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ÚVOD
Psychedelika jsou látky způsobující významné změny vědomí projevující se na smyslové,
afektivní, kognitivní, behaviorální nebo somatické úrovni1. Takzvaná klasická psychedelika,
jako je diethylamid kyseliny lysergové (LSD), dimethyltryptamin (DMT), 5-methoxy-N,Ndimethyltryptamin (5-MeO-DMT), psilocybin či meskalin účinkují na 5-HT2AR, 5-HT2C a 5HT1A receptory v mozku1,2. Psychedelika byla v minulosti ve světě i v bývalém
Československu zkoumána pro léčbu řady psychiatrických poruch3,4. Vedle klinického prostředí
se psychedelika stala kulturním fenoménem, a často se s nimi experimentovalo i v jiných
kontextech5. V současnosti dale přibývá studií zabývajících se těmito látkami a navzdory jejich
ilegalitě jsou nadále užívána v různých prostředích. I když jsou považována za relativně
bezpečná 1, s jejich užíváním se pojí i řada rizik a to zejména na psychické úrovni6.

II. Dopady na duševní zdraví
Popis vzorku:
Jednou až 4 krát užilo některou látku 35 % respondentů, 5-49 krát 55% respondentů a více než
padesátkrát 9 % osob. Respondenti byli častěji muži (61 %; n=708) než ženy (38 %; n=431),
převážně svobodní (59 %; n=676), nebo žili s partnerem (18 %; n=205) či v manželském
svazku (15 %; n=176).
Většina respondentů (45 %) měla ukončenou střední školu s maturitou nebo vysokoškolské
(bakalářské nebo magisterské) vzdělání (35 %) .
Nejčastější motivací pro užití některé z klasických psychedelických látek byla zábava (66 %) a
sebepéče a seberozvoj (66 %), následovala spiritualita (54 %) a existenciální důvody (39 %),
léčení psychických obtíží (19 %), sociální aspekty (14 %) a léčení fyzických obtíží (4 %).
Životní spokojenost
Celkem 63 % ze všech respondentů uvedlo, že užití psychedelik mělo celkově pozitivní vliv na
jejich životní spokojenost, 9% reportovalo negativní vliv a 28 % ohodnotilo, že je psychedelika
v tomto směru nijak neovlivnila.

CÍLE

Vliv na duševní obtíže
Pozitivní vliv užití psychedelik na duševní obtíže uvedlo celkem 57 % respondentů. Z nich
nejčastěji hodnotili respodenti zlepšení u depresivních (65 %) a úzkostných (45 %) symptomů.
Dále uváděli zlepšení i v případě sebevražedných sklonů (14 %), agresivních projevů (14 %),
nespavosti (9 %) a v menší míře i psychotických symptomů (2%).
Vyvolání či zhoršení duševních obtíží po užití psychedelik reportovalo 39 % respondentů.
Nejčastěji uváděnými duševními obtížemi byli depersonalizace/derealizace (30 %), úzkostné
(24 %) a depresivní (26%) symptomy, psychotické symptomů (18 %), nespavost (15 %) a v
menší míře i sebevražedné sklony (5 %) a agresivní projevy (2 %).

Cílem současné studie bylo zmapovat užívání psychedelik v České republice z pohledu
uživatelů, zejména pak zjistit prevalenci užití a subjektivní zkušenosti jejich vlivu na
duševní zdraví.
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Odhady prevalence užití byly získány z reprezentativních dat Národního monitorovacího
střediska pro drogy a závislosti sbíraných v letech 2016 (n=2785) a 2018 (n=1665). Pro
získání odhadů celoživotní, roční a měsíční prevalence byly použity deskriptivní analýzy a
vypočítán 95% konfidenční interval.
Subjektivní zkušenost s účinky psychedelik na duševní zdraví byla zjišťována z online
dotazníkového průzkumu mezi uživateli realizovaného v letech 2019-2020 (n=1148).
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Etika: Studie byla schválena etickou komisí Národního ústavu duševního zdraví. Každý
účastník musel svoji účast potvrdit informovaným souhlasem.
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VÝSLEDKY
I. Prevalence užití

ZÁVĚR

Odhadem 5-6% (370–440 000) obyvatel ČR ve věku 15-64 let užilo některou klasickou
psychedelickou látku, z toho 4-5% (250–370 000) halucinogenní houby, 1-2% (90-150 000)
LSD a 1% (70 000) ayahuascu.

Zjištění poslouží k informování protidrogové politiky a tvorbě/ovlivnění jejich strategických
dokumentů. Výsledky by mohly sloužit také k rozvoji zdravotnických a sociálních služeb a k
tvorbě nových služeb, které budou reflektovat specifická rizika a potenciál psychedelických
látek a potřeby jejich uživatelů.

V posledních 12 měsících pak některou klasickou psychedelickou látku užilo odhadem 0.8–
1.9% (56-133 000) populace, z toho 0.4-1.5% (24-104 000) halucinogenní houby, 0.2-0.7% (1147 000) LSD a 0.3% (20 000) ayahuascu.

bez zkušenosti
užili psychedelickou
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Fig. 1: Poměr obyvatel ČR ve věku 15-64, kteří užili alespoň jednou za život nějakou
psychedelickou látku (LSD, halucinogenní houby nebo ayahuascu) oproti těm bez
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