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Poděkování patří všem, kteří se na přípra-
vě tohoto čísla Dekontaminace podíleli. 
Podpořeno Radou vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, Magistrátem hl. 
města Prahy a Ministerstvem práce a 
sociálních věcí.

Tráva byla zelenější? 

Slýchávám od klientů, že dřív byly drogy lepší, kvalitnější, levnější. Prostě teď to není co býva-
lo. Částečně je to tak, a částečně jde jen o nostalgii, kdy se nám snaží mozek zastřít všechna 
ta těžká období prožitá v minulosti. Tráva sice nikdy nebyla zelenější, jak se říká, když člověk 
nostalgicky vzpomíná na minulost, ale aspoň v případě marihuany výrazně slabší, než se dnes 
nezřídka pěstuje. 
Doba pokročila, ale drogy zůstávají. Ano, objevují se stále další, takzvané nové drogy, či designo-
vané drogy, ale ty se jen snaží svým účinkem napodobit drogy takzvaně tradiční, a vyhnout se 
legislativním opatřením. Takových drog se ročně vyrobí desítky tun. Hledání jiných a dostupněj-
ších způsobů, jak se dostat do rauše, ale také stále pokračuje.  
V některých českých městech se například objevují automaty na kratom, v tuto chvíli stále ješ-
tě legální bylinnou drogu, která má ovšem poměrně značný závislostní potenciál, a při vyšších 
dávkách způsobuje opiátový stav. Není divu, také po čase způsobuje absťáky ne nepodobné těm 
opiátovým. Oblíbený je i u některých lidí, kteří šli do abstinenční léčby, ale kratomem podvádějí, 
protože nevyleze na testech. Ovšem nepodvádějí v léčbě, podvádějí sebe. Stejně tak podvádějí 
prodejci, kteří kratom prezentují jako neškodný. 
Nicméně pro řadu uživatelů tradicionalistů není nad klasiku. Metamfetamin, tedy pervitin, je mezi 
českými uživateli stále hitem, a nic na tom nemění ani to, že leckdo říká, že dřív byl perník jiný, lepší, 
kvalitnější. Ovšem jak se také říká, je to o lidech. Pokud se výroba odflákne, výsledný produkt nestojí 
za nic. A to platilo dřív, a platí stále. Předpokládám, že do budoucna to platné zůstane. A tak lze získat 
v každé době velmi kvalitní matro, ale i směs chemikálií, která s nabízenou drogou má společného jen 
málo. A to může být celkem nebezpečné. 
Vlastně nic není zcela bezpečné. Život jako takový je poněkud riskantní sám o sobě, ale při přiměřené 
opatrnosti se dá přežít až do smrti. Kterou si vlastním přičiněním může člověk užívající drogy výrazně 
přiblížit. Záleží na tom, jestli se dokáže při braní drog dostatečně kontrolovat, a taky o drogách a jejich 
užívání něco vědět. Může se tak vyhnout život ohrožujícím komplikacím, protože si nedá do žíly sme-
tanu ke šlehání, ve střevě se mu nezaseknou houbičky na nádobí, ani ho nenajdeme u potoka olizovat 
random žábu v domění, že se dostane do duchovní dimenze. 
Tímhle mírným vtípkem chci zakončit tenhle úvodník. Ale ještě vám chci říct, že exkluzivně v tomhle čísle 
přinášíme extra komiks! Stačí celý časopis otočit vzhůru nohama a číst odzadu. 

TRMX 
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ta„Co si myslíš  
o kvalitě pervitinu, 
jaký byl dřív a jaký 
je teď?”

Nálepka: „Dřív to lidi dělali pro 
zábavu, teď je to o výdělku. Dřív 
se uvařilo na bytě a všichni si to 
tam užili.“

Kari: „Dřív to bylo lepší, kvalita 
i kvantita. Chodilo se na byty, 
žádný připosraný pytlíčky.“ 

Skořice: „Vařiči tomu nevěnují to-
lik času jako kdysi, moc spěchaj. “ 

Vanilka: „Dřív se lidi chtěli bavit, 
proto ty stavy byly lepší. ”  

Zelí: „Obrovsky se změnila k hor-
šímu. To, co se teď prodává, nemá 
s perníkem nic společnýho.“ 

Badyán: „Změnila se kvalita. Dáš 
si, pak půl hodiny nic a až pak to 
tak nějak najede.“ 

Boxer: „To se nedá srovnat, dřív 
byl čistej - čistá chemka. Teď to 
řežou kloubní výživou a urychlo-
vačema. Dělá nám to špatně na 
orgány.”   

Špenát: „Dřív pecka, teď sračka. 
Kuchtíci to vždycky odfláknou. 
Je to fakt rozdíl, dřív byl solutan 
a efedrin, teď to je všechno 
z pseuda.”  

Kočičák: „Pervitin to byl, když byl 
efedrin, teď je to pseudopervitin 
z pseudoefedrinu. Když delší dobu 
abstinuji, tak je to dobrý, ale nic 
od toho nečekám.“

Kmín: „Když jsi tehdy bral jednou 
týdně na párty, tak to je jasný, že 
jsi měl lepší stavy, než když to be-
reš třicet let každej den, aby ses 
vůbec vykopal cokoliv dělat.”  
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Stimulačních účinků drogy se hojně 
využívalo za druhé světové války. Používala 
jí celá řada armád. V Německu se od 
třicátých let vyráběly pervitinové tablety 
farmaceutickým průmyslem. Metamfetamin 
v nich byl však vyráběn jiným způsobem 
než původní japonský. K výrobě takzvanou 
Birchovou metodou se totiž používal čpavek. 
Červený fosfor a jod jsou součástí původního 
japonského postupu Nagai. Tento způsob si 

osvojili i čeští výrobci, proto se mu někdy 
také říká „česká cesta“. V Česku pervitin 
hluboce zakořenil a dnes je Česká republika 
největším ilegálním producentem pervitinu 
v Evropě.

Czecho? Čeko!
Rozmach výroby pervitinu na území České 
republiky začal záhy po roce 1989. V té době 
se dal na západních černých trzích sehnat 

i pod názvem czecho. V devadesátých 
letech se v Česku vařilo zejména z efedrinu, 
ať už čistého nebo extrahovaného ze 
Solutanu, známého přípravku proti kašli. 
S ukončením prodeje tohoto léčiva se 
přeorientovali výrobci na tablety s obsahem 
pseudoefedrinu. Pseudoefedrin vytažený 
z tablet slouží k výrobě pervitinu stejně 
jako efedrin. Jedná se v zásadě o totožnou 
látku. Některé součásti molekuly efedrinu 

jsou ovšem poskládány trochu jinak. Pokud 
se však důsledně dodrží postup výroby, je 
výsledek stejný – čistý metamfetamin. Žádný 
„pseudoperník“.

Tabletky proti kašli
Léky s obsahem pseudoefedrinu jsou u nás 
regulovány. Proto s omezením prodeje také 
vzrostly případy pašování tablet ze zahraničí. 
Dovážejí se zejména z Polska. Někdy jde o 
záchyty několika desítek tisíc tablet naráz. 
Tyto slouží buď k prodeji malovýrobcům na 
černém trhu, nebo k výrobě většího množství 
naráz. Pervitin z těchto větších laboratoří 
k pouličním uživatelům však obvykle nemíří. 
Slouží k vývozu do zahraničí. Z území České 
republiky je poměrně slušně zásobováno 
česko-německé pohraničí. Malovýrobci 
zásobující místní uživatele obvykle vystačí 
s tím, co lze sehnat v lékárně. Stačí se 
domluvit v několika lidech, kteří legálně 
nakoupí léky. Posléze se rozdělí o výsledek 
varu.

S tím, jak je čím dál obtížnější shánění tablet, 
hledají ilegální výrobci jiné prekurzory. Při 
záchytech policií se objevily jako vstupní 
látky také chlorefedrin, nebo takzvaný 
L-PAC (L-fenylacetylkarbinol). Na internetu 
je možné nalézt informace o řadě dalších 
jiných metod získání pervitinu z různých 

chemikálií. Některé postupy však potřebují 
sofistikovanější laboratorní vybavení, než 
je varné sklo, kávový filtr, teploměr, pár 
petlahví a zippák.

Barevný pervitin nikdy není čistý
Často slýcháváme od klientů, že „piko 
z tablet neni ono“. Není to tak docela pravda. 
Policejní expertizy pervitinu vyrobeného 
z tablet odhalují, že se dá vyrobit pervitin 
s 75% čistotou, stejně jako nedovařené 
cosi obsahující nezreagovaný efedrin a 
řadu chemikálií použitých při výrobě. Tyto 
příměsi mohou být pro člověka nebezpečné. 
Zvláště fosfor je dosti toxický a obvykle 
může za růžové zbarvení „matra“. Nažloutlý 
perník zase obsahuje jod. Vysoká kolísavost 
kvality pervitinu jde na vrub zřejmě 
velkému množství malých varen, jejichž 
provozovatelé nejsou ve výrobě příliš zběhlí. 
Případně je výroba odfláknutá jen proto, 
že je potřeba vyrobit drogy v co nejkratším 
čase. Málokdo dnes nechává výsledný 
produkt krystalizovat volně, nebo v lednici. 
Ze zahřátého skleněného tálu jde někdy piko 
do gramáčů a psaníček skoro ještě za mokra.

Piko bere celej svět!
Z celosvětového pohledu je pervitin velice 
oblíbenou drogou. Crystal meth, jak se 

říká pervitinu na americkém kontinentě, 
je hojně rozšířen v Mexiku a USA, kde se 
produkuje po tunách ve velkolaboratořích. 
Významným černým trhem s pervitinem je 
také Čína. Vůbec v celé jihovýchodní Asii 
je pervitin ve vzrůstající oblibě. V médiích 
se dokonce proslýchá, že nejkvalitnější  
pervitin s 99 % čistotou vyrobili v Severní 
Koreji! Slouží prý pro povyražení místní 
komunistické zlaté mládeže. Těžko říct, jestli 
je to pravda, nicméně to vypadá, že perník 
prostě chutná všude na světě.

Zdá se, že i u nás mezi stimulačními drogami 
pervitin stále hraje prim. Jeho obliba příliš 
neklesá, a to i přes to, že právě z východu, 
přesněji z jihovýchodní Asie, se do Evropy 
valí tuny nových legálních psychoaktivních 
látek, které se svým účinkem snaží pervitinu 
přiblížit. Tyto látky však mají mnoho 
známých i neznámých vedlejších účinků. 
Možná proto si ještě tak úplně nenašly cestu 
k žilám českých uživatelů. Do budoucna 
bude jistě zajímavé pozorovat, jak se situace 
s pervitinem u nás bude vyvíjet, zejména 
právě v konkurenci levného zboží z východu. 

TRMX

– dříve a nyní
 řestože si mnozí lidé myslí, že pervitin vymysleli Češi, není tomu tak. Tato domněnka zřejmě vznikla proto, že 

v sedmdesátých letech se v komunistickém Československu našli lidé, kteří se naučili vařit pervitin pro sebe a své přátele za pomoci 
kyseliny chlorovodíkové a červeného fosforu. Syntetizována byla totiž tato látka poprvé v Japonsku koncem devatenáctého století a název 
pervitin zdědila po německém přípravku na povzbuzení s obsahem metamfetaminu. Pojmenování pervitin se pro metamfetamin používá 
zejména ve střední Evropě. Ve světě je droga známá spíše jako methamfetamin, meth či crystal meth.

P
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Slyšeli jste už někdy o dimethyltriptaminu? Možná. 
O jeho zkratce DMT? To je o něco pravděpodobnější. 
O ayahuasce ale téměř určitě.

Tento článek bude o exotickém halucinogenu opředeném 
legendami, které vyprávějí zcestovalí psychonauti o svých ná-
vštěvách u jihoamerických indiánů. O látce, kterou obsahuje 
téměř vše živé kolem nás, včetně nás samotných. O moleku-
le, kterou si vyrábí sám náš mozek a která má co do činění se 
spiritualitou, sněním a snad i smrtí. Tím vším je dimethyltrip-
tamin, který bývá nazýván molekulou duše.

DMT je vzácný a velmi silný halucinogen získávaný nejčastě-
ji z kořene jistého jihoamerického druhu mimosy, tamních 
lián či rostliny jménem chrástice rákosovitá. První důkazy  

o jeho užívání pocházejí z Chile, kde byly ve váčku u ostatků 
pohřbeného šamana staré indiánské kultury nalezeny zbytky 
směsi zvané Yopo, obsahující nemalou dávku DMT. Už první 
evropští dobyvatelé Ameriky se v roce 1496 setkali s rituálním 
kouřením této směsi a nejstarší záznamy o pití ayahuasky, ná-
poje obsahujícího DMT, pocházejí od křesťanských misionářů 
působících v Amazonii v polovině sedmnáctého století. Ale 
předpokládá se, že DMT bylo v budoucí Latinské Americe uží-
váno již stovky, možná tisíce let předtím.

Moderní vědou byl ale DMT syntetizován až v roce 1931, při-
čemž jeho psychoaktivní účinky byly objeveny ještě o něko-
lik let později. Jeho užívání pak bylo v naší kultuře spojeno  
s atmosférou šedesátých let, kdy bylo v jistých společenských 
kruzích módní vše, co rozšiřovalo lidské vnímání reality.

Jak jsem již zmínil, dimethyltriptamin je endogenní látkou. To 
znamená, že si ji v malém množství vyrábí naše tělo samo. 
Její výroba probíhá především v části mozku zvané epifý-
za (neboli šišinka). Ta je důležitou žlázou s vnitřní sekrecí.  
V některých kulturách bývá označována jako třetí oko, nebo 
jako sídlo lidské duše. Funkce mozkem vyráběného DMT je 
dodnes poněkud nejasná. Dlouhou dobu se předpokláda-
lo, že koncentrace DMT v našem mozku je příliš nízká na 
to, aby měla nějaký reálný účinek. To však bylo několika 
experimenty přesvědčivě vyvráceno. Dnes se všeobecně 
předpokládá, že DMT hraje roli v přirozeně se vyskytujících 
stavech změny vědomí jako jsou sny, psychózy, imaginace, 
inspirace, tvořivost, či extáze. Ač by se o tom dala vést dlouhá 
polemika, mnozí přisuzují endogennímu DMT roli při vnímání 
spirituálních zážitků a stavů blízkých smrti. Vešli jste někdy 
do katedrály, nechali se ohromit jejími rozměry, stářím, 
krásou výzdoby a pocítili dotyk něčeho vyššího, když spus-
tily varhany? Je pravděpodobné, že právě v tu chvíli bylo ve 
vaší šišince pěkně rušno… Všechny tyto teorie se ale ověřují 
velmi obtížně. A pravděpodobně navždy zůstanou z části spe-
kulacemi. Stejně jako ta, jenž tvrdí, že největší množství DMT 
uvolní náš mozek do oběhu těsně před naším odchodem ze 
světa... Že by ono světlo na konci dlouhého tunelu hořelo na 
chemickém základě?

Ve vnějším světě se DMT většinou vyskytuje v podobě žlu-
tohnědého krystalického prášku, aplikuje se nejčastěji inhala-
cí, ale je možná i aplikace šňupáním, rektální anebo v příměsi 
s jinými psychoaktivními látkami v podobě nápoje zvaného 
Ayahuasca. U každého z popsaných způsobů užití se stejně 
jako u většiny ostatních drog významně liší doba a intenzita 
účinku.

A jaký ten účinek je? Většina uživatelů vyzdvihuje jeho ne-
popsatelnost našimi slovy. Já si ale vypůjčím ta, kterými se 
pokouší účinky DMT popsat autor článku na české wikipedii:

„DMT způsobuje intenzivní změny smyslů, což vede k zrako-
vým a sluchovým halucinacím. Účinky drogy setrvají kolem 
30 minut. DMT funguje podobně jako jiné psychedelické 
léky. Stejně jako LSD, působí DMT na serotoninové receptory  
v mozku. Změny hladiny serotoninu v mozku způsobují zkres-
lení zraku, nebo halucinace. Mozek začíná interpretovat vizu-
ální a někdy i sluchové vstupy jinak. Jelikož je DMT normálně 
přítomen v lidském těle (ač v malých množstvích), tělo je při-
praveno na jeho metabolizaci a působení. Většina lidí, kteří 
tyto změny zažili, popisovali, že vidí elfy, mimozemšťany nebo 
mechanický, krystalický svět. Zatímco doba trvání halucinace 
je obvykle krátká, člověk, který ji prožije, má obvykle pocit, že 
byla skutečná a často i několik hodin dlouhá. Někteří lidé, kte-
ří drogu pravidelně užívají, často prohlašují, že viděli základní 
strukturu vesmíru.“

V našich zeměpisných šířkách je DMT drogou velmi vzácnou. 
Nicméně existuje a její uživatelé udávají, že si jí většinou sami 
extrahují z přírodních surovin pro vlastní potřebu. Berte pro-
to, prosím, vážení čtenáři tento článek jako jakousi exkurzi 
do světa svým způsobem fascinující látky s předlouhou 
tradicí užívání v různých lidských kulturách, látky, která má 
svou důležitou roli v běžném životě každého z nás.

Aneb nezapomeň na šišinku.

-JND-

 - molekula duše?
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Héro, kálo, hnědý, subáč, esko, braun, makovina, 
black tar a tak dál. Všechno to jsou opioidní analgetika, kte-
rá mají společnou jednu věc – navazují se na opioidní receptory  
v mozku a tam působí proti bolesti, tlumí, navozují příjemný pocit 
a taky způsobují závislost. Jaký je ale rozdíl v opioidech a opiátech? 
Můžu být závislý na makových buchtách? 

Hlavní rozdíl mezi opiáty a opioidy je víceméně jenom v historii. Jako 
opiáty se označovaly látky, které se vyráběly přímo z makového mlé-
ka, tedy z opia. Poté, co začaly vznikat polosyntetické a syntetické 
látky, se začal používat termín opioidy - protože se navazují v mozku 
na opioidní receptory.

PŘIROZENÉ 

Opioidy se vyskytují přirozeně v těle – endorfiny a enkefaliny. 
Produkují se během cvičení, zranění, vzrušení a jídla. Jejich práce je 
tedy to, aby když si člověk třeba zlomí nohu, tak okamžitě neodpadl 
bolestí a mohl se ještě nějak zachránit nebo vyhledat pomoc. Nebo 
hrají roli při tom příjemném pocitu po dobrém jídle, případně během 
sexu.  

OPIOVÉ
Tak tohle v Čechách známe, je to sušené makové mléko a všech-
ny složky co v něm jsou, tedy morfin a kodein. Jejich množství  
v máku se odvíjí od odrůdy. Ten, který se u nás pěstuje nejčastěji  

- potravinářský - je vyšlechtěn tak, aby neobsahoval mnoho morfinu, 
existuje vyhláška 399/2013, která upravuje množství morfinu v máku 
na maximum 25 mg na kilo makových semen (pro představu, na gram 
morfinu byste tedy potřebovali 40 kilo máku), 
ale v pravidelných kontrolách se ukazuje, že jej je 
ve skutečnosti méně, a to 7,4 mg na kilo máku. 
Takže na makových buchtách může vzniknout zá-
vislost, ale museli byste je jíst po tunách. Morfin 
je metabolit, takže heroin z máku se v těle meta-
bolizuje na morfin, který potom působí v hlavě.   
Kodein je strukturou velmi podobný morfinu, 
ale nezpůsobuje tam velký rauš, většinou se pre-
zentuje husí kůží (jehličky, mravenci), svěděním  
a zvracením. A taky dobře tlumí kašel. Bohužel, 
jako všechny opioidy, i dech. Kodein ale má tzv. 
„stropový efekt“. 

Stropový efekt je jev, kdy je v hlavě naváza-
né takové množství opioidu, které tam už další 
nepustí, tudíž nedojde k předávkování – smrti.  
Nejznámější je buprenorfin. 

POLOSYNTETICKÉ 
To jsou opioidy, na které už potřebujete laboratoř a chemii. Nej-
známější je heroin (diacetylmorfin). Starý známý bílý nebo 
hnědý. Bílý je krystalický, čistý, ten se rozpouští ve vodě. Hnědý je 
předstupeň bílého a ke svému rozpuštění potřebuje kyselejší pH, 

        Opiáty a opioidy

tudíž se k jeho rozdělání používá kyselina. Nejlepší je kyselina as-
korbová neboli krystalický vitamín C, který není tak agresivní v žíle 
a nerozpouští ji jako to třeba dělá kyselina citrónová. Bohužel ona 

čistota našeho heroinu je už dlouho docela níz-
ká, v průměru 6 %, tedy 94 % je něco jiného, 
co nebude o nic zdravější než samotný heroin.   

Oxykodon je další polosyntetický opioid, zná-
me jej spíš z Ameriky, kde jeho plošné předepi-
sování na všechny druhy bolesti vyústilo v opiá-
tovou krizi, na kterou tam umřelo a stále umírá 
velké množství lidí. Funguje tedy výborně proti 
bolesti.  

SYNTETICKÉ 
Ty se už nevyrábí přímo z opia, ale z fenylpiperazinu. 
Nejznámější je metadon, fentanyl a buprenorfin.   

Metadon je víceméně nejznámější zástup-
ce těchto opioidů (fakt, znají to i neuživate-
lé). Zároveň je to jeden z nejjednodušších 
opioidů. Jeho nejlepší vlastnost je, že se 
drží v mozku přes 24 hodin, tudíž se využí-
vá jako substituční látka (32 % lidí v substi-

tuci užívá právě metadon). I přes hojně rozšířenou fámu, že me-
tadon (meťák) je pro člověka konečná, tak opak je pravdou - dá 
se jednoduše dávkovat, takže se dá bezbolestně vysnižovat. Bo-
hužel je u něj docela jednoduché se předávkovat, tak bacha!   

Fentanyl je jeden z nejsilnějších opioidů, které se objevují na ulici. 
Jeho potentnost je 100 x větší než u heroinu. Nejčastěji to je již po-
užitá transdermální náplast, kterou měl na sobě pacient s rakovinou 
- fentanyl se předepisuje právě těmto lidem. Jeho dávkování se uvádí 
v mikrogramech: 25, 50, 75 a 100 μg za hodinu. Předávkování fentany-
lovou náplastí je jednoduché, stačí 2 miligramy. Každé druhé předáv-
kování na světě je právě fentanylem. Přemýšlejte, kolik ustřihnete!   

Buprenorfin, eska, čtvrtky a subáče. Nejpoužívanější sub-
stituční preparát v Česku (68 % lidí v substituci užívá buprenorfin). 
Jeho silná afinita na opioidní receptory způsobuje to, že taky zažene 
absťák na celý den. Má stropový efekt a správně by se měl rozpou-
štět pod jazykem, je totiž náchylný na takzvaný first-pass efekt, tedy 
že když se dostane do žaludku, tak jej začnou metabolizovat játra  
a nefunguje. Existuje i ve formě náplastí pro onkologické pacienty.  

 

      -ZADEK- 
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Vdechování různých rozpouštědel asi 
není to, co by naše čtenáře trápilo nej-
více. Nicméně vždy se najde někdo, kdo 
je schopen při nedostatku své oblíbené 
drogy sáhnout po toluenu nebo acetonu 
či jiných ředidlech, aby si ulevil od absti-
nenčních příznaků. 

Dementogeny

Inhalanty, solvencia, těkavé látky, rozpouš-
tědla... Tyto a další názvy označují skupinu 
látek zneužívaných jako drogy vdechováním. 
Výhoda je, že jsou relativně levné, vždy se 
dají nějaké sehnat a účinek nastupuje do 
dvou minut. Nevýhodou je, že se obtížně 
kontroluje množství i případný změněný stav 
vědomí. A pokud člověk vydrží užívat tyto lát-
ky nějakou dobu, rozpustí mu i kus mozku. 
Ztráta mozkové tkáně u zdravých lidí způso-
buje demenci. Proto jsou tyto látky řazeny  
k takzvaným dementogenům, látkám způso-
bujícím nevratné poškození mozku.

Umřít se dá mnohem dřív

Už samotné vdechování rozpouštědel může 
způsobit závažné život ohrožující kompli-
kace, kdy v důsledku předávkování dojde 
k zástavě dechu a člověk se udusí. 

Nesouvisí to s délkou či četností užívání. 
Udušení se může stát při každém takovém 
„dýchánku“ a patří mezi nejčastější příčiny 
úmrtí při čichání. Někdy se také stane, že při 
takzvaném foukání – tedy způsobu vdecho-
vání a vydechování těkavé látky do igelitové-
ho pytlíku – dojde v důsledku ztráty kontroly 

k ucpání dýchacích otvorů právě tím igeliťá-
kem. Což vede opět k udušení. Nehledě na 
to, že může dojít k fatální otravě přímo vde-
chovanou látkou. Pokud se člověk neudusí, 
nebo přímo neotráví, lze také umřít na náhlé 
srdeční selhání v důsledku nepravidelného 
srdečního rytmu.

Opilé obrázky

Účinek je celkem příjemný, euforický, podob-
ný lehké opilosti. Se stoupající dávkou může 
dojít ke ztrátě sebekontroly, ovlivnění živými 
halucinacemi, z vnějšího pohledu se může 
člověk chovat „jako blázen“. Ztráta sebekont-
roly může vést k úrazům, pádům z výšky, pod 
auto či na koleje, ale také k tomu, že čichač 
svůj nástroj štěstí vypije. Což vede k akutní 
otravě a trvalému poškození jater.

Oblíbené uhlovodíky

Pro čichače jsou látky vyrobené nejčastěji  
z ropy a zemního plynu. Nejznámější a taky 
nejrozšířenější je určitě vdechování toluenu. 
Je to vlastně ředidlo používané k rozpouštění 
různých plastických hmot, k průmyslovému 
čištění, odmašťování a podobně. Oblíbený 
je i u výrobců drog. Například v pozdější fázi 
výroby pervitinu se používá k takzvanému 
„výtřepu“. Pro čichače je však zajímavý re-
lativně příjemnou vůní a rychlým nástupem 
účinku. Užívá se však i aceton a další ředidla 

a čistící prostředky obsahující těkavé látky. 
Svého času byly například oblíbené Vulkány. 
Lepidla na prasklé duše, která obsahovala 
toluen. Nebo třeba čikuli, benzinové čistidlo. 
Mezi mládeží je místy rozšířené vdechování 
butanu z nádobek na plnění zapalovačů. Plyn 
do zapalovačů nepodléhá takové regulaci 
jako například toluen, který se dá v obchodě 
koupit jen na živnostenský list.

Zdravé to rozhodně není

Ať už do sebe člověk pere jakékoli těkavé 
látky, jedno je jisté. Žere to mozek. Tě-
kavé uhlovodíky jsou, jak jsme si výše řekli, 
rozpouštědla. Velmi dobře narušují tuky.  
A protože je nervová tkáň z velké části tvoře-
na tukovou tkání (myelin), podléhá také účin-
kům rozpouštědla. Tedy rozpouští se. Pitevní 
nálezy lidí užívajících solvencia ukazují dra-
matické změny na mozku. Bývají to i okem 
viditelné důlky v mozkové kůře. Proto si s 
dlouhodobým uživatelem – foukačem příliš 
intelektuálně nepopovídáte. Zdementněl.

Tyhle látky přímo ohrožují další poměrně zá-
sadní a důležité orgány jako jsou plíce, játra 
a ledviny. Přes plíce přechází droga do krve. 
Protože jsou první na ráně. Při dlouhodobém 
užívání jsou trvale podrážděny a jsou náchyl-
nější k různým infekcím. Podobně jako u al-
koholu jsou tyto látky hepatotoxické. A způ-
sobují toxický zánět jater. V zásadě všechny 

látky zneužívané vdechováním jsou rakovi-
notvorné. Nádory způsobí v poškozených or-
gánech. Ale jsou popsány i leukemie vzniklé 
při dlouhodobém zneužívání těkavých látek.

Bezpečně užívat nejde

Z povahy způsobu užívání i povahy roz-
pouštědel samotných neexistuje žádné 
bezpečné užívání. Každé je rizikové a při 
každém hrozí úmrtí. To, že je někdo scho-
pen užívat rozpouštědla roky neznamená, 
že je to v pohodě. Jak by řekl Pan Smaž-
ka: „Až mu rozkrojí na pitevně lebku, bu-
dou hledat mozek.“ Pokud tedy do té doby 
neumře na jiné komplikace, dodávám já.  

Čichání raději vynechte z repertoáru drogo-
vých zážitků. Nestojí to za to.

                  TRMXT
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delta-9-tetrahydrokanabinol, nejzná-
mější účinná látka v konopí, která se 
řadí k halucinogenům. Často bývá ne-
přesně spojována s tím veselým poci-
tem a uživatelé schválně vyhledávají 

odrůdy, které mají nejvíce THC. Opak je bohužel pravdou, THC samo 
o sobě nezpůsobuje moc pěkné stavy a musí působit v hlavě i s ostat-
ními kannabinoly. Důležitým aspektem je set a setting - když budete  
v depresi, tak vám ji THC jen zvětší. 

kanabidiol, populární to věc v posled-
ní době. Není psychoaktivní jako THC, 
ale pomáhá k vysmáté náladě, protože 
tlumí negativní účinky THC v mozku.  
V současné době se zjišťuje, že stojí i za 

tím uklidňujícím pocitem, který po hulení nastává, tudíž u lidí, kte-
ří si sebemedikují problémy trávou, může CBD pomoci. V současné 
době probíhá spousta výzkumů na to, na kterou nemoc je CBD dobré.  
V Americe se začal používat přípravek s CBD na epilepsii s dobrými 
výsledky. Zjišťuje se, že působí i na roztroušenou sklerózu a migrény.

Tra vič ka  ze le ná, to je  tvo je 
po tě še ní...

THC

CBD

CBN

CBC

CBG

kannabinol. Vzniká oxidací THC. Nechá-
te-li tedy někde konopí ležet, tak jeho 
hlavní účinná látka se postupně změní 
na CBN. To má také psychoaktivní účin-
ky, je jej ale třeba víc než THC. Je tlumi-

vější a společně s THC to je látka, která tvoří známé zvýšení apetitu 
– hulihlad. 

  
kanabichromen, třetí nejrozšířenější 
kanabinoid v konopí. Není psychoaktiv-
ní, zato je antibakteriální a analgetic-
ký. On má na svědomí, společně s CBG 
to, že konopné masti pomáhají na ce-

lou řadu kožních problémů. Více se vyskytuje v technickém konopí.   
A v mozku funguje proti THC. Tedy čím více CBC je ve vzorku, tím men-
ší psychoaktivní účinek má. Někdy se záměrně přidává do léčiv a tink-
tur, aby se nedaly zneužívat. 

kanabigerol, jak byl zmíněno, společně  
s CBC působí na kožní problémy, má pro-
tizánětlivý a analgetický účinek. 

Travička zelená, to je taky věda... Ano, je to tak, i když je využití konopných látek v medicíně teď hojně probírané téma, 
stále platí, že je marihuana droga, která když se nadužívá, nebo se bere s dalšími návykovými látkami, tak škodí.  
V trávě je ale obsažena spousta věcí (udává se až přes 80 různých látek, které každá působí jinak a na něco jiného).  
Teď je všude CBD, co to ale je?  

-ZADEK- 
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V posledních letech se v Evropě doslova roz-
trhl pytel s nabídkou nejrůznějších psychede-
lických rituálů. Všelijací více či méně pseudo 
šamani zprostředkovávají jistě netradiční  
a mocné zážitky, které jsou ale pohříchu 
vykořeněny z původních antropologických 
kořenů. Tedy bez ohledu na původ, nábožen-
ské, sociální a další kontexty. 

Přístup každého z nich je pak veskrze indivi-
duální, což je bezpochyby třeba vzít na vědo-
mí. Pokud jste viděli film Bufo Alvarius, The 
Underground secret (2017) mohli byste vědět, 
o čem zde mluvím. 

Bufotenin, známý také jako 5-hydroxy-N,N-
-dimethyltryptamin, 5-hydroxy-DMT (5-OH-
-DMT) nebo dimethyl-serotonin, je tryptamin 
příbuzný neurotransmiteru serotoninu. Ten-
to halucinogenní alkaloid může být nalezen 
v celé řadě rostlin, ale původně byl izolován 
z výměšků ropuch, zejména ropuchy colorad-
ské (Bufo alvarius), spadá tedy do skupiny bu-
fotoxinů. Tato látka se může užívat kouřením 
usušené žabí kůže, sušeného sekretu nebo 
olizováním živých žab.

Bufotenin má téměř identickou chemickou 
strukturou s dalším halucinogenem, a sice psi-
locinem. Liší se pouze pozicí hydroxylové (-OH) 
skupiny na benzenovém jádře. Další podob-
nou látkou se silnějšími účinky je 5-MeO-DMT, 
která se od bufoteninu liší jednou methy-
lovou skupinou. Toliko chemické přiblížení. 

Spojení s duchy

Jak už bylo zmíněno, bufotenin obsahují také 
plody stromů rodu Anadenanthera, z je-
jichž semen domorodci z Amazonie vyrábějí 
halucinogenní prášek, plodům těchto stromů 
se proto říká „kouzelné fazole“. Prášek  
z bobulí stromu Anadenanthera colubrina se 
nazývá cebil nebo vilca, ze stromu Anade-
nanthera peregrina yopo a cohoba. Prášek 
se používal k rituálnímu šňupání, ve směsi 
ke kouření a inčtí kouzelníci jej přidávali do 
nápoje chicha, jehož požitím se spojovali se 
zlými duchy a ptali se jich na budoucnost. 
Podle archeologických nálezů Indiáni na 
území Argentiny a Peru tuto drogu užívali 
minimálně už před 4 500 lety.

Bad trip nechceš

U psychedelik (5-OH-DMT nevyjímaje) je be-
zesporu základem správná informovanost, 
set a setting. Informovanost o přípravě, 
nežádoucích účincích a také důkladné zhod-
nocení na závěr sezení, aby došlo k zasazení 

do správného kontextu života daného jedince. 
Každý experimentátor by měl být zodpovědný 
především k vlastnímu zdraví.  Nebál bych se 
použít termín, který je v souvislosti s bufoteni-
nem používán, a sice „náročná psychedelická 
zkušenost“. Především nepřipravení a nein-

formovaní jedinci pak mohou prožít tzv. „bad 
trip“. Krajně nepříjemnou zkušenost, kterou 
nemusí umět uspokojivě zpracovat. To pak 
může mít za následek i dlouhodobé psychické 
nepohodlí. 

Psychedelika působí na serotoninové 
receptory v mozku, především na thalamus. 
Náš mozek může být doslova přehlcen 
množstvím informací, které se mu záhy 
dostanou. Může se zjevit mnoho nevědomých 
informací, na které nemusíme být připraveni. 
Reakce těla u bufoteninu pak bývá podstatně 
rychlejší než u jiných látek, což může organis-
mu způsobit opravdový šok. 

Být připraven

Zcela běžné by v rámci zvýšení bezpečí mělo 
být, že takovému silnému rituálnímu zážitku, 
spojenému s podáním bufoteninu, předchází 
několik jiných přípravných sezení s průvod-
cem. Navázání vztahu, při kterém průvodce 
zjišťuje důležité události ze života experi-
mentátora. Jeho hodnoty, problémy, emoce 
a strachy. Člověk by měl být na takový rituál 
pečlivě připraven a nevykazovat žádné kontra-
indikace. Napadají mě především dvě zjevná 
ohrožení. Na mysli mám především případné 
psychotické onemocnění jedince nebo před-
chozí rodinnou anamnézu tohoto druhu. Na-
příklad člověk s depresí. To je velmi, velmi 

nebezpečné. Stejně jako zvýšený tlak nebo 
některé ze srdečních onemocnění, neboť se 
při požití bufoteninu výrazně zvyšuje tlak a 
tepová frekvence. Směs látek na kůži ropuchy 
Bufo alvarius může způsobit srdeční zástavu. 

Pokud si z experimentu odnesete nějakou 
komplikaci, neváhejte se obrátit na odborní-
ky - adiktology, psychology. Pokud si s vámi 
nebudou vědět rady, někoho vám určitě do-
poručí. 

A jen perlička na závěr. Několik psychonautů 
se již v minulosti otrávilo, když v záměně místo 
ropuchy coloradské olizovali ropuchu obrov-
skou (Bufo marinus). Výměšky tohoto druhu 
však kromě bufoteninu obsahují i silné srdeč-
ní steroidy, které mohou způsobit infarkt. 

Dávejte si proto pozor, lidi. 

        VLK, KRYSTAL HELP z. ú

. Ž = 5-OH-DMT

Políbit žábu?  
Co když to nebude princezna?

Náš mozek může být doslova přehl-
cen množstvím informací, které se 
mu dostanou. Může se zjevit mnoho 
nevědomých informací, na které  
nemusíme být připraveni. 
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Report z Lisabonu
Je únor, začátek roku 22, covidová pandemie postupně slábne (bohužel ne tak rychle, 
abychom se do poslední chvíle nebáli, že nakonec neodcestujeme) a my vyrážíme na 
západ. Do Lisabonu, hlavního města Portugalska, abychom navštívili zdejší drogovky 
a něco se přiučili. 

Plán návštěvy je takový, že se postupně podíváme na tři pracovi-
ště zdejší organizace Ares do Pinhal (volně přeloženo to znamená 
vzduch borovicového lesa).

Centrum SAI

První den jsme navštívili centrum zvané SAI. Celý název v pře-
kladu z portugalštiny by zněl asi něco jako „Integrační podpůrné 
centrum“. V podstatě je to takové denní centrum, které pod jed-
nou střechou shromáždilo vícero užitečných služeb. Najdete tady 
společenskou místnost, kavárničku, která disponuje produkty  
z potravinové banky, sprchu, pračku, kuřárnu, kde klient během 
návštěvy může na krátkou dobu nechat psa, ordinaci základního 
zdravotního ošetření (praktický lékař pak dochází jednou týdně), 
terapeutickou místnost s psychiatrem, výměnu harm reduction 
materiálu - i když tady se moc nemění. Stříkačkami tady bere jen 
málokdo, spíše je zde k dostání alobal, kapsle, kondomy a to, co  
v podstatě znáte i od nás. No a v neposlední řadě jsou zde dvě apli-
kační místnosti, na něž jsou zdejší pracovníci obzvláště hrdí. „Tr-
valo to léta vyjednávání, ale od loňského roku jsou v Portugalsku  
aplikační místnosti povoleny,“ říká nám zdejší zdravotní sestra. 

Ta sídlí v prosklené místnosti mezi dvěma šlehárnami - jedna pro apli-
kaci jehlou, druhá je kuřárna heroinu a cracku. Zákon povoluje v apli-
kační místnosti najednou 5 aplikujících klientů. Šlehárna pro klienty 
beroucí jehlou je většinu dne prázdná, když už sem někdo zavítá, je 
to většinou klient pokročilejšího věku. Zato v aplikačce kouřících se 
střídá jeden návštěvník za druhým a na recepci je připraven seznam 
s pořadím, ve kterém dorazili další zájemci. Maximální doba aplikace 
je zde omezena na 30 minut. To má za následek, že když je některým 
klientům sděleno, že si na své místo budou muset počkat, odeberou se 
místo toho aplikovat v horším případě před dům, v lepším případě do 
čekárny/kuřárny, kam tak občas přiběhne pracovnice recepce vyčinit 
klientovi, který jí s alobalem v ruce a trubičkou u úst vysvětluje, že si 
zde pouze dává cigáro. 

Dvě hodiny denně tady pak dva zdejší pracovníci obcházejí okolí budo-
vy a sbírají stříkačky. Těch tady zas tak moc není, ale ostatního odpadu 
od materiálu, který služba distribuuje, je tady na naplnění několika 
kontejnerů. Když už tady někdo bere jehlou, tak většinou dostane ta-
kový předem připravený HR balíček, který obsahuje dvě stříkačky, dvě 
vody, konzelín, filtry, kysku, pánvičku a buničinu. To nám přišlo jako 
dost nehospodárné balení, protože ne každý využije vše, a tak je zdejší 
okolí doslova obsypáno těmito přebytky. Nikde jinde ve městě jsme 
tohle ale nezaznamenali. Tu a tam si člověk všimne, že tady některé 
věci ještě tak nějak hledají své místo, ale ve výsledku jsme odcházeli  
s velmi pozitivním dojmem. 

Meťák zdarma a pro všechny

Druhý den jsme strávili s týmem výdeje nízkoprahové substituce me-
tadonem. Je to taková nenápadná bílá dodávka, která se během dne 
postaví vždy na 1,5 h na dvě místa v západní a východní části měs-
ta. První zastávka je v 8:30 poblíž přístavu. Už zde čeká asi 40 klientů  
v řadě. Po otevření okénka klient nahlásí jméno a zdravotní sestra si 

najde v počítači výši dávky, kterou dotyčný bere. Z velké metadonové 
lahve opatřené takovou medicínskou pípou odebere příslušné množ-
ství, klient ho vypije, vyhodí kelímek a odchází. Celý proces zabere tak 
30 sekund a na řadu jde další v pořadí. 

Druhá zastávka vozu je na odstavném parkovišti u nájezdu takové řek-
něme Lisabonské jižní spojky. Sem většina klientů přijíždí vozem. Výdej 
tady probíhá denně, většina klientů hlavně na první zastávce bývá na 
místě včas, protože pak pokračují do práce. Výdej metadonu je tady
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Taylor Hawkins (Foo Fighters)
Taylor Hawkins, bubeník kapely Foo Fighters, zemřel 25. března 2022. 
Oficiální prohlášení ohledně příčiny jeho smrti ještě nebylo vyhláše-
no, nicméně již v době psaní těchto řádků je patrné, že za to mohly 
drogy. Vzdejme společně čest jeho památce!

O bubenících se často v mediích 
dozvídáme, že jsou tak trochu z ji-
ného světa. Mimoňové, bohémo-
vé… zkrátka unikátní lidé. O Tayloru 
Hawkinsovi najdete podobné zkaz-
ky. Ovšem především ty pozitivně 
orientované. Byl mimořádným hu-
debníkem. Kromě hry na bicí ovlá-
dal hru na klavír nebo na kytaru – 
příležitostně si vyměňoval místo se 
slavným Davidem Grohlem (před-
tím Nirvana, pozn. aut.). Uměl i 
zpívat, nazpíval např. hlavní vokály 
v písni „Cold Day In The Sun“. Tay-
lor byl také velkým fanouškem ka-
pely Queen, především Freddieho 
Mercuryho, a byl blízkým přítelem 
Chada Smithe – bubeníka kapely 
Red Hot Chilli Peppers. Po jeho smrti sociální sítě zahltily lítostivé ko-
mentáře z úst mnoha slavných lidí. „Bůh ti žehnej, Taylore Hawkinsi. 
Miloval jsem tvého ducha a tvou nezastavitelnou rockovou sílu. Odpo-
čívej v pokoji, příteli,“ napsal na twitteru Tom Morello z Rage Against 
the Machine. Ozzy Osbourne přispěchal s prohlášením, že byl Hawkins 
„skutečně skvělý člověk a úžasný hudebník“. Gene Simmons z Kiss řekl, 
že byl zprávou o Hawkinsově smrti „šokován a zarmoucen“.

Taylor byl nalezen mrtvý v hotelu v kolumbijské Bogotě, kde měla ka-
pela zahrát na festivalu. Kolumbijský úřad prokurátora na základě před-
běžné analýzy moči napsal, že Hawkins měl v těle stopy 10 různých 
psychotropních látek či léků včetně marihuany, opioidů, antidepresiv 
a benzodiazepinů. Soudní lékaři na případu nadále pracují. Krátce před 
smrtí si podle agentury AFP bubeník stěžoval na bolest na hrudi. Přivo-
laný lékař se ho pokusil oživit, ale bezúspěšně. Pravděpodobně se jed-

nalo o kardiovaskulární selhání po 
požití léků a drog. Nebyla to první 
Taylorova medializovaná kauza spo-
jená s drogami. Již během návštěvy 
Londýna v roce 2001 Hawkins strá-
vil dva týdny v kómatu poté, co se 
předávkoval heroinem.

Hawkins byl patrně nejvýraznějším 
členem skupiny po frontmanovi Da-
veu Grohlovi. Po jeho boku se obje-
voval při rozhovorech, měl důležité 
role ve videoklipech. Ke kapele se 
přidal v roce 1997, za bicími vystří-
dal Williama Goldsmithe. Před tím 
působil jako bubeník Alanis Mori-
ssette na její Jagged Little Pill tour, 
stejně jako bubeník v nepříliš zná-
mém experimentálním seskupení 

Sylvia. Měl rovněž kapelu Taylor Hawkins & The Coattail riders, ve které 
bubnoval a zpíval. V roce 2005 byl zvolen v hlasování britského časopi-
su Rhythm „Best Rock Drummer“.

Po Hawkinsovi zůstala manželka Alison a tři děti. „Naše srdce patří 
jeho ženě, dětem a rodině a žádáme, aby se s jejich soukromím v této 
nepředstavitelně těžké době zacházelo s maximální úctou,“ žádají Foo 
Fighters.  

Dojezdy pro hvězdy

nízkoprahový a dostane jej údajně každý, kdo si zažádá a má závis-
lost na opiátech. Při první návštěvě je třeba absolvovat pohovor s pří-
tomným psychiatrem, udělat si test na drogy a při přítomnosti opiá-
tů máte nárok sem docházet. Už od první návštěvy máte substituci.  
A to i pokud jste cizinec a nedisponujete zdravotním pojištěním. Pokud 
výdej vynecháte, je vám následující dávka snížena na polovinu (nebo 
podle individuální domluvy tak, aby to pro klienta nebylo nebezpečné). 

Shelter

Tak tady říkají nízkoprahovému ubytování pro zá-
vislé v samém centru města. Celkem nás pobavilo, 
že je k tomu využita budova bývalých policejních 
kasáren. Ta jsou však pro svůj nynější účel doko-
nale rozvržena. Jedná se o čtvercovou budovu 
se čtyřmi pavilony (zázemí organizace, ženy, muži, covidoví pacienti). 
Uprostřed je atrium, kde je možné trávit den na čerstvém vzduchu. Jed-
ná se o ubytování pro potřebné, jež trpí nějakou závislostí. Buď alko-
holovou nebo nealkoholovou. Každý nově ubytovaný projde zdravotní 
prohlídkou obsahující i RTG a vyšetření jater. Ženy si udělají těhotenský 
test. Ubytování je zdarma a na dobu neurčitou. Vyhazuje se za porušo-
vání domovního řádu a za 3 po sobě jdoucí noci mimo zařízení. K dispo-
zici je jídelna, společenská místnost s televizí a dílny. Rovněž jsou tady 
aplikační místnosti k injekční aplikaci, kouření z alobalu a taky k pití 
alkoholu. Každý na alkoholu závislý tady má svou skřínku na alkohol. Ta 
je k dispozici celý den do 10 večer. Pak zase až ráno. Aplikovat nebo pít 
alkohol mimo tyto místnosti je zde zakázáno.

Toxíkům země zaslíbená?

To asi neumíme po tak krátké návštěvě posoudit. Držení drogy v malém 
množství je tady legální, ne však aplikace na veřejnosti. Služby, jak jsem 
je popisoval výše, jsou zdarma, a to i pro cizince. Většinou jsou však rea-
lizovány v krátkodobých projektech na 1rok. Někdy i třeba na 6 měsíců, 
jako v případě nízkoprahového ubytování. Takže jejich návaznost může 
být nejistá. Mohou buď zaniknout nebo je zřídkakdy převezme jiná 
organizace. Taky nutno dodat, že jsme se opírali pouze o názory zdej-
ších pracovníků. S klienty jsem si kvůli jazykové bariéře bohužel moc 
nepromluvil. Na první pohled to tady ale pro uživatele vypadá skvěle. 

          Almu a Roman R.I.P. Taylor Hawkins Hana



  

Alternativní  
aplikace

POLYKÁNÍ KAPSLE
Asi většina z vás zná kapsle. Jde o prázdnou kapsli, do které si dáte obvyklou 
dávku drogy a tu spolknete. Je zde pomalejší nástup účinku, docela o dost. 
Nástup může být třeba po 15 – 30 minutách, kapsle se normálně rozpustí 
v žaludku. Do takovýchto kapslí se dávají i běžně dostupné léky. Co je důleži-

té, dát si pozor na předávkování. Pozdější nástup může někoho znejistit, že droga ne-
funguje, ale opravdu je třeba počkat. Stejně tak pozor na množství, určitě postupujte 
spíše pomalu. Ostatně i při aplikaci jehlou vždy ochutnáváte, že?

SUBLINGVÁLNÍ APLIKACE (CUCÁNÍ) 
Vycucání drogy je vlastně v některých případech ten správný způsob aplikace.  
Řeč je samozřejmě o substitučních látkách. Tablety syntetických opioidů jako je 
Subutex, Suboxone, Ravata a další, jsou vlastně tablety určené k volnému rozpuštění  

v ústech pod jazykem. Největší výhoda je, že při tomto užití tablety fun-
gují, jak mají a jejich účinek vydrží dlouho. Sublingválně znamená latinsky  
pod jazyk. 

ORÁLNÍ UŽITÍ - VYPITÍ ČI SNĚZENÍ DROGY
Toto je asi spíše zajímavost, ale i drogy se dají jedno-
duše vypít či sníst. Samozřejmě alkohol, ten se pije  
v hojné míře a často. V Evropě jsme jako Česká re-
publika na špičce v požívání alkoholu. Navíc mezi uži-
vateli drog také vzrůstá tento trend. Jelikož mají lidé 
málo peněz, koupí si dávku drogy, aby 
jim nebylo špatně a často to pak zapíje-
jí alkoholem, aby se cítili aspoň trochu 
fajn. Kromě alkoholu se však můžeme 
setkat s tekutým LSD nebo GHB (tzv. 
tekutou extází). Ta je oblíbená u pacha-
telů znásilnění třeba v klubech. Jedno-
duše pachatel nalije oběti do pití GHB 
a často pak dochází ke znásilnění nebo 
okradení. Jinak jsou i lidé, kteří nikdy 
nešňupali ani nepožili kapsle a pervitin 

si jednoduše dávají do pití.      Sníst dro-

gu je typické pro marihuanu, ostatně kdo nikdy neo-
chutnal takové speciální koláčky? Oblíbené jsou také 
bramboráčky, ale každému dle jeho chuti…

Způsob, jakým se užívají drogy, ovlivňuje mnohé. Zdraví uživatelů, intenzitu a rychlost 
nájezdu a účinku. Jako terénní výměnný program se nejvíce setkáváme s intravenózními 
uživateli drog. Brát drogy jehlou a třeba několikrát denně vyžaduje relativně dobré žíly, 
zdraví, šikovnost a nácvik. Ne každý ale má tyto možnosti či schopnosti. 

Stačí mít horší žíly a z braní se může stát každodenní peklo. Jako by to i tak už občas peklo 
nebylo... Někdy i člověk, který nemá s aplikací problém, musí spěchat a dá si vedle. Důvo-
dů, proč nechat žílám občas odfouknout, je spousta. A ony vám za to poděkují, někdy to 
zkuste. A kromě toho, že si žíly odpočinou, tak vy eliminujete nákazu infekčními choroba-
mi. Takže jak to udělat, aby člověk nepřišel o svou dávku zábavy, nedej bože, aby neměl 
absťák, a drogy mohl dál brát?

ŠŇUPÁNÍ 
Šňupání bývá často spojeno s prvním užitím tvrdých 
drog. Nejčastěji se šňupe pervitin nebo kokain. Plasto-
vou kartičkou se vytvoří lajna, kterou člověk trubičkou či 
bankovkou vdechuje nosem. Pokud mohu doporučit, vy-
užívejte ke šňupání trubičky, které vám na požádání dají 
teréňáci a káčkaři. Jsou vyrobeny ze speciálního měkkého 

plastu, který eliminuje podráždění v nose. Navíc si každý můžete vzít svoje brčko a nedělit se  
o špinavou bankovku. S mizením plastových brček mizí i jejich používání ke šňupá-
ní, což je dobře, protože ta jsou zrovna dost tvrdá a často stačí málo ke zranění. No  
a taková malá krvavá ranka, která se přes brčko dostane do vedlejšího nosu, může pře-
nést infekční nemoc od jednoho člověka ke druhému. Takže šňupání ano, a bezpečně 
dvojité ano!

REKTÁLNÍ (ANÁLNÍ) APLIKACE
Rektální aplikace je mezi uživateli drog stále ještě kontroverzní a plná předsudků. Ja-
kože do zadku? Vážně? Přesto naše nedávná anketa mezi uživateli v Praze ukázala, že 
lidé hledající alternativu k jehle tuto metodu využívají, nebo se nebojí ji vyzkoušet. A 
ubývá i ostych o tomto tématu mluvit. Rektální aplikace je totiž druhou nejefektivnější 
cestou k užití drogy. Stěny konečníku jsou dobře pro-
krvené a citlivé, nástup účinku je velmi rychlý, do 30 
sekund. Jelikož je kolem řitního otvoru hodně nervo-
vých zakončení, může být rektální aplikace při správ-
ném postupu i hodně příjemný zážitek. 
Jenom tak pro zajímavost, například u dětí se často 
aplikuje čípek do zadečku právě z důvodu rychlého ná-
stupu účinné látky, aniž by se jim muselo píchat do žíly.

KOUŘENÍ DROG
Když drogu šikovně 
vykouříte, přechá-
zí odplavená dro-
ga z plic rovnou do 
krve, což znamená 
záruku rychlého ná-
jezdu. Je pravda, že 
aby člověk neutrpěl 
velké ztráty drogy, 
tak se musí techni-
ku kouření naučit. 
Kouří se buď ze skleněných nádobek, dýmek 
nebo z alobalu. Veliká výhoda je právě v rychlém 
nájezdu, kdy velice brzy poznáte kvalitu drogy.  
K nasávání z alobalu se pak často užívají trubičky  
z čistých stříkaček. Říká se tomu chytání draka. Kouřit 
lze ale i bez trubičky. Pro podrobný návod si řekněte 
u pracovníků terénů či káček o vězeňskou Dekonta-
minaci, kde to máte i s obrázky. Navíc vám teréňáci  
a káčkaři se vším rádi poradí. 

Tolik k alternativní aplikaci. Kdyby vás téma zajímalo 
víc, určitě se ptejte u svých pracovníků. Navíc máme 
starší Dekontaminaci z roku 2015 s názvem Alternativní 
aplikace, kde jsme tématu věnovali celé číslo. Dávejte 
na sebe pozor a občas nechte žíly odpočinout. 

-KRCK-
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jsme plzeňské K-centrum fungující od roku 1997 a naše služba patří 
k organizaci Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. (CPPT). 
Poskytujeme klasické služby pro osoby aktuálně užívající návykové 
látky, jejich rodiny a blízké. Naše služby jsou samozřejmě anonymní 
a bezplatné, ale nemáme terénní program. Pokud k nám zavítáte, je 
možné si u nás vyměnit injekční náčiní a dozvědět se nějaká moudra 
k bezpečné aplikaci a třeba se i nechat otestovat na infekční choroby, 
například na žloutenku „Béé“ a „Céé“, syfilis i HIV. Nedílnou součástí 
našich služeb je i kontaktní místnost, kde si v klídečku můžete dát 
polívku a čaj, udělat ze sebe elegány ve sprše a vypráním prádla.  
A pokud vám nějaký ten módní kousek oblečení chybí, v eráru se 
vždycky něco najde. Na kontaktní místnosti je i možné sednout 

k počítači a přes internet vyhledat nějakou tu prácičku či si prostě 
napsat s přáteli na Facebooku. Stálí návštěvníci kontaktní místnos-
ti se mohou zapojit do jejího provozu a tím si i přivydělat nějakou 
tu korunu na důležité věci. Pokud přijdete s bebíčkem, ošetříme či 
doprovodíme k lékaři. Jestliže se vám úplně čirou náhodou podaří 
ztratit občanku či jiný doklad, máme pro to pochopení a poradíme, 
jak zařídit doklad nový a samozřejmě doprovodíme na úřad. Všich-
ni pracovníci v našem káčku jsou chápaví a velcí lidumilové, a proto 
pokud se necítíte dobře, chtěli byste si s někým popovídat a pořešit 
nějaké své životní strasti, jste u nás vždycky vítáni. 

Naše rada pro klienty: „Než vybublat na úřadě je lepší preventivně, 
včas a dostatečně pošimrat záda o futra!“

Zdravíme všechny čtenáře a fanoušky Dekontaminace,

Najdete nás  
v  budově Divadla pod Lampou:
Kontaktní centrum CPPT, o.p.s. 
Havířská 11, 301 00 Plzeň
Tel.: 731 522 288, 377 421 374 
E-mail: kcentrum@cppt.cz
Facebook: K-centrum Káčko Plzeň

Otvíračka :
Po,  St,  Pá :  9 :30 –  17:00 
Út:  10:00 –  16:00
Čt:  zavřeno

Díky za rozhovor ALA

víte, KDO  
VÁM MĚNÍ?

Představujeme Bc. Michaelu Nezbedovou, DiS., 
která v organizaci Most k naději, z.s., pracuje jako 
teréňák ve městě Litvínov.

Jak dlouho pracujete v terénu a co vás k tomu 
přivedlo?
Do organizace jsem poprvé přišla někdy v roce 2011, 
kdy jsem začínala jako stážistka a dobrovolnice na 
káčku, pak si mě tu nechali jako právoplatného člena 
týmu na několik let a odtud jsem šla do terénu, kde 
jsem teď 5. rokem. Takže mě k práci přivedla praxe, 
ale věděla jsem, že chci pomáhat a zůstat.

Co vám v práci dělá radost a co vás naopak štve?
Radost mi dělá teplejší a slunečné počasí a moje 
kolegyně Bára a dokáže mě naštvat, když se klienti 
neumějí chovat ke svým čtyřnohým parťákům.

Jaký byl váš nejsilnější zážitek z práce?
Zážitků je spousta, ale za ty příjemné považuji každý 
vydařený kontakt s klientem, kdy můžeme navázat 
spolupráci a vztah a následně na něčem pracovat. 
Vidět malé změny k lepšímu životu a to, že naše 
práce má smysl. Co se týká těch méně příjemných, 
vybavuje se mi agrese mezi klienty, všechno to, co 
na druhém dokáží napáchat a my jako pracovníci 
jsme u toho.

Jakou máte ráda hudbu a filmy?
Na hudbu nemám vyhraněný styl, poslouchám od 
každého něco, spíš podle nálady a momentálního 
rozpoložení. Co se týká filmů, ráda kouknu na ty, 
co jsou podle skutečných událostí, a na filmy od 
Tarantina.

Čím se odreagováváte?
Běhám se sluchátkama v uších a chodím ven se 
psem.

Co byste chtěla vzkázat svým klientům  
a klientkám?
Že jejich život stojí za to a nikdy není nic ztraceno. 
… a pak taky to, že do kontíku se opravdu nevejde 
400 stříkaček:)

A co byste vzkázala kolegům a kolegyním?
Přála bych si, aby naši práci stále dělali lidé, kteří  
v tom, co dělají, vidí smysl a mají zájem o klienty  
a jejich životní příběh. 
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drogový bulvárMUŽ LEZL PO PLOTECH. POD VLIVEM DROG MYSLEL, ŽE JE PTÁK • Podle neziskových organizací 
ubylo na sídlišti Chanov nepořádku. Problémem ale zůstávají drogy • Na letišti v Panamě zadrželi dvě ženy, 
které pašovaly kokain pod parukou • Portland je doslova posetý narkomany! Drogy si vpichují na ulici za bílého dne • Všeobecná zdravotní po-
jišťovna vynaloží ročně víc než miliardu korun na léčbu závislostí • ZA DRŽENÍ RUKOJMÍCH DOSTAL NARKOMAN OSM LET, JEDNAL 
V TOXICKÉ PSYCHÓZE  • „V PRŮBĚHU NOCI SI NECHÁVÁ OD KRISTÝNY VETŘÍT KOKAIN DO KONEČNÍKU“. KAUZA, KTERÁ 
HÝBE POLITIKOU • Policisty v Brně přivítal narkoman. Z okna na ně házel pervitin • Obliba alkoholu u studentů klesá, spíš sáhnou po 
sladkostech • DALŠÍ DROGY V LÉČEBNĚ. MUŽ V KOSMONOSÍCH PRODÁVAL PERVITIN I HAŠIŠ, HROZÍ MU 10 LET ZA MŘÍŽEMI 

Mike Tyson , světový šampion v těžké váze a také známý propagátor 
marihuany, opět šokoval své fanoušky. Na otázku, jak to má s ostatní-
mi drogami, odpověděl nečekaně upřímně. „Tráva pro mě byla slabá, 
já chodím do extrému. Nejsem prostě vyrovnaný člověk. Ani trochu. 
Kdybych se měl zklidnit, mohlo by mě to zabít,“ uvedl v rozhovoru 
pro kanál Drink Champs. Přiznání, že bere kokain, doplnil ještě slovy: 
„Jsem prostě  rozený  feťák.“

Zabavenou  marihuanu  dostanou  lidé  zpět. V Thaj-
sku povolili počátkem června užívání a pěstování marihuany (pro 
vlastní potřebu). V souvislosti se změnou postoje vrací dokonce 
stát zabavenou drogu zpět původním majitelům. Celkově má jít asi 
o 16 tun konopí v hodnotě 110 milionů bahtů (zhruba 75 milionů 
korun). Podezřelí, kterým byla marihuana zabavena a neskončili ve 
vězení, se mohou o svou drogu přihlásit u místních úřadů. Zároveň 
bude propuštěno přes 3000 lidí, kteří právě kvůli přechovávání 
marihuany skončili za mřížemi.

KC SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 605 240 501
Po, St, víkendy a státní 
svátky 13-19,
Út, Čt, Pá  9-19

KC DROP IN
Karolíny Světlé 18,
Praha 1, tel.: 222 221 
431, Po-Čt 9-17.30,  
Pá 9-16

KC PROGRESSIVE
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871,
605 319 926 
Po  9-18, Út 13-18,
St, Čt, Pá 10-18

KC PODANÉ RUCE BRNO
U Červeného mlýna 1
tel.: 543 249 343, 
775 889 919, Po-Pá  
10-17, první středy 
v měsíci zavřeno

KC DROM BRNO
Bratislavská 227/41
tel.: 730 163 125
Po-Čt 9-16

KC JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 736 523 675,
Po 12-17, Út-Pá 9-17

KC ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
Po, St, Pá 10-18,  
Út, St 8-16

KC HRADEC KRÁLOVÉ
Říční 1252/3A,  
tel.: 734 316 538
Po-Pá 9-17

KC KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,
725 543 165 
Po-Pá 7.30-12, 13-16.30

KC PARDUBICE
Češkova 2701
tel.: 734 316 539
Po-Pá 9-17 

KC LIBEREC
Felberova 256/11
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po-Pá 8-12, 
12.30-16.30

KC OLOMOUC
Sokolská 48
tel.: 774 991 625,
585 220 034
Po, Út, Čt 9-17,
St 9-18, Pá 9-12

KC OSTRAVA
Zengrova 69,  
Vítkovice
tel.: 595 627 005,  
602 670 789 
Po-Pá 9-16

KC CPPT PLZEŇ
Havířská 11;  
tel.: 377 421 374,  
731 522 288
Po, St, Pá 9.30-17, 
Út 10-17

KC POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po-Pá 8-16

KC ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 210 626
Po-Čt 8-18, Pá 8-16

KC ZLÍN
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540,
Po-Pá  8.30-12, 13-16

KC MLADÁ 
BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 724 290 697
Po-Pá 10-17  

KC KOLÍN
Zahradní 17
tel.: 777 847 071
Po, St 9-16, Út, Čt 
9-14.30, Pá 12.30-14.30

KC BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 603 478 707
Po, St, Pá 8-16.30

KC PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po, Út, St, Pá 9-17

TP SANANIM
Po, St, Pá 14-18: Sanitka 
Hlavní nádraží
Út, Čt 14-19: centrum
tel.: 603 209 948
Út, Čt 15-20: P2 a P13
tel.: 774 002 235

TP PROGRESSIVE
Po 9:30-15, St, So, Ne  
14-19:30, Čt 15-20:30
Praha 1,2,5,7,8
tel.: 722 068 007
Po 9:30-14, Út 10:30-
15:30, St 12:30-17, Pá 
10-14:30 Praha 1, 4, 14
tel.: 722 068 144

TP DROP IN
Po-Pá 11-17: P1, P2, 
3,4,6,7,8,9,10,12 a Libuš 
Út 13-16: Sanitka Praha 4 
Čt 12-16 Sanitka Florenc  
tel.: 731 315 214

Výměna i poradenství u terénních pracovníků 
či v kontaktních centrech je možná v řadě měst 
na celém území ČR. Kontakty na lokální služby 

najdete na www.drogy-info.cz v Mapě pomoci.

 Terénní 
programy 

v Praze

K-centra  
ve Středních 

Čechách

188 odhalených  varen, 33 kg zajištěného pervitinu. 
To jsou údaje z nové Výroční zprávy Národní protidrogové centrály 
(NPC) za rok 2021. Obě čísla se oproti předchozímu roku zvýšila, zda-
leka však nedosahují hodnot předešlých let (např. v roce 2011 odhalili 
policisté 338 varen). Výraznější úspěchy se týkají zajištěného kokainu  
(180 kg) a rekord loni trhla policie v množství zabaveného konopí - 
přesně to bylo 1 368 537 gramů sušiny. Ředitel NPC Jakub Fry-
drych také novinářům sdělil, že jim pořád dělá starosti dealování přes 
internet a prostřednictvím pošty i nejrůznějších zásilkoven, na které si 
někteří zákazníci zvykli během pandemie. „Stále cítíme tu akceleraci 
uzavřených skupin na sociálních sítích, bezkontaktního doručování 
a zejména prolnutí s psychoaktivními léčivými prostředky,“ prohlásil 
Frydrych. Kvůli covidu se totiž značně zvýšil zájem o farmaceutika, 
která byla po nějakou dobu dostupnější. Pokles tradičních možností, jak 
obchodovat s návykovými látkami, se pak podle Frydrycha odrázil i na 
počtu stíhaných drogových trestných činů. 

Kokain  na  stadionech 
zaměstnává policii v Británii. 
Obliba drog mezi fotbalovými 
fanoušky údajně nebývale roste 
a strážci pořádku mají obavy, 
že s ní stoupají i bezpečnost-
ní rizika během utkání. S 
kokainem se sice možná lépe 
slaví, ale může z toho být taky 
pěkná mela. Policie chce proto 
fanoušky, kteří budou zatčeni 
pro výtržnosti či násilí, testo-

vat, a těm, u nichž budou drogy na stadionu objeveny, zakázat 
vstup na další zápasy. Trest by mohl platit až pět let.




