsychotické účinky THC a po této kombina-
ci se typicky objevuje i zmíněný záchvatovitý smích.

Uvedl jste, že v české marihuaně chybí „brzda pro-
ti schizofrenii“. Co to znamená?

Existuje jistá evidence, že užívání vysokopotentních 
odrůd kanabisu je pravděpodobně nějakým způsobem 

Marihuana může spustit  
schizofrenii, a proč se z české 
trávy lidé nesmějí

Rozhovor s MUDr. Tomášem Páleníčkem, PhD. z Psychiatrického centra 
Praha a Národního ústavu duševního zdraví.

spojeno s psychotickým procesem, tedy i se schizo-
frenií. Jedná se především o velké populační studie, 
ve kterých bylo zjištěno, že uživatelé těchto odrůd, po-
kud začnou pravidelně užívat vysoké dávky před 18. 
rokem života, jsou vystaveni 2–3 krát vyššímu rizi-
ku vzniku psychotické epizody v pozdějším věku (a to 
včetně schizofrenie). Není zatím jednoznačně proká-
záno, že by THC mohlo být příčinou schizofrenie, nic-
méně tyto nálezy jsou dosti alarmující. Druhým fak-
tem je, že po užívání kanabisu se v praxi setkáváme 
jak s akutními psychotickými poruchami, tak i  s pa-
cienty, kteří si první epizodu schizofrenie spustili ka-
nabisem (u  nich by ale asi nejspíše vznikla i  jiným 
 spouštěčem). Nejsme schopni pomocí běžných dia-
gnostických metod odlišit, zdali bylo příčinou užívání 
kanabisu, nebo predispozice jedince. Nicméně celkem 
spolehlivě víme, že užívání kanabisu pacienty, kteří se 
léčí se schizofrenií, výrazně zhoršuje jak průběh one-
mocnění, tak i jejich prognózu.



Existují však studie, které jasně prokazují, že CBD čás-
tečně blokuje psychotické účinky THC a  také samo 
o sobě působí antipsychoticky. Jeho užívání tedy vede 
ke zlepšení příznaků schizofrenie. Ve studiích s paci-
enty byl efekt CBD srovnatelný s jinými běžně použí-
vanými antipsychotiky.

Otázkou, která každého může napadnout je, proč 
u  nás nemáme najednou obrovský nárůst výsky-
tu schizofrenie, když je zde kanabis tak populární. 
Hlavní vysvětlení lze pravděpodobně opřít o  epide-
miologii. Výskyt schizofrenie v populaci je dlouhodo-
bě do 1 % napříč generacemi. Užití marihuany v po-
sledním roce v populaci lidí od 15 do 24 let udá-
vá 22,5 % mladých lidí. Mezi nimi je však 
pravidelných těžkých kuřáků marihua-
ny před 18. rokem života celkem po-
skrovnu (i když u nás více než v ji-
ných zemích). Takže reálně těch 
mladých lidí, kteří jsou vystave-
ni riziku vzniku psychózy v  sou-
vislosti s  užíváním kanabisu, je 
v populaci dost málo. Vezmeme-li 
v potaz fakt, že je u nich teoretic-
ky 2–3 násobně vyšší riziko vzniku 
psychózy, tedy celkem do 3 %, nejed-
ná se o závratné počty. Současně díky tak-
to malým počtům lidí nelze jednoduše zjistit, zda 
se významně zvýšil celkový počet nemocných, a také 
to ani nelze jednoduše statisticky prokázat. Druhou 
otázkou je, proč v zemích jako je např. Indie, Jamajka, 
Brazílie, Španělsko, kde je užívání kanabisu v  urči-
tých oblastech ještě častější než v našich končinách 
a jiných zemích, není výrazně vyšší výskyt schizofre-
nie. Nejpravděpodobnější hypotézou či vysvětlením 
může být to, že v těchto zemích jsou užívány původní 

(nešlechtěné) formy kanabisu (anebo hašiše z nich vy-
ráběného), které v sobě obsahují CBD. Ten pak uživa-
tele do určité míry chrání před vznikem psychózy i při 
pravidelném užívání.

Jaké jsou zdravotní a psychické dopady dlouho-
dobého užívání marihuany?

Těch je samozřejmě celá řada. Začněme těmi soma-
tickými. Pokud je marihuana užívána kouřením, jsou 
rizika velmi obdobná jako u kouření tabáku (chronické 
bronchopneumonie, karcinogenní účinky, vliv na kar-
diovaskulární aparát ve smyslu aterosklerózy apod.). 
V případě psychických dopadů se jedná o  již zmíně-

né psychotické epizody (ty mohou ale vznik-
nout i po akutním užití), dále pak zejména 

o tzv. amotivační syndrom. Tito jedinci 
ztrácí chuť vykonávat jakoukoli pro-
duktivní činnost, následkem čehož 
de facto nedělají nic, nejsou schop-
ni činit rozhodnutí apod. Následně 
selhávají ve společnosti. Jsou ale 
i skupiny, které tuto diagnostickou 

jednotku popírají. Já osobně jsem 
se však s několika takovými lidmi již 

setkal a musím říci, že tento stav může 
velmi komplikovat fungování celých rodin. 

Při dlouhodobém užívání kanabisu může vznik-
nout i  závislost. Ta samozřejmě není tak častá jako 
např. závislost na alkoholu nebo opiátech, ale rozhod-
ně existuje. Závislí jedinci se však do léčby většinou 
dostávají spíše proto, že selhávají v normálním životě, 
než v důsledku somatické devastace organismu a fy-
zické závislosti. Kromě těchto příznaků jsou dnes jako 
samozřejmost považovány poruchy krátkodobé pamě-
ti, vznětlivost atd. Některé z  těchto obtíží odezní při 

dostatečně dlouhé abstinenci, některé se však mohou 
na člověku podepsat dlouhodoběji.

Jak se díváte na léčebné využití konopí?

Rozhodně velmi pozitivně. Kanabis má řadu účinků, kte-
ré lze využít v medicíně, a měly by být využívány. Je to 
asi stejné, jako použití opiátů k léčbě bolesti. V určitých 
indikacích bude kanabis v budoucnu jistě nenahraditel-
ný, jako je tomu dnes u opiátů. Je naprosto v pořádku, že 
Česká republika se již legislativně připravila na tuto alter-
nativu a doufám, že se v dohledné době léčebné kono-
pí začne hojně využívat přinejmenším v případě jasných 
indikací (roztroušená skleróza, pomocná léčba u nádo-
rových onemocnění, léčba chronické bolesti apod.).

Řada českých injekčních uživatelů drog užívá ko-
nopí jako doplňkovou drogu k  opiátům či pervi-
tinu. Vzniká jim tak polymorfní závislost? Co tím 
riskují?

Polymorfní závislost určitě vzniknout může. Nemyslím 
si však, že by kombinovaná závislost např. na perviti-
nu s marihuanou byla nějak výrazně horší než na per-
vitinu samotném. Závislost je vždy stejně velký pro-
blém pro jedince i  jeho okolí. Injekční uživatelé drog 
však mají většinou výraznější problém s primární dro-
gou, nežli s kanabisem. Na druhou stranu, řada uživa-
telů opiátů i  pervitinu kanabis neužívá téměř vůbec. 
Každopádně pokud se podaří, že abstinují, je rozhodně 
lepší, daří-li se abstinovat od všeho, včetně marihua-
ny. Užití marihuany pro řadu z nich může být momen-
tem, kdy dochází ke snížení zábran a k relapsu. Jsou 
však i takové přístupy v léčbě, u kterých je v doléčo-
vacím procesu marihuana do určité míry tolerována.

Díky za rozhovor.        –ALA–



Jaký má dopad dlouhodobé užívání marihuany na 
sexuální život kuřáka?

Výzkumy ukazují, že sami uživatelé marihuany popi-
sují skutečnost, že po příjemné intoxikaci marihuanou 
mají větší zážitek ze sexu, protože dle jejich výpovědí 
dochází k lepšímu „napojení“ s partnerem, což může 
být považováno za pozitivum na úrovni prožívání uži-
vatele. Toto však platí jen do té míry, pokud se uživatel 
„nezhulí“ natolik, že padne do útlumu a tudíž k soulo-
ži ani nedojde. Z hlediska funkce, nejnovější výzkumy 
ukazují, že dlouhodobí uživatelé mají problémy s do-
sažením orgasmu. Tedy nedosahují orgasmu tak, jak 
by si sami přáli, přičemž obvykle bývá doba potřebná 
k dosažení orgasmu delší a mnohdy nemusí k dosaže-
ní orgasmu při souloži ani dojít. Stejně tak schopnost 
dosažení erekce (ztopoření) u dlouhodobých uživate-
lů může být zhoršena, zejména u těch uživatelů, kteří 

marihuanu kouří zároveň s tabákem. Užívání marihua-
ny může také snižovat produkci testosteronu a způso-
bovat poruchy v pohyblivosti spermií, což může vést 
až k  neplodnosti. Sekundárně má užívaní marihua-
ny dopad na partnerské a  sexuální chování zejmé-
na v  tom, s  jakými lidmi se uživatel marihuany stý-
ká a v jaké subkultuře se pohybuje. Jednoduše – když 
člověk užívá, tráví čas s lidmi, kteří také užívají, tudíž 
je větší pravděpodobnost, že i sexuálního partnera si 
najde pod vlivem marihuany a  že partner bude také 
užívat, což může mít další negativní dopady na part-
nerskou spokojenost.

Jaký může mít obecně užívání drog dopad na se-
xuální život lidí užívajících drogy?

Velmi obecně drogy ovlivňují všechny oblasti sexuál-
ního života – chuť na sex, sexuální aktivitu a sexuální 

Zeptali jsme se  
Mgr. Alexandry Hrouzkové,  
která zkoumá účinky marihuany  
na sexuální život lidí,  
kteří ji užívají.

funkce, výběr sexuálního partnera, bezpečnost nebo 
rizikovost chování při sexu. Vliv drogy může být přímý, 
tedy to, jak každá droga přímo ovlivňuje naše cho-
vání a prožívání (budí a stimuluje či tlumí…). Dále je 
zde také vliv nepřímý, což znamená, že užívání drogy 
ovlivňuje to, s jakými lidmi trávíme čas, jaké názory, 
postoje a zájmy s těmito lidmi sdílíme, jakého partne-
ra si pak vybíráme, jak bezpečně se při sexu chová-
me. To vše pak silně ovlivňuje další oblasti našeho ži-
vota, nejen tu sexuální a partnerskou.

Děkuji za rozhovor.        –ALA–

Více textů A. Hrouzkové na My Life Studio  
(www.mylifestudio.cz)
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Honza:  „Já jsem si jed-nou dal per-

ník a pak jsem si dal jointa a šel jsem do 

kina. Seděl jsem tam a nevěděl, co se děje. 

Navíc jsme šli s kámošem na nějakou po-

hádku a byli jsme v tom kině, kromě rodi-

čů s dětma, nejstarší. Měl jsem psycho, že 

se na nás všichni dívaj, ale pak když bě-

žel film to bylo lepší. Měl jsem návaly hor-

ka, pohádka se mi líbila. Akorát ani pořád-

ně nevím, o čem byla.“

Kombinace trávy 
a jiných drog

anketa

Marek: „Já nehulim, nedělá mi 
to dobře. Míval jsem spíš deprese. Ono to bylo tak, že dokud jsem byl v partě, mezi lidma, tak to bylo fajn. Zahulilo se a bylo mi dobře, smál jsem se s ostatníma a tak. Ale pak jsem třeba přišel domů a  jak jsem byl sám, všechno na mě spadlo, vyjedl jsem ledni-ci a probíral se v hlavě a měl depky. Já jsem ze starý školy, my začínali na Alnagonu a pak jsme brali braun. Takže hulení mi moc neříká a ani to s ničím nekombinuju, podle mě to není dobrý.“

Petr: 
„Já když jsem bral, tak jsem kombino-

val trávu skoro vždycky a se vším. Jaký 

to je asi nejvíc záleží na tom, s kým jseš a kde jseš. Když 

jsi v  pohodě a  s  dobrejma kámošema, pak je všechno 

v pohodě. Já jsem bral 6 let perník a pak mě to přestalo 

bavit. Teď už jenom hulim. A na podzim sbírám houbičky. 

Ty jsou v kombinaci s trávou jak kdy. Některý modely se 

doplňujou, jiný vykopávaj. Stalo se mi, že jsem v sobě měl 

houby, dal jsem si dva prdy z jinýho modelu a už jsem vě-

děl, že tohle jsem neměl dělat. Jinak většinou vim, co hu-

lim a když mám chuť, tak je to v pohodě i s houbama.“

Michal: „Nemá cenu to kom-

binovat. Já jsem 

dlouho hulil a beru piko. Po něm je člověk tako-

vej naspeedlej, hulení spíš utlumí. Občas se mi 

to stane, že se na piko zhulim a je mi to příjem-

ný a je mi dobře, ale mám jakoby zatáhlej mo-

zek a uvědomuju si, že melu hrozný sračky, což 

mi nevadí, ale nevim jaký to je pro ostatní. V po-

hodě je, že většinou jsou kolem mě samý feťáci, 

co si pak stejně taky nic nepamatujou. Ale jak ří-

kám, většinou je člověk zmatlanej a má zatem-

níno, takže buď jedno anebo druhý.“

Monika: „Je dobrý 
nejdřív si zahulit trávu a pak si dát piko. To je dob-rej stav. Když si člověk dá nejdřív piko a pak jointa, tak se to moc tluče. Nejhorší je podle mě kombinovat trávu s alkoho-lem. Já to moc nedělám, protože nehu-lim, ale hodně mých známých, co berou piko, k tomu i hulej.“

Pavel: „Je to špatný, protože se dro-
gy míchaj. Já mám s  perníkem zku-
šenost. Chvíli to jde, nějakou dobu, ale 
pak jdou stavy do psychóz. Navíc trá-
va dneska fakt maká. Dnešní mode-
ly jsou fakt silný a přebijou i perníko-
vý stav a je to pak moc psychotický.“

 –
Kr

ck
–



Jak je to aktuálně 
s právní postižitelností 
držení konopí?

Držení konopí, resp. marihuany, v jakémkoliv množství 
není dovoleno, a to ani pro sebe, ani pro jiného.
Držení konopí pro vlastní potřebu lze postihnout buď 
jako přestupek, nebo jako trestný čin, a to v závislos-
ti na drženém množství. Držení malého množství ko-
nopí je považováno za přestupek, kde pachateli hrozí 
propadnutí konopí, pokuta až do 15.000 Kč, případně 
při opakovaném jednání i uložení sankce zákazu po-
bytu. Držení konopí, pryskyřice z konopí nebo dalších 
látek obsahujících THC v množství větším než ma-
lém je stíháno jako trestný čin, kde hrozí pachateli 
trest odnětí svobody až na 1 rok, zákaz činnosti nebo 
propadnutí věci, tj. drog. Trest odnětí svobody může 
být uložen jako podmíněně odložený či nepodmíně-
ný, záleží na osobě pachatele a okolnostech případu. 
V  případě spáchání tohoto trestného činu ve větším 
rozsahu hrozí pachateli trest odnětí svobody v  trvání 
6 měsíců až 5 let a v případě spáchání tohoto trest-
ného činu ve značném rozsahu trest odnětí svobody 

Za 6 kytek na 6 měsíců… 

v rozmezí 2 až 8 let. Pojmy „ve větším rozsahu“ a „ve 
značném rozsahu“ nejsou pouze kvantitativní, tj. ne-
posuzuje se pouze množství držené konopné drogy, 
ale též jiné faktory, např. doba páchání trestného činu, 
kvalita drogy apod.

Pokud se týče malého množství, toto bylo pro účely 
trestního zákonu stanoveno nařízením vlády. Malým 
množstvím konopí se tak míní nejvýše 15 g sušiny, 
malým množstvím hašiše nejvýše 5 g. Množství větší 
jsou již stíhána jako trestný čin. Shora uvedená práv-
ní úprava, včetně stanovených množství konopných 
drog, je účinná od 1. 1. 2010. Dne 23. 7. 2013 rozho-
dl Ústavní soud ČR, že stanovení konkrétních hodnot 
množství většího než malého u jednotlivých drog pro 
potřeby trestného činu postihujícího držení drog naří-
zením vlády je protiústavní a toto nařízení vlády zru-
šil. Okamžikem zveřejnění tohoto ústavního nálezu ve 
Sbírce zákonů, což lze očekávat v nejbližších týdnech, 
tak bude třeba, aby rozdíl mezi malým množstvím 
a množstvím větším než malým stanovil sám orgán, 
který věc projednává s přihlédnutím k osobě pacha-
tele. Lze však očekávat, že policie a státní zastupitel-
ství si svými vnitřními předpisy, které však nejsou zá-
vazné pro rozhodování soudu, množství větší než malé 

pro usnadnění své praxe upraví, jak tomu ostatně již 
bylo před rokem 2010.
Shora uvedená právní úprava platí výhradně pro dr-
žení konopí, resp. konopných drog pro vlastní potře-
bu. Držení jakékoliv drogy, včetně konopných, pro 
jiného je vždy trestným činem a  je stíháno výrazně 
přísněji, přičemž základní trestní sazba činí 1 rok až 5 
let trestu odnětí svobody.

Jaká je trestní sazba  
za pěstování a prodej 
marihuany? Záleží  
na množství?

U pěstování konopí je, stejně jako u držení konopí, po-
třeba odlišovat pěstování konopí pro vlastní potřebu 
nebo pro jiného.
Pěstování malého množství konopí pro vlastní potřebu 
je stíháno jako přestupek, pěstování množství většího 
než malého jako trestný čin. Malé množství je i v tom-
to případě stanoveno nařízením vlády. Pěstování 

judra



Jsi řidič a kouříš trávu (nebo bereš drogy)? Tak si dávej na to pěkného bacha. 
Spousta z vás má problémů až nad hlavu a přijít o řidičák a ještě k tomu zapla-
tit tučnou pokutu by byla dost nepříjemná čára přes rozpočet.

Pokud vás zastaví policajt, tak kromě zkoušky na alkohol vám 
může dát i tzv. „lízátko“, tedy slinný test, který zjistí, zda jste po-
žili nějakou drogu – opiáty, kokain, amfetaminy, metamfetaminy/
extáze, cannabis.

Každá droga má na testu své okénko, na kterém se v případě pozitivity objeví rů-
žová čárka. I slabě růžová, přerušovaná nebo krátká linka, nebo i pouhý růžový 
bod indikuje pozitivní přítomnost drogy.
Pokud tedy test vyjde pozitivně, jste podezřelí z přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky dle §274 zákona č. 40/2009 Sb. Policista vás vyzve ke krevní 
zkoušce a rovnou vás i odveze do příslušné nemocnice, ve které provádí tes-
ty pro forenzní účely.
To vše můžete odmítnout, ale v  tom případě spácháte dopravní přestupek 
„Odmítnutí testu na alkohol/návykové látky“, je vám odečteno 7 bodů a navíc je 
s vámi zahájeno správní řízení, ve kterém můžete dostat sankci 25.000–50.000 
Kč a zákaz činnosti na 1–2 roky.
Je to přísné, tak než sednete pod vlivem do auta, dobře si to rozmyslete ;-)

–Vraťka–

TOXÍK ŘIDIČ vs. POLICAJT 
a test (nejen) na THC

nejvýše 5 rostlin konopí je postihováno jako pře-
stupek, za který hrozí pokuta až do 15.000 Kč a pro-
padnutí věci nebo zákaz pobytu. Pěstování více než 5 
rostlin pro vlastní potřebu je stíháno jako trestný čin, 
za jehož spáchání hrozí pachateli trest odnětí svobo-
dy v trvání až 6 měsíců, peněžitý trest nebo propad-
nutí věci. V případě spáchání tohoto trestného činu ve 
větším rozsahu hrozí trest odnětí svobody v trvání až 
3 let, v případě pěstování konopí ve značném rozsahu 
hrozí pachateli trest odnětí svobody v rozmezí 6 mě-
síců až 5 let. Shora uvedený ústavní nález se naříze-
ní vlády, jímž se stanoví počet rostlin konopí pro účely 
trestního zákoníku, nedotknul, protože Ústavní soud se 
touto otázkou z právních důvodů nemohl zabývat. Lze 
však očekávat, že v budoucnu dojde taktéž i ke zruše-
ní tohoto nařízení vlády.

Je třeba upozornit, že osoba, která pěstuje pro vlast-
ní potřebu 5 rostlin konopí a dopouští se tedy přestup-
ku, bude po sklizni pravděpodobně postižitelná již za 
trestný čin držení konopí pro vlastní potřebu v množ-
ství větším než malém, neboť sklizeň z 5 rostlin zřej-
mě přesáhne dosud platných 15 gramů sušiny konopí, 
tedy tzv. malého množství pro vlastní potřebu.

Pokud se týče pěstování konopí pro jiného nebo 
jeho prodeje, takové jednání je vždy trestným činem, 
za který hrozí pachateli nejméně 1 rok až 5 let trestu 
odnětí svobody, případně trest vyšší, např. při prode-
ji konopí ve větším rozsahu, osobám mladším 18 let, 
příp. 15 let, atd.

Pro potřeby časopisu Dekontaminace zpracovala 
Právní poradna A.N.O., Koněvova 95, Praha 3,  
tel: 222 582 932, 736 760 701,  
e-mail: ppano@asociace.org, www.asociace.org.



Jak tolik nehulit

1. Nemějte u sebe žádné konopí
Zbavte se veškerého hulení, které máte doma. Ne-
noste konopí u sebe.

2. Vyhýbejte se místům a lidem, které 
máte s hulením spojené
Zkuste se zamyslet nad tím, kteří lidé a  která mís-
ta by mohla váš plán s hulením přestat nějak ohrozit. 
Můžete si udělat třeba i písemný seznam. A na něja-
ký čas, zejména na začátku, kdy o změnu usilujete, se 
jim zkuste úplně vyhýbat.

3. Najděte „bezpečná“ místa a lidi
Zamyslete se nad tím, která místa a kteří lidé jsou pro 
vás „bezpeční“. A podle toho začněte plánovat, jak bu-
dete trávit svůj čas (co a s kým budete podnikat).

4. Naplánujte si, co (jiného) budete 
dělat
Pokud jste hulení věnovali prakticky veškerý váš vol-
ný čas, mohlo by se stát, že se při vysazení budete nu-
dit nebo budete sám. Samota i nuda mohou být ne-
bezpečné. Připravte se tedy na to, jak je zvládnout. 
Pomoci vám může sport, procházky nebo jiné aktivi-
ty a dřívější koníčky.

Máte-li obavy z  toho, co budete celý den nebo od-
poledne (místo hulení) dělat, zkuste si věci dopředu 
více plánovat. Ideální je zavést na nějakou dobu pev-
ný denní režim s  pravidelným vstáváním a  usínám, 
i činnostmi přes den. Struktura vám zjednoduší běž-
né denní fungování, většinou pomůže i se zlepšením 
spánku a usnadní i odolávání chutím.

5. Připravte si nouzový plán pro situ-
aci, kdy vám někdo nabídne jointa

— Řekněte jasné NE
Nejlepší je říct narovinu jasné a  pevné NE. Záleží-li 
vám na tom, kdo nabízí, můžete dodat, že se snaží-
te s hulením skoncovat a pomohlo by vám, když vám 
hulení dál nebude nabízet. Vyhýbavé odpovědi („dnes-
ka mi není dobře, nemám zrovna náladu, musím brzo 
domů“ apod.) často vedou k  tomu, že budete muset 
nabídku odmítat znovu a znovu. Další možností je po 
jasném NE z místa rovnou odejít.

— Není třeba nikomu nic vysvětlovat
Jde o vaše rozhodnutí, které nemusíte před nikým ob-
hajovat. Není vaší povinností vysvětlovat svoje důvody, 
ani přesvědčovat ostatní.

6. Rozmyslete si, co budete dělat, po-
kud dostanete na hulení neodolatel-
nou chuť
Nějakou dobu vás nejspíš budou obtěžovat chutě. 
Nejprve je chuť nenápadná, roste, vrcholí a nakonec 
ustoupí. Většinou to celé netrvá déle než půl hodiny. 
Na takové chvíle je dobré se připravit.
 
Co může pomoci:

— hledání rozptýlení
– často pomáhá fyzická aktivita – chůze, štípání dříví, 
běh, jízda na kole nebo jiné sporty
– jiní relaxují, soustředí se na dech, poslouchají muziku

— rozhovor s někým blízkým, kdo o vašich plá-
nech ví
– mějte v  záloze kamaráda, kterému můžete v  těž-
ké chvíli zavolat a promluvit si s ním – můžete mluvit 
o svých chutích, ale i o čemkoli jiném, co vás rozptýlí

— oddalování momentu, kdy si zapálíte
– připravte si větu, která by vám mohla v první chvíli 
pomoct – např. „Za hodinu, tj. v …, se rozhodnu, jestli 
si zahulím, nebo ne. Teď mi chutě moc temní mozek.“
– zkuste si dát sklenici vody, sprchu, pusťte si oblíbe-
ný film, muziku atd.
– připomeňte si, proč chcete s hulením skoncovat (pro 
takové chvíle můžete mít v kapse kartičku, kde bude-
te mít svoje důvody sepsané)

7. Odměňujte se
Když se vám bude dařit držet se cíle, udělejte si radost 
a odměňte se. Kupte si něco pěkného, co vás potě-
ší (oblečení, hru, muziku, něco dobrého). Odměnou by 
pro vás však nemělo být hulení. To by váš plán mohlo 
naopak ohrozit, protože zintenzivní chutě.

Na následujících řádcích najdete několik rad a ti pů, které by se vám 
mohly hodit, pokud se rozhodnete s hulením skončit.



Všimli jste si, jak poskakují malé děti, jak vypa-
dá chůze šťastně zamilovaného člověka, jak jásá 
ten, kdo náhle vyhrál či právě zbohatnul? Naše tělo 
umí samo vyrobit přirozenou radost. Máme uvnitř 
sebe sama vnitřní kanabinoidní systém. V  moz-
ku a  jím řízeném těle sídlí receptory (přijímače, 
magnety, připravené židličky), na které při radost-
ném podnětu přisedne náš osobní vnitřní „tvůrce 
štěstí“, endorfin, tzv. anandamid. Cítíme se blaže-
ní! Osobní výroba štěstí čeká na podněty. Mezi ob-
vyklé podněty patří: potrava, sex, hudba, zábava, 
sport, práce; mezi méně bezpečné cesty k radosti 
řadíme: alkohol, tabák, léky, marihuanu, návykové 
látky obecně. Přirozená výroba radosti v člověku si 
žádá trpělivost a námahu. Náhradní výroba blaže-
nosti bývá rychlá a pohodlná.

Život je těžký! „Jak se máte?“ Odpovíme „Dobře.“ 
Avšak starosti, zklamání, smutek, zoufalství, bo-
lest těla, utrpení duše, jsou v  každém z  nás. 
Potřebujeme občas nabrat sílu, oddechnout od po-
vinností, zahnat starosti. Toužíme po radosti, lás-
ce, štěstí, po bezpodmínečném přijetí a  pevném 
objetí.

Marihuana je rychlá pomoc. THC si přisedne na již 
připravený receptor a  je nám brzy dobře. Taková 
tvorba radosti je ovšem rychlou půjčkou, hypoté-
kou. Užíváme si, ale musíme platit, jinak nás čeká 
exekuce.

THC má spolehlivý a rychlý vliv na centrální i peri-
ferní nervový systém, na každou buňku těla člově-
ka, v níž najde tuk. THC se přitulí (najde si polštá-
řek) a zůstane jako host na dlouhou dobu. Přinese 
úlevu od starostí, od bolestí, od poruch příjmu 
potravy, od nespavosti a  smutku, od depresí, od 
alergií… Odnese uživateli trpělivost, cílevědo-
most, soustředění, ochotu si na radost a štěstí po-
čkat, spokojit se i s malými dávkami pocitů dob-
ra. Rychlá radost způsobí v  těle i  poplach – bu-
šení srdce, překrvení spojivek očí, zvýšení krev-
ního tlaku… Je-li člověk unavený, namísto rados-
ti navodí THC i úzkost a smutek – stav, který vede 
uživatele ke zvyšování dávky a častějšímu rituálu. 
Někteří si přivodí duševní zmatky a poruchy komu-
nikace mezi pravou a  levou mozkovou polokoulí. 
Dejte proto pozor! Milovaná služebnice může být 
i otrokářka – panovnice.

MUDr. Renata Školoudová

8. Sledujte se
Zajímejte se o to, co vám pomáhá těžké situace zvlád-
nout. A pokuste se tím řídit. Stejně tak se zamyslete 
nad tím, co je s okamžiky, kdy je pro vás těžké situa-
ci ustát, nejčastěji spojeno. Tím zjistíte, které situace 
jsou pro vás rizikové a do budoucna se na ně budete 
moci lépe připravit.

Mezi rizikovými situacemi se může objevit například:

— když máte dobrou nebo špatnou náladu; když 
se nudíte
— večer před spaním, nebo když máte problémy 
se spánkem
— po práci, na koncertě
— když jste ve stresu a potřebujete relaxovat
— když užijete alkohol …

9. Alkohol
Pokuste se vyhnout užívání alkoholu, nebo jeho příjem 
spíše omezte. Pití alkoholu může ve výsledku spíše zhor-
šit náladu, problematizuje spánek (usnutí bývá rychlej-
ší, ovšem častěji se budíme). Alkohol také oslabuje vůli 
a v opilosti často polevíme ve svých předsevzetích.

10. Spánek
Když vysadíte konopí, můžete mít nějakou dobu pro-
blémy se spaním. Není to nic neobvyklého a  větši-
nou se vše po několika měsících srovná. Pomoci vám 
může pravidelný denní režim, zvýšená fyzická aktivita, 
pohyb na čerstvém vzduchu, omezení alkoholu.
Nedaří-li se vám do třiceti minut od ulehnutí do po-
stele usnout, vstaňte. Uvařte si meduňkový čaj, zkuste 
si číst, učte se, a až začnete cítit únavu, jděte si zno-
vu lehnout.

Připravil: MASTR na základě www.koncimshulenim.cz

MARIHuAnA
– opravdová 
radost?



Bezpečnější užívání
Ačkoliv má užívání konopí ve srovnání s jinými dobrotami poměrně zanedbatelné negativní důsledky, 
přesto není bez rizik. Je dobré i ke konopí přistupovat s respektem a počítat s tím, že ne vždy nám musí 
udělat dobře. I v případě konopí lze nepříjemným stavům předejít a rizika limitovat.

Užívejte jen takové konopí, 
které znáte. Neznámé mode-
ly vás mohou překvapit svojí sílou, 
nebo nepříjemnými účinky, na které 
nebudete připraveni.

Konopí užívejte pokud možno 
jen v příjemném prostředí 
a v dobrém psychickém rozpolože-
ní. Můžete se tak vyhnout dost ošk-
livému zážitku (tzv. bad tripu).

Nekombinujte konopí s ji-
nými drogami a alkoholem. 
Účinky mohou být nevyzpytatelné.

Pokud si dáváte konopí v jídle nebo nápoji, 
začněte menší porcí a počkejte, až na-
běhne. Přídavek si raději pořádně rozmys-
lete. Pokud se nacpete hned, účinek konopí 
už neovlivníte, ani nezastavíte.

Méně zdraví škodlivé je kouření 
konopí bez příměsí. Kuřte tedy 
konopí s co nejmenším množstvím ta-
báku. Ideální, avšak hůře dostupnou 
variantou, je užívání vaporizéru.

Vyhýbejte se prodávaným „bylin-
ným“ směsím (Spice atd.), kte-
ré mohou obsahovat syntetické 
kanabinoidy. Obsah vás může 
nemile překvapit.

I konopí je dobré užívat 
s rozumem. Je fajn si dát 
občas pauzu.

Pod vlivem konopí neřiďte motorová vo-
zidla, ani neobsluhujte komplikova-
nější zařízení. Obecně se vyhněte činnos-
tem, které vyžadují soustředění, jasný úsudek, 
pohotové reakce a dobrou koordinaci pohybů.

Při náročnějším psychic-
kém výkonu si konopí ra-
ději odpusťte.

Připravil: MASTR na základě www.koncimshulenim.cz



Bezpečnější kouření marihuany

Kouření je jedním nejrozšířenějších způsobů aplikace 
konopí. Někteří z vás preferují jointy, další skleněnky 
či dýmky, jiní využíváte i alternativní pomůcky (např. 
plechovky od nápojů, PET lahve nebo alobal při kouře-
ní hašišového oleje). Při kouření marihuany nedostá-
váme do těla pouze kanabinoidy (látky, kvůli kterým 
konopí konzumujeme), ale i spoustu těch nechtěných, 
převážně zplodin ze spalování, např. aromatické uhlo-
vodíky, popel, dehet či oxid uhelnatý. Hořením se také 
zničí až tři čtvrtiny účinných látek. Účinek při kouření 
se dostavuje poměrně rychle. Při kouření se však člo-
věk vystavuje vyššímu riziku zdravotních komplikací, 
stejně jako je tomu při kouření tabáku. Víte, že existu-
je bezpečnější způsob kouření marihuany? Pojďme si 
společně představit vaporizaci.

Vaporizace

Vaporizace je méně škodlivý způsob užívání konop-
ných drog. Je to proces, při kterém jsou konopné látky 
z rostliny vylučovány do vzduchu teplem, aniž by do-
cházelo k hoření.

K tomuto způsobu se používají přístroje, tzv. vaporizé-
ry. Existují různé druhy, od stolních přes menší kapes-
ní přístroje. Většina používaných přístrojů je na elektri-
ku, ale existují i přístroje, které jako zdroj tepla pou-
žívají plyn do zapalovačů. Asi nejznámější vaporizér je 
Volcano. Volcano je k dispozici v klasické, nebo vylep-
šené verzi s digitálním ukazatelem teploty. Zásadním 
poznávacím znakem tohoto vaporizéru je charakteris-
tický pytel z průhledné folie s náustkem. Bohužel, ceny 
těchto přístrojů nejsou malé.

A proč je to méně rizikové?

Je doloženo, že cigaretové filtry a  dýmky jsou nee-
fektivní při snaze zvýšit poměr mezi THC a  dehtem 
v marihuanovém kouři, jelikož krom dehtu filtrují i THC 
a nutí vás inhalovat více kouře pro dosažení vaší účin-
né dávky. Vodní dýmky navíc neredukují dehet a oxid 
uhelnatý v kouři. Výzkumníci zjistili, že při používá-
ní vaporizérů se lidem opakovaně dostávalo stej-
ných dávek THC jako při kouření, a  to bez přijí-
mání látek, které jsou škodlivé pro dýchací sys-
tém. Konopný kouř obsahuje spoustu karcinogenů, jež 

známe z  tabákového kouře, včetně vyšších koncent-
rací některých aromatických uhlovodíků. To vzbudilo 
obavy, že dlouhodobé kouření marihuany může být ri-
zikovým faktorem vzniku rakoviny. Výzkumy prokazu-
jí, že vaporizace potlačuje výskyt škodlivých plicních 
jedů. Vaporizér zahřeje konopí na teplotu, při níž se 
aktivní látky odpaří (cca 180–190 °C), což je teplota 
nižší, než při které dochází ke vzniku škodlivého kouře 
a v něm obsažených jedů (cca. 230 °C). Proto se va-
porizace jeví jako nejnadějnější alternativa pro elimi-
naci toxinů v kouři.

–Nikol–



Konopí bylo historicky využíváno pro léčbu řady nemo-
cí. V současnosti je v některých zemích stále častě-
ji používáno k mírnění nepříznivých příznaků zejména 
těch onemocnění, kde „klasické“ farmaceutické léky 
selhávají.

Jaký je vývoj u nás?

V roce 2010 proběhl parlamentní seminář „Perspektivy 
léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika“, který ote-
vřel debatu na téma legislativních bariér využití kono-
pí k léčebným účelům.
O  rok později byla v  reakci na „Petici za legislativ-
ní změny zpřístupňující pacientům v  České repub-
lice léčbu konopím a  umožňující její výzkum“ zříze-
na „Společná pracovní skupina sekretariátu Rady vlá-
dy pro koordinaci protidrogové politiky a Poslanecké 
sněmovny PČR pro legislativu a  související předpisy 
upravující pěstování, zpracování, distribuci a  použití 
netechnického konopí pro léčebné a výzkumné úče-
ly“. Tato expertní skupina podpořila možnost pěsto-
vání konopí pro léčebné účely v  rámci regulovaného 

licenčního systému, pracovala na návrhu legislativních 
změn tak, aby bylo možné léčivo z psychotropního ko-
nopí plně využít v podmínkách ČR a co nejrychleji ho 
zpřístupnit českým pacientům.
V dubnu 2013 proběhla změna zákona. Hlavním cí-
lem bylo zpřístupnit léčbu konopím a  oddělit lé-
čebné využití konopí od zneužívání drog tak, aby 
pacienti nebyli odkázáni na nakupování na černém 
trhu. Dále Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal opat-
ření a léčba konopím nebude hrazena ze zdravot-
ního pojištění. Zatím se bude léčit konopím doveze-
ným z Nizozemska a od dubna příštího roku by mohly 
začít pěstovat léčebné konopí také české firmy. Léčba 
bude drahá a zatím jediný dovozce z Nizozemí chce 
za gram konopí 300 Kč. Měsíční léčba by mohla stát 
téměř 10.000 Kč. Cena by měla klesnout až v  dub-
nu 2014.

Od letošního srpna nabývá účinnosti vyhláška minis-
terstva zdravotnictví, která upravuje podmínky pře-
depsání, přípravy, výdeje a  použití individuálně 
připravovaného léčivého přípravku s obsahem ko-
nopí pro léčebné použití. Stanovuje např. maximální 
měsíční dávku 30 gramů konopí. Dle zahraničních stu-
dií je uváděna průměrná denní dávka 2,4 až 3,8 g lé-
čebného konopí, což odpovídá měsíční průměrné dáv-
ce zhruba 70 až 120 g. Navrhovaný maximální limit 
v ČR je nízký a v  rozporu se současnými vědeckými 

poznatky. Znamená to, že asi polovina pacientů svý-
mi potřebami přesáhne limit navrhované měsíční dáv-
ky. Prováděcí vyhláška dále zakazuje předepisovat lé-
čebné konopí pacientům mladším 18 let.

Co bude umožněno léčit?

Konopí obsahuje stovky účinných látek, tzv. canna-
binoidů, v  lékárnách by měly podle vyhlášky být do-
stupné čtyři druhy konopí s  odlišnou výší těchto lá-
tek. Konopí budou moci psát onkologové, neurologo-
vé, revmatologové či ortopedi na chronickou neutěši-
telnou bolest, především při rakovině, bolest spojenou 
s onemocněním pohybového aparátu, na revmatoidní 
artritidu či lupus, dále pacientům s roztroušenou skle-
rózou či na nevolnost a podporu chuti k jídlu při léč-
bě rakoviny a HIV.

–Nikol–
Zdroj: ČTK, Vláda ČR

Často se nás při ošetřování vašich 
„bebíček“ ptáte, zda by vám mohlo 
pomoci konopí, ať už v podobě mastí 
či jiné. Pojďme se podívat, jak je to 
aktuálně s léčbou konopím v ČR.



ZRaK MaJí HULIČI sTáLE RELaTIVNě DobRý. a MožNá DoKoNCE I RoZUM a úsUDEK! TŘI MěsíCE RosTLo NaD HLaVaMI PRažaNů ZCELa  
bEZosTyšNě KoNoPí a NIKDo To KUPoDIVU NEsKLIDIL.

součástí reklamní kampaně na novou službu pro náruživé uživatele končimshulenim.cz byl i obrovský billboard u pražské Jižní spojky.  
Vysoko nad zemí nainstalovali odvážní zahradníci počátkem června improvizované záhonky technického konopí a chodili je pravidelně týden 
co týden zalévat. Kvůli velkému vedru, které v létě sužovalo prakticky celou republiku (Jižní spojku nevyjímaje), však kytky přeci jen občas  
povadly a u konzumentů vyvolaly vlnu soucitu: "Včera boli eště pěkně svieže, dnes už su trošku smutne, co dáme brigádu a budeme priebežně 
polievat, keď tie rastliny tak milujeme," objevilo se například na nejmenovaném pěstitelském fóru…

Pokus o zdolání reklamního nosiče se však nakonec – k naší velké radosti – nekonal a k pádu ze 14 metrů pod kytky nedošlo. Vypadá to,  
že hlavu mají kuřáci marihuany stále dostatečně vysoko.

–OH (SANANIM)–



Fakt, že vlastnění psa znamená radost i starost ve 
formě odpovědnosti, se prolíná v  mnohých člán-
cích Dekontaminace. V  tomto čísle bychom vás 
rádi blíže seznámili s právní odpovědností, kterou 
nese majitel za svého psa.

Legislativa ČR vnímá psa jako věc. Majitel (vlastník) 
psa je odpovědný za jeho chování a případnou škodu, 
jež byla chováním způsobena. Odpovědnost za škodu 
spadá do režimu občanského zákoníku. Dle ust. § 
415 občanského zákoníku je každý povinen počínat si 
tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majet-
ku, na přírodě a životním prostředí. Pokud pes způ-
sobí škodu (na věci – rozkouše věc, na zdraví – po-
kouše někoho), je vlastník psa za tuto škodu odpo-
vědný. Tato odpovědnost majitele psa za škodu může 
být zmírněna spoluzaviněním poškozeného (poté po-
škozený nese škodu poměrně), popř. odpovědnost za 
škodu vlastníka psa může být zaviněním poškozeného 
eliminována úplně (třetí osoba psa provokovala apod.).

Občanský zákoník rozlišuje v  rámci způsobu náhra-
dy škody tzv. skutečnou škodu (např. rozkousaný 

psí život

Právní odpovědnost 
majitele psa

z nedbalosti ublíží na zdraví, přičemž za tento pře-
stupek lze uložit pokutu až do 3.000 Kč.

Zák. č. 140/1961 Sb. upravuje skutkovou podsta-
tu trestného činu ublížení na zdraví. Trestní zákoník 
rozlišuje úmyslnou formu ublížení na zdraví (např. 
úmyslné poštvání psa na jinou osobu) a nedbalostní 
formu (např. pes uteče).
Útok psa, jehož důsledkem je újma na zdraví nebo 
smrt člověka, může mít z  hlediska trestního práva 
podle okolností velmi různý význam, od úmyslného 
trestného činu proti životu a zdraví až po čin zcela bez-
trestný. Beztrestným činem bude útok psa, k němuž 
došlo zcela nahodile, aniž bylo majiteli možno přičí-
tat zavinění alespoň z nevědomé nedbalosti, např. po-
kud napadená osoba psa úmyslně rozdráždila a vyvo-
lala v něm neočekávanou reakci, s níž nemohl ani ma-
jitel psa počítat.

Ponecháme-li stranou tyto krajní případy, pak patr-
ně v  nejširší míře přichází v  úvahu trestní odpověd-
nost majitele psa za trestné činy spočívající v ublíže-
ní na zdraví z nedbalosti = majitel psa zanedbá své 

note book) a ušlý zisk (v důsledku rozkousání noteboo-
ku nemůže poškozený vykonávat svou práci). obecně 
je osoba odpovědná za škodu povinna hradit tuto 
skutečnou škodu a  ušlý zisk poškozeného pak 
v tom případě, pokud poškozenému nějaký zisk v dů-
sledku škody ušel. Škoda se dle občanského záko-
níku hradí v  penězích, pouze v  případě, že o  to po-
žádá poškozený a  je-li to možné a  účelné, hradí se 
škoda uvedením do předešlého stavu (např. opravou 
věci). Stejně bude posuzovaný i případ, uteče-li vám 
pes a způsobí např. autonehodu. Pokud bude prokázá-
no, že řidič vozidla havaroval v důsledku vyhýbání se 
psovi, kterého jste nedostatečně pohlídali, padne ná-
hrada škody na vaši hlavu. V případě, že se během au-
tonehody přihodila újma (škoda) na zdraví, celá situ-
ace se komplikuje, poněvadž bude spadat do oblas-
ti trestněprávní.

Co se týče škody na zdraví, zde je nutné vzít na zře-
tel, že tato otázka může mít i dopady správněprávní 
(přestupek). Zák. č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, 
upravuje tzv. přestupky proti občanskému soužití. Dle 
tohoto zákona se přestupku dopustí ten, kdo jinému 



povinnosti nebo nedodrží potřebnou míru opatrnos-
ti. Takové případy, kde je tento trestní postih namístě, 
je však velmi obtížné obecně vyjmenovat, protože vždy 
bude záležet na všech rozhodných okolnostech a na in-
dividuálním posouzení každého konkrétního případu. 
Rozhodující význam zde bude mít skutečnost, zda a do 
jaké míry majitel psa zavinil, že pes způsobil jiné osobě 
ublížení na zdraví. Přitom z hlediska formy jednání pů-
jde zpravidla o opomenutí takového konání, k němuž byl 
pachatel podle okolností a svých poměrů povinen a kte-
ré mohlo zabránit útoku psa nebo alespoň jeho násled-
ku v podobě újmy na zdraví. Jednání pachatele tak může 
spočívat např. v  tom, že psovi umožní volný pohyb na 
veřejném prostranství bez vodítka a bez náhubku, ne-
dostatečně zajistí výběh pro agresivního psa před jeho 
útěkem z  tohoto uzavřeného prostoru, nezabrání psovi 
v pohybu do prostor s malými dětmi, dále majitel neza-
jistí, aby měl psa na dohled, svěří psa osobě, na jejíž po-
kyny pes náležitě nereaguje atd.
Ustanovení. § 221 trestního zákoníku uvádí, že kdo jiné-
mu úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odně-
tím svobody až na dvě léta.

Jak je vidno, problematika právní odpovědnosti za cho-
vání psa je složité téma. Vždy záleží na konkrétním pří-
padě a  jeho souvislostech – kdo, kde, za jakých okol-
ností a v důsledku jakých příčin škodu zavinil, či zane-
dbal povinnosti, které způsobily vznik škody. Zpravidla 
jsou instituce, jako jsou policie a soud, k lidem závislým 
a bez domova nenakloněny. Kriminální historie v podobě 
různých recidiv (jste opakovaně souzeni) k pozitivnímu 
výsledku nepřispívá. Doporučení je tedy jasné – hlídejte 
svého psa bedlivě, na veřejných prostranstvích ho radě-
ji voďte na vodítku nebo mu připněte náhubek, víte-li, že 
je váš pes agresivní (platí i „pouhá“ agresivita vůči jiným 
psům). Následky nedbalosti mohou být vážné.

–Hana–

Denní stacionář je služba s mnohaletou historií pro uživatele nealkoholových drog, která je určena 
pro klienty starší 16 let se zájmem o abstinenci a změnu životního stylu, s bydlištěm v Praze nebo 
nejbližším okolí. Léčba trvá 3 – 4 měsíce a probíhá každý všední den od 9.00 do 16.00. Nejedná se 
o léčbu pobytovou, podmínkou je však vlastní bezpečné zázemí.
Vstupní branou do stacionáře je motivační skupina, na kterou můžete přijít bez objednání každé 
úterý a čtvrtek od 10.30 do 12.00. Mezi další nabízené služby patří konzultace pro rodiče a part-
nery, sociální práce a poradenství.
Novinkou je v říjnu otevíraná skupina pro uživatele marihuany.

Denní stacionář sídlí na adrese Janovského 26, Praha 7 (nedaleko Veletržního paláce, mezi za-
stávkami tramvaje Strossmayerovo náměstí a Výstaviště, vchod se zvonkem přímo z ulice).

–Marek a Katka–

Denní stacionář
ambulantní léčba závislosti

V říjnu 2013 otevíráme v Denním stacionáři sananim  

SKUPINU PRO UŽIVATELE MARIHUANY
— Je vám 18 let a více?
— Je vaší hlavní užívanou drogou marihuana?
— Chcete získat nad svým užíváním kontrolu nebo skončit s hulením úplně?

Nabízíme skupinový program zaměřený na získání dovedností a strategií, jak své 
užívání zvládnout.
Jedná se o tříměsíční uzavřenou skupinu, která bude probíhat jednou týdně. 
Příspěvek na jedno setkání činí 150 Kč.
Pokud máte zájem o zapojení se do skupiny nebo získání více informací,  
kontaktujte Kateřinu a Marka na tel. 605 212 175, 220 803 130 nebo na e-mail  
thcgroup.dst@gmail.com.



Závislost na jehle
podkožní nebo svalovou, a také bez vazby na očeká-
vaný efekt, který způsobuje účinná látka.“ Čili přelo-
ženo do jazyka Dekontaminace: „Závislost na jehle 
nastává, když vám příjemné pocity vyvolává samot-
ná aplikace a do určité míry je vám jedno, zda si při-
tom dáváte drogu či nikoliv.“ Fixace na jehle znamená, 
že přikládáte větší důležitost samotné injekční aplika-
ci, než účinku drogy.

Znaky závislosti na jehle

Jak znaky závislosti na jehle vědci definují:

	injekční aplikace jiných látek než drog (např. sub-
stitučních  preparátů, injekční vody, alkoholu atd.)

	úpornost, se kterou uživatel hledá vhodnou žílu na-
vzdory alternativním možnostem aplikace

	dělení drogy na malá množství pro častější injekční 
aplikaci, ale s menšími efektivními účinky

	opakovaná nebo protrahovaná aspirace (opakova-
ně natahuji krev do stříkačky, dám si a znovu nata-
huji krev, nebo velmi dlouhé natahování krve)

Co je to vlastně závislost na jehle a  jak může 
vzniknout? Co brání přestat aplikovat si nitrožil-
ně a využít některou z méně rizikových alternativ 
(kouření z plechu, šňupání, kapsle)?

Termín „závislost na jehle“ běžně mezi sebou pou-
žívají jak samotní uživatelé drog, tak odborníci, kte-
ří se léčbou drogové závislosti zabývají. Například 
v USA jsou závislí na jehle známí jako „needle freaks“, 
v Austrálii se používá slangové označení „the feel for 
the steel“, v Německu se můžeme setkat s termínem 
„nadelgeilheit“ atd. Český ekvivalent „píchači“, „ná-
střelky“, „jehlomilové“ se ale nepoužívá…

V roce 2001 výzkumníci z komunitního střediska pro 
závislosti v Cardiffu ve Walesu zjistili, že závislost na 
jehle může být významný faktor znemožňující injekč-
ním uživatelům drog přejít k méně rizikovému způso-
bu užívání. Autoři se pokusili o sestavení vůbec prv-
ní definice závislosti na jehle. Závislost na jehle podle 
nich je: „Opakující se porušování integrity kůže injek-
cí s nebo bez aplikace psychoaktivní látky cestou žilní, 

Jsou známé dvě hlavní motivace, proč lidé užívají dro-
gy injekčně. Za prvé je to nájezd – téměř okamžitý 
nástup účinků drogy. Za druhé efektivnost (hospodár-
nost) – čili eliminace možných ztrát. Pro většinu in-
jekčních uživatelů drog je tedy proces intravenózní 
aplikace především efektivní cestou k dosažení oče-
kávaného účinku drogy – rychlý nástup a malé ztráty. 
Nitrožilní aplikace je přeci jen prakticky tou nejefek-
tivnější cestou, jak okamžitě předat jakoukoli účinnou 
látku lidskému tělu.

Slintající psi I. P. Pavlova

Jak je ale možné, že u určité části injekčních uživa-
telů vznikne závislost na jehle? Pamatujete si na rus-
kého vědce I. P. Pavlova? Ten zkoumal tzv. podmíně-
né reflexy. Pokaždé, když dal svým pokusným psům 
jíst, tak k tomu spustil zvonek. A po nějaké době psi 
začali slintat při samotném spuštění zvonku, aniž by 
dostali jídlo. Obdobně to funguje i  s  užíváním drog. 
Organismus se v průběhu času učí, že jedna událost 
následuje po druhé. Zažívá, že po „propíchnutí kůže 



stříkačkou a vpuštění látky“ následuje nájezd. Protože 
je významná složka závislosti závislost psychická, 
může se vám časem dostavit část uspokojení už jen 
proto, že jste si šlehli a vaše hlava má podvědomě za-
fixované „teď mi bude dobře“ nebo spíše „teď by mi 
mělo přestat být blbě, aspoň na chvíli“.

Dělení toxíků podle fixace na jehlu

Richard Pates na základě svých výzkumů identi-
fikoval také 3 skupiny injekčních uživatelů drog:

1. Injekční uživatelé bez fixace na jehlu, pro které je 
injekční aplikace součástí užívání drog a jejichž cí-
lem není nic víc než efektivní podání drogy.

2. Injekční uživatelé, pro které je rauš (nájezd a ná-
sledná euforie) nejdůležitější zisk z  injekční apli-
kace. Tito lidé vyhledávají počáteční pocit rau-
še, který zažívali v minulosti, když s drogou začí-
nali. Tento pocit ztrácí dlouhodobým užíváním na 
síle, ale víra v opětovné dosažení rauše přetrvává. 
Význam může mít také rituál, který se váže k pro-
cesu injekční aplikace. Proces obstarávání a  pří-
pravy drogy, dodržování přesného sledu událostí, 
to vše může vést ke vzniku rituálu.

3. Skupina injekčních uživatelů, která může být sku-
tečně nazvána jako „závislí na jehle“. Je charakte-
rizována zisky pocházejícími spíše z toho, že jehla 
pronikne kůží do žíly, či ze zážitku vpuštění drogy, 
než ze samotného účinku drogy.

Freude, Freude!

Sigmund Freud, zakladatel psychoterapie, půvo-
dem z  Příbora, ve svých teoriích naráží na pudovou 

a  ne vědomou podstatu lidského chování. Richard 
Pates identifikuje tři základní sekundární přínosy z in-
jekční aplikace u osob, které považoval za závislé na 
jehle. Jsou jimi sexuální uspokojení, bolest a potěšení 
ze získaných dovedností souvisejících s injekční apli-
kací.

Penetrace jehlou jako náhrada za 
sex?

Užívání drog má vliv na sexualitu uživatelů. O opioi-
dech (heroinu, subutexu, suboxonu) se říká, že tyto lát-
ky snižují u jedince chuť na sex. Existují domněnky, že 
pokles v sexuální aktivitě u injekčních uživatelů opiá-
tů může souviset s tím, že se chuť na sex uvolní pro-
střednictvím injekční aplikace. Většina uživatelů drog 
totiž popisuje zvýšení sexuální aktivity po přechodu 
z injekčního užívání heroinu na orálně podávaný me-
tadon. Tento argument a možnou souvislost podporuje 
i zjevná symbolika, která je mezi nitrožilním užíváním 
a pohlavním stykem.

jehla – penis
bolest při proniknutí – bolest při vpichu
nájezd – orgasmus

Sexuální vniknutí (např. penis do vagíny nebo řitního 
otvoru) může připomínat penetraci kůže jehlou, která 
má falický tvar. Bolest při vniku následuje rauš souvi-
sející s nájezdem, který někteří uživatelé přirovnávají 
k orgasmu. Injekční aplikaci tak lze přirovnat k sado-
masochistické formě sexu.

Američtí autoři Howard a  Borges (1971) zpovída-
li injekční uživatele v San Francisku. Konstatovali, že 



Vzpomíná si na situaci, kdy si jeho partnerka, od kte-
ré se nechával nastřelit, pohrávala s natahování krve 
do stříkačky před tím, než mu drogu aplikovala do žíly 
a bylo to pro něj něco jako předehra před milováním. 
Pro tohoto uživatele bylo sexuálně důležité mít děvče, 
které mu dokáže injekčně aplikovat drogu.

Bolest aneb jsou uživatelé drog 
masochisti?

Některým uživatelům drog může injekční aplikace 
přinášet líbivý pocit z  bolesti. Pro jednu část injekč-
ních uživatelů je bolest něčím nepříjemným, něčím, co 
musí strpět. Pro jinou část se tato fyzická bolest stá-
vá něčím, co přináší příjemné pocity. Bolest tak může 
být nezbytný zisk ze samotné injekční aplikace. Lze to 
přirovnat k sebepoškozování, které vidíme třeba u do-
spívajících ve formě tzv. pižlání, řezání se, pálení se ci-
garetou, propichování si kůže. Člověk cítí nějakou psy-
chickou bolest, proto si způsobí fyzickou bolest a ná-
sledně se dostaví úleva od bolesti psychické, od smut-
ků v duši.

injekční aplikace u  mužů může pohlavní styk přímo 
nahrazovat, a to na základě jejich sníženého sebevě-
domí a paranoie, která je nenechává vstoupit do in-
timního kontaktu s druhým člověkem. Proto obracejí 
svoji pozornost k jehle, jakožto sexuálnímu instrumen-
tu. Je zřejmé, že i v českých podmínkách je mnoho in-
jekčních uživatelů jak velmi osamělých, tak také pře-
citlivělých až paranoidních k jiným lidem, a tudíž ne-
schopných tradičního sexuálního sblížení.

Třetí vysvětlení tvrdí, že injekční aplikace sama o sobě 
ve skutečnosti vyvolává sexuální potěšení. Výzkumník 
Richard Pates zpovídal homosexuálně orientovaného 
muže. Ten uvedl, že si aplikuje přímo do konečníku 
nebo penisu (bez jehly na stříkačce) a uvedl k tomu, 
že to dělá proto, protože tyto oblasti mu přinášejí samy 
o sobě velké potěšení. Také uvedl, že měl několikrát 
po aplikaci orgasmus, ne pocit orgasmu, ale skuteč-
ný orgasmus. Tento stav nebyl vyvolán účinkem dro-
gy, protože k tomu došlo ještě před jejím užitím. Jiný 
respondent z jiného výzkumu uvedl, že to, že kluci na-
střelují holky a naopak holky kluky, je přirozená věc. 

Výzkumník McBride zpovídal dívku, která byla pře-
svědčena o souvislosti mezi injekční aplikací a sebe-
poškozováním. Sama se nejprve řezala do paže a zá-
pěstí než přešla k injekčnímu užívání drog. Podle ní si 
spousta závislých, kteří užívají drogy, libuje v bolesti. 
Můžeme tedy říci, že bolest, která injekční aplikaci do-
provází, může přinášet jednak úlevu – zejména pro ty 
vnitřně agresivní jedince – a jednak jakési uspokojení 
pro ty, kteří chtějí demonstrovat svoji image „drsného 
chlapíka“. Někteří uživatelé drog mluví o injekční apli-
kaci jako o formě sebetrestání, které přináší okamži-
tou psychickou úlevu. Další uvedli, že je to právě as-
pekt bolesti, který přispívá k tomu, že si injekční apli-
kaci tolik užívá.

Dovednosti a postavení toho, kdo 
si umí dát jehlou

Často od injekčních uživatelů drog slýcháme pohrda-
vá slova směrem k těm, kteří drogu jen šňupou či kou-
ří z alobalu. Velmi negativně také řada toxíků hodnotí 
ty, kteří se neumí sami „nastřelit.“ Výzkumníci zjistili, 



že pro ty, pro které je užívání drog reakcí na sociální 
hodnoty a společenské normy, získává injekční aplika-
ce díky společenské tabuizaci na zajímavosti a pres-
tiži. Je to drsné, zlé a  zakázané… Někteří uživatelé 
drog uvádějí, že stopy nitrožilní aplikace na jejich těle 
jsou důkazem náležitosti k jejich sociální skupině. Je 
možné, že je to právě používání injekcí a nikoli druh 
nebo množství drogy, které zajišťuje kohezi k drogové 
subkultuře. Na rozdíl od jiných kultur, injekční užívání 
drog sebe nedefinuje skrze sadu kolektivních zvyklos-
tí a hodnot, ale spíše prostřednictvím používání obvyk-
lých předmětů, které slouží k aplikaci drogy (injekč-
ní stříkačky atd.).

Zároveň může v toxikomunitě fungovat postavení tzv. 
„obratného nastřelovače“. Toho, kdo je schopen spo-
lehlivě dát, bez toho, aby materiál skončil vedle. Toho, 
komu mohu i při nástřelu do krku věřit… V zahraničí 
jsou tyto osoby známé jako hitdoctors („doktoři přes 
nástřel“). Dovednost injekčně si aplikovat drogu může 
být také důvodem k oslavě, hlavně když člověku vli-
vem delší drogové kariéry ubývají žíly. Být schopný 

si úspěšně aplikovat, být schopný úspěšně aplikovat 
ostatním, může být v toxikomunitě zásadní pro sebe-
úctu obou zúčastněných a  také pro uznání postave-
ní ve skupině.

Opakovaná aspirace

V angličtině se používají termíny booting a flushing pro 
popis opakované aspirace krve do injekční stříkačky. 
Toto chování se liší od klasické aspirace krve jakožto 
„kontrolní“ součásti procesu injekční aplikace tím, že 
k ní dochází před nebo po aplikaci drogy do těla. Byly 
identifikovány 3 motivy, které jedince vedou k opako-
vané aspiraci:

	kvůli představě, že ve stříkačce zůstávají zbyt-
ky drogy po aplikaci

	opakovaná aspirace je vnímána jako prostře-
dek zvyšující účinnost drogy

	kvůli fascinaci z jehel a injekční aplikace

Aspirace (vtahování krve do stříkačky) je přitom zále-
žitost riziková: čím více krve se ve stříkačce objeví, tím 
větší je šance, že přežijí ve stříkačce viry, např. HIV, he-
patitida B a C.

Závěrem

Naštvali jste se při četbě tohoto článku? 
Nebo připouštíte, že na tom ně co může 
být? Terénní pracovníci, pra cov níci kon-
taktních center, ambulantní léčby i psy-
chiatři si s  vámi o  fenoménu závislosti 
na jehle rádi popovídají.

Na základě článku Mgr. Martin Peška, terapeuta o. s. 
Prev-Centrum – ambulantní léčba, web: http://www.
prevcentrum.cz/ upravil pro Dekontaminaci ALA.
Kompletní přehled zdrojů, z nichž autor čerpal, najde-
te na www.edekontaminace.cz



Několik otázek, které můžete prozkoumat a popřemýšlet,  
jak jste na tom se závislostí na jehle.

Jak reagujete na injekční stříkačku? Vzrušením, lhostejností 
nebo pocity studu, opovržení či strachu? Jak reagujete na jehly 
používané za jiným účelem, než je injekční aplikace drogy (např. 
standardní zdravotnický úkon typu odběru krve, piercing, teto-
vání atd.)?

Kdyby někdo vynalezl metodu braní drog, která by umožnila za-
žít daleko silnější nájezd než ten, který znáte a zažíváte při in-
jekční aplikaci, jak byste se zachoval? Chtěl byste to zkusit?

Jaké pocity vám přináší bolest, kterou v průběhu injekční apli-
kace zažíváte?

Když přemýšlíte o abstinenci, co to pro vás znamená? Plánujete 
pouze omezit užívání? Změnit způsob aplikace? Omezit užívání, 
ale ponechat si možnost injekční aplikace? (Např. přestat brát 
suboxon, ale mít možnost si dát jednou za čas nástřel pervi-
tinu…)

Jakou roli hraje injekční aplikace v tom, jak sebe vnímáte? Vidíte 
se především jako injekční uživatel nebo jako osoba, která má 
i mnoho jiných stránek a podob?

Je injekční aplikace hlavní součástí vaší sociální role? Jste 
ostatními lidmi vnímán především jako injekční uživatel? Kolik 
z důležitých vztahů, které máte, se změní (k lepšímu nebo horší-
mu), pokud přestanete s injekční aplikací?

Jak se cítíte, když vidíte někoho jiného, jak si injekčně aplikuje 
nebo jak si připravuje svoji dávku?

Jaký význam pro vás má aspirace? Jedná se pouze o kontrol-
ní součást injekční aplikace (tzn. přesvědčení se, že jsem v žíle) 
nebo má pro vás i další význam?

Vnímáte nějakou spojitost mezi užíváním drog a snížením/zvý-
šením sexuálního apetitu? Vnímáte souvislost s injekční aplika-
cí? K čemu byste přirovnal nájezd, který zažíváte prostřednic-
tvím injekční aplikace? Žijete aktivním sexuálním životem?

Jste závislí na jehle? 
/ Otázky k zamyšlení /



I když jsi v absťáku, dbej 
zásad bezpečného braní! 
HIV, žloutenka, abscesy 

a fl egmony Ti nebo tomu, 
koho nakazíš, udělají 

ze života peklo!!!
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Chceš nakazit sebe

Ptali jsme se vás, jaké jsou typické situace, kdy se můžete nakazit žloutenkou typu B a C a taky HIV. 
Více než 57 % injekčních uživatelů v Praze má nebo v minulosti prodělalo žloutenku typu C!

–ala–

1  Dát si po někom z lásky…

Miluješ ho, chceš mít s ním domeček, pejska, spo-
lečné zážitky… Chceš mít s ním i céčkovou žlouten-
ku? Je to fakt nutné? Riziko nákazy žloutenkou typu 
C pohlavní cestou je relativně nízké. Samozřejmě je 
výhodou používat kondom. Nicméně typicky nákaza 
probíhá sdílením jehly a nádobíčka, případně krva-
vějšími sexuálními praktikami. Pokud nebudete sdí-
let jehlu a další nádobíčko, máš velkou šanci, že si ze 
vztahu neodneseš kromě vzpomínek i žloutenku…
Nikdy si nedávej po nikom, ať ho miluješ sebevíc! Ni-
kdy nedovol nikomu, koho máš rád, ať si po tobě dává!

2  Dát si po někom z nedostatku materiálu…

Jsi někde, kde nejsou čistý? Máš hroznou chuť si dát? Začíná ti už 
být blbě? A vážně ti stojí za to, kvůli jednomu nástřelu chodit půl 
roku na interferon, nebo v padesáti bolestivě umírat s cirhózou ja-
ter? Chceš žít s tím, že jsi zrovna ty někoho nakazil?
Nikdy si nedávej po nikom, radši si dej drogu jinou formou (polkni, 
šňupni, nebo do análu)! Měj u sebe vždy čisté jehly!

3  Dát si po někom omylem…

Máš své jehly na místě, kde je má i někdo jiný? A jsi 
si jistý, že se nemohou pomíchat? Používáš jednu stří-
kačku opakovaně?
Dávej si svoje stříkačky odděleně od stříkaček ostat-
ních. Po injekční aplikaci stříkačku znehodnoť, ať ne-
jde znovu použít!

Nejdřív dám Tobě a pak sobě, 
broučku. A zítra zase obráce-

ně, ať je to spravedlivý. Ať máme 
všechno dohromady.

Chceš si dát? 
Máš chutě?

Tak tohle je jediná stříkačka, 
co tu máme…

Ještě je docela vostrá…

Ta je čistá

Ta je 
kamaráda

Tahle je 
špinavá

Tahle je 
po mně, 
určitě



4  Nakazit se ze společné 
vody…

Máš s někým společnou vodu? Jsi si jistý, že 
si někdo před tebou nenatáhl již použitou jeh-
lou? Kamarádovi se třeba "ucpe" stříkačka 
s aspirovanou krví a on si "dotáhne" z  roz-
dělané vody.
Nikdy nesdílej s nikým vodu!

5  Nakazit se ze společného 
rozdělávání…

Natahuješ ze společné lžíce? Přestříkáváš 
ze společné rozdělávačky do dalších stří-
kaček? A jsi si jistý, že nikdo nepoužil před 
tebou již použitou stříkačku?
Vyhýbej se společnému rozdělávání drogy. 
Rozdělej si vždy sám pro sebe!

6  Výplach z filtrů po 
někom…

Máš hroznou chuť a nemáš peníze? 
Začíná se ti dělat blbě? Máš radost, 
když se nad tebou někdo „smilu-
je“ a dá ti svoje vatičky kvůli výpla-
chu? Výsledkem je stejně jen pla-
cebo efekt a navíc se můžeš naka-
zit infekční chorobou.
Nikdy si po nikom nedělej výplach!

nebo někoho jiného?

Ta je 
kamaráda

Se mi to ucpalo. 
Zkusím si dotáhnout…

Pro ostatní ještě dost vody zbude, 
to je škoda vyhodit…

Ale první si
 nabrala Nikola, která

 má žloutenku

Rozdělávací stříkačka,
ta byla ještě čistá…

takže Jirka 
dostane jak 

Péčko, tak Céčko…

Výplach po Frantovi…
 aspoň něco proti krizi…



Stage 5
Káčko Stage 5 najdete kousek od Anděla, hned pod tramvajovou zastávkou U Zvonu, v ulici 
Mahenova 4. Naše služby můžete využívat každý všední den od 13 do 18 hodin, ve středu 
až pátek vám vyměníme od 10 do 18 hodin. Přijďte do našeho klidného a moderního káč-
ka pro radu, pro pomoc, nebo jen tak posedět a popovídat si.

Alena Zelinová
„Já vám nabízím právní poradenství.“ Jan Dvořák

 „Jsem lékař a konzultuju váš zdravotní 
stav, popřípadě zdravotní komplikace.“

Olga Jablečníková
„Problémy v partnerství? Depka? Psycho? Krize? 
Chcete něco jinak, ale nevíte co? Chcete něco jinak, 
víte co, ale nevíte jak? Potřebujete si promluvit? 
Vítejte!!! :) Psychologické poradenství, pomoc v krizi, 
pomoc s léčbou…“

Marika Pošvancová
„Bolest, úraz, nemoci, 

s tím vám zkusím pomoci. 
Na céčko i HIV mám testy, 

pojďte dohnat svoje resty.“
Tomáš Vavřička
„Přijde vám realita moc 
drsná? Přijďte si od-
počinout každý čtvrtek 
od 15 hodin k filmu do 
Stage 5!“

Radka Matějková
 „Pomůžu vám řešit vaši 
sociální situaci – dokla-
dy, dávky, práci, úřady.“

Lada Broklová
 „Jsem tady (nejen) pro tě-
hotné i pro ty, kdo si neví 
rady s alkoholem.“

Matěj Bažant
 „Potřebujete dokladové 
foto? Já jsem tady nejen 
proto.“

Simona Poláková 
„Berete vy nebo někdo z vašich blízkých? 
Jste na drogách a máte zájem si legálně 
přivydělat? Přijďte za mnou.“



K-CENTRUM saNaNIM
Na Skalce 15, Praha 5, tel.: 283 872 186,  
So–Po 13–20, Út–Pá 9–20

K-CENTRUM DRoP IN
Karolíny Světlé 18, Praha 1, tel.: 222 221 431,  
Po–Čt 9–17.30, Pá 9–16

K-CENTRUM sTaGE 5
Mahenova 4, Praha 5, tel.: 257 217 871,  
605 319 926, Po–Út 13–18, St–Pá 10–18

K-CENTRUM bRNo
Vídeňská 3, tel.: 543 246 524, Po–Pá 10–16,  
první středy v měsíci zavřeno

K-CENTRUM ČEsKÉ bUDěJoVICE
Tř. 28. října 1312/16, tel.: 387 201 738, Po–Pá 10–18

K-CENTRUM HRaDEC KRáLoVÉ
Říční 1252/3A, tel.: 495 513 977, Po–Pá 9–18

K-CENTRUM JIHLaVa
U Větrníku 862/17, tel.: 567 310 987, 736 523 
675, Po–Pá 12–16

K-CENTRUM KaRLoVy VaRy
Sportovní 32, Drahovice, tel.: 353 222 742,  
604 420 646, Po–Pá 8–12, 13–16.30

K-CENTRUM LIbEREC
Rumunská 5/A, tel: 482 713 002, 775 624 246,  
Po–Pá 8–12, 12.30–16.30

K-CENTRUM oLoMoUC
Sokolská 48, tel.: 774 991 625, 585 220 034,  
Po, Út, Čt 9–17, St 9–18, Pá 9–12

K-CENTRUM osTRaVa
Halasova 16/661, Vítkovice, tel.: 595 627 005,  
602 670 789, Po–Pá 9–16

K-CENTRUM PaRDUbICE
Češkova 2701, tel.: 466 265 207, Po–Pá 9–18 

K-CENTRUM CPPT PLZEŇ
Havířská 11, tel.: 377 421 374, 731 522 288,  
Po–Pá 10–18

K-CENTRUM úsTí NaD LabEM
Velká Hradební 13/47, tel.: 475 211 483,  
475 210 626, Po–Čt 8–18, Pá 8–16

K-CENTRUM ZLíN
tel.: 774 256 540, Gahurova 1563/5,  
Po–Pá 9–12 a 13–17

TP saNaNIM
Út, St, Pá 14–19 Centrum; Po, Čt 14–18 Sanitka, 
Vrchlického sady, tel.: 603 209 948
Út, Pá 14–19 P2 a P13, tel.: 774 002 235

TP No bIoHaZaRD PRoGREssIVE
Po 9.30–14.00; St, Čt, So, Ne 15.00–19.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8; tel.: 605 883 994

sTREETWoRK DRoP-IN
tel.: 731 315 214, Po–Pá 12–17 Centrum, Praha 5, 
Po, Čt 21–23 Centrum; So, Ne 14–16 Centrum

TP EsET–HELP
tel.: 721 240 191, Po – Praha 11, 4 a 10
St – Praha 14; Pá – Praha 8 a 7

K-CENTRUM MLaDá boLEsLaV
Ptácká 162, tel.: 326 303 468, Po, St, Čt, Pá 10–17,Út 12–17

K-CENTRUM KoLíN
Kutnohorská 17, tel.: 321 715 004, 777 847 071
Po–Pá 10–18

K-CENTRUM bENEšoV
Tel.: 317 728 855, Nová Pražská 399, Po–Pá 8–17

K-CENTRUM PŘíbRaM
Žežická 193, Tel.: 318 622 010, Po–Pá 9–17

K-CENTRUM NyMbURK
Velké Valy 995, tel.: 325 514 424, Po–Pá 10–17

Kontaktní centra

Možnost výměny i poradenství u terénních  
pracovníků či v kontaktním centrech je 
možná v řadě měst na celém území ČR. 
Kontakty na lokální terény a KC najdete  
na http://www.drogy-info.cz v Mapě  
pomoci nebo na http://www.drogy.net/da-
tabaze-kontaktu/

v krajských městech
Terénní programy v Praze

K-centra ve Středních Čechách



Víte o marihuaně, že:

 ´ V Čechách se v současné době kouří zejména  
odrůdy marihuany vyšlechtěné pro vysokou 
produkci THC (delta-9-tetrahydrokanabinolu). 
Tyto „skunky“ neobsahují  kanabinoid s názvem 
CBD (kanabidiol). Čisté THC častěji způsobuje 
úzkost, paranoiu či jiné psychotické příznaky. 
Většinou zcela chybí známý neutišitelný 
záchvatovitý smích.

 ´ Dlouhodobí kuřáci marihuany mají problémy  
s do sažením orgasmu.

 ´ Držení malého množství konopí je považováno 
za přestupek, kde pachateli hrozí propadnutí 
konopí, pokuta až do 15.000 Kč, případně při 
opakovaném jednání i uložení sankce zákazu 
pobytu.

 ´ Pěstování více než 5 rostlin marihuany pro  
vlastní potřebu je stíháno jako trestný čin, za 
jehož spáchání hrozí pachateli trest odnětí 
svobody v trvání až 6 měsíců, peněžitý trest  
nebo propadnutí věci.

 ´ Pěstování konopí pro jiného nebo jeho prodej  
je vždy trestným činem, za který hrozí pachateli  
nejméně 1 rok až 5 let trestu odnětí svobody, 
případně trest vyšší, např. při prodeji konopí ve 
větším rozsahu osobám mladším 18 let. 


