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Proč je téma aktuální ? Proč je téma aktuální ? 
 KTE na velkých tanečních festivalech v létě 2009 =KTE na velkých tanečních festivalech v létě 2009 =>>

 Sesbírání a evaluace dat o drogových trendech a uživatelích pro paralelní Sesbírání a evaluace dat o drogových trendech a uživatelích pro paralelní 
projekt Safer Party (převážně na festivalech, kde probíhalo testování)projekt Safer Party (převážně na festivalech, kde probíhalo testování)

 Rapidní nárůst falešných tablet extáze oproti minulým rokůmRapidní nárůst falešných tablet extáze oproti minulým rokům

 Změna trendů v užívání drog na taneční scéně – boom nových Změna trendů v užívání drog na taneční scéně – boom nových 
látek (piperaziny, mephedron, 2-C-B) a s tím spojená nová rizikalátek (piperaziny, mephedron, 2-C-B) a s tím spojená nová rizika
 Analýza stránek Analýza stránek www.www.pilltestingpilltesting..orgorg
 Kvantitativní analýza tablet na 3. LF UKKvantitativní analýza tablet na 3. LF UK

 Znovu-otevření tématu testování extáze jako standardní součásti Znovu-otevření tématu testování extáze jako standardní součásti 
intervencí na taneční scéně – intervencí na taneční scéně – 
 Zhodnocení kritiky a hlavních výsledků provedených studiíZhodnocení kritiky a hlavních výsledků provedených studií
 Co dál?Co dál?

http://www.pilltesting.org/
http://www.pilltesting.org/
http://www.pilltesting.org/
http://www.pilltesting.org/


  

Kde a jak probíhalo testování?Kde a jak probíhalo testování?
 Creamfields (3-5 tis.návštěvníků)Creamfields (3-5 tis.návštěvníků)

 5 pracovníků5 pracovníků
 185 K.185 K.
 2 KI2 KI
 81 XTC testů81 XTC testů

 Summer of Love (7-10 tis.)Summer of Love (7-10 tis.)
 6 pracovníků6 pracovníků
 169 K169 K
 133 XTC testů133 XTC testů

 Hradhouse (2-4 tis.)Hradhouse (2-4 tis.)
 5 pracovníků5 pracovníků
 113 K113 K
 1 KI1 KI
 76 XTC testů76 XTC testů

 Reflexe kontaktní práceReflexe kontaktní práce

 Delší kontakty a konzulace s klientem Delší kontakty a konzulace s klientem 
než na parties bez KTEnež na parties bez KTE

 Masivní sběr dotazníků – evaluace Masivní sběr dotazníků – evaluace 
trendůtrendů

 „„Důvěrnější“ poradenství Důvěrnější“ poradenství 

 Doporučení odeslání tablet na Doporučení odeslání tablet na 
kvantitativní analýzukvantitativní analýzu

 CELKEM: CELKEM: 
 290 XTC testů290 XTC testů
 Cca 280 dotazníků (pro Cca 280 dotazníků (pro 

projekt Safer Party)projekt Safer Party)



  

Charakteristiky cílové populace ICharakteristiky cílové populace I
 Demografické údaje:Demografické údaje:

 Prům. věk:Prům. věk:
 TaD 2003: 21,8 letTaD 2003: 21,8 let
 Evaluace v rámci testování na Evaluace v rámci testování na 

parties 2003 (Podané Ruce): 19,6 parties 2003 (Podané Ruce): 19,6 
letlet

 TaD 2007: 22,5 letTaD 2007: 22,5 let
 SP 2009: 24,2 let SP 2009: 24,2 let 

 Pozice na pracovním trhu: SP Pozice na pracovním trhu: SP 
2009 (TaD 2003):2009 (TaD 2003):

 Student/ka 30,5% (53,2%)Student/ka 30,5% (53,2%)
 Pracuje na částečný úvazek 13,1%Pracuje na částečný úvazek 13,1%
 Pracuje na plný úvazek 44,0%Pracuje na plný úvazek 44,0%
 Podniká nebo OSVČ 15,4 %  Podniká nebo OSVČ 15,4 %  

X (41,8%)X (41,8%)
 Nezaměstnaný 5,0 (5%)Nezaměstnaný 5,0 (5%)
 Jiné2,0Jiné2,0
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Charakteristiky cílové populace II - Charakteristiky cílové populace II - 
DrogyDrogy

Celoživotní prevalence

0,0

20,0

40,0

60,0
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100,0

TaD07 96,8 91,2 69,0 47,6 43,0 47,6 44,9 6,4 30,9 6,2 7,7

SP08 89,3 82,6 41,3 25,3 28,7 43,3 21,8 5,5 17,6 2,5 3,6 3,6

SP09 61,7 71,1 60,3 43,8 44,7 52,9 44,6 10,3 41,6 13,2 10,8 7,7

Alkohol Konopí Extáze Pervitin/ 
amfetam LSD Lysohlá

vky Poppers Opiáty/ 
heroin Kokain GHB Ketamin Sirup

Zdroj: NMS. (2009) Vyhodnocení projektu Safer Party Tour v r. 2009 



  

Charakteristiky cílové populace III - Charakteristiky cílové populace III - 
DrogyDrogy

Dvanáctiměsíční prevalence

0,0
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80,0

100,0

TaD07 94,4 75,8 49,7 28,0 20,7 19,8 16,6 1,2 19,3 1,4 2,2

SP08 50,4 56,7 24,5 14,0 13,8 23,4 9,6 0,8 9,9 0,8 1,4 1,4

SP09 40,2 47,1 37,4 21,6 23,8 21,3 15,4 1,3 22,6 3,9 2,9 1,1

Alkohol Konopí Extáze Pervitin/ 
amfetami LSD Lysohláv

ky Poppers Opiáty/ 
heroin Kokain GHB Ketamin Sirup

Zdroj: NMS. (2009) Vyhodnocení projektu Safer Party Tour v r. 2009 



  

Charakteristiky cílové populace IV - Charakteristiky cílové populace IV - 
DrogyDrogy

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Taneční 63,3 71,1 67,7 48,1 48,3 56,5 49,5 9,5 44,9 14,3 10,9
Rock/multižánrový 55,2 70,9 34,9 29,1 32,6 40,7 27,9 12,9 30,2 9,3 10,5

Alkohol Konopí Extáze Pervitin
/amfeta LSD Lysohlá

vky
Popper

s
Opiáty/
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n

Celoživotní prevalence sledovaných drog mezi klienty z řad návštěvníků rockových 
nebo multižánrových a ryze tanečních festivalů:

Zdroj: NMS. (2009) Vyhodnocení projektu Safer Party Tour v r. 2009 



  

Dodatek k evaluacímDodatek k evaluacím
 „„Zatímco v roce 2008 měli klienti projektu s nelegálními drogami méně Zatímco v roce 2008 měli klienti projektu s nelegálními drogami méně 

zkušeností než respondenti průzkumu Tanec a drogy 2007, v roce 2009 se zkušeností než respondenti průzkumu Tanec a drogy 2007, v roce 2009 se 
podíl osob, které mají zkušenost s nelegálními drogami výrazně zvýšil. podíl osob, které mají zkušenost s nelegálními drogami výrazně zvýšil. 
Pravděpodobná vysvětlení existují dvě. Například u kokainu může nárůst Pravděpodobná vysvětlení existují dvě. Například u kokainu může nárůst 
zkušeností mezi klienty programu vypovídat i o změnách drogové situace zkušeností mezi klienty programu vypovídat i o změnách drogové situace 
v prostředí noční zábavy; nárůst užívání kokainu je patrný i v průzkumech v prostředí noční zábavy; nárůst užívání kokainu je patrný i v průzkumech 
v obecné populaci (viz VZ 2008). V případě jiných drog, např. extáze, jejíž v obecné populaci (viz VZ 2008). V případě jiných drog, např. extáze, jejíž 
užívání v ČR spíše mírně klesá, se lze domnívat, že vyšší prevalence jsou užívání v ČR spíše mírně klesá, se lze domnívat, že vyšší prevalence jsou 
způsobeny lepším zacílením programu na klienty, kteří drogy užívají. „způsobeny lepším zacílením programu na klienty, kteří drogy užívají. „

Zdroj: NMS. (2009) Vyhodnocení projektu Safer Party Tour v r. 2009Zdroj: NMS. (2009) Vyhodnocení projektu Safer Party Tour v r. 2009  

 SP data jsou i z multižánrových festivalů, i když v roce 2009 díky SP data jsou i z multižánrových festivalů, i když v roce 2009 díky 
paralelnímu projektu KTE byla většina dodána z tanečních festivalůparalelnímu projektu KTE byla většina dodána z tanečních festivalů

 Dotazníky pro respondenty byly matoucí – prevalence u drog budou velmi Dotazníky pro respondenty byly matoucí – prevalence u drog budou velmi 
pravděpodobně znatelně vyšší (případ alkoholu a thc)pravděpodobně znatelně vyšší (případ alkoholu a thc)



  

XTC TESTY (léto 2009)XTC TESTY (léto 2009)
 Testování prováděno jako Testování prováděno jako 

součást komplexní kontaktní součást komplexní kontaktní 
práce na akcíchpráce na akcích

 Každý kontakt trval cca.10 Každý kontakt trval cca.10 
minutminut

 Zahrnoval před-testové a Zahrnoval před-testové a 
post-testové poradenství post-testové poradenství 
(podle výsledku v testech)(podle výsledku v testech)

 Testováno činidly Marquis a Testováno činidly Marquis a 
MeckeMecke



  

XTC TESTY (léto 2009)XTC TESTY (léto 2009)
Creamfields 2009

81 tablet
9; 11%

72; 89%

Tablety s MDMA
Jiné složení

Hradhaus 2009
76 tablet

5; 7%

71; 93%

Tablety s MDMA
Jiné složení

SOL 2009
133 tablet

12; 9%

121; 91%

XTC obsahující MDMA     
12

XTC s jiným složením
121
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22; 4%
Tablety s  M DMA
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XTC TESTY (léto 2009) IIXTC TESTY (léto 2009) II
Léto 2009

0 50 100 150 200 250 300 350

Creamfields

Hradhaus

SOL

Celkem

Počet testů 81 76 133 290
Entaktogeny 9 5 12 26
Jiné 1 3 1 5
Neznámé 71 68 120 259

Creamfields Hradhaus SOL Celkem



  

Z výsledků KTE z léta 2009 vyplývá, že Z výsledků KTE z léta 2009 vyplývá, že 
tablety extáze v 90% neobsahují MDxx tablety extáze v 90% neobsahují MDxx 

substance. substance. 

Co tedy obsahují a jaká jsou rizika?Co tedy obsahují a jaká jsou rizika?
Jak s tím v prostředí tanečních akcí Jak s tím v prostředí tanečních akcí 

pracovat?pracovat?



  

Analýza tablet na serveru Analýza tablet na serveru 
www.pilltesting.orgwww.pilltesting.org

Substance v tabletách extáze v posledním roce - 
Evropa (evaluace reportů na www.pilltesting.org)

MDxx
42%

Mephedron
2%

Amfetaminy
6%

Methylon
0%

2-CB
4%

Neznámé
24%

Ketamin
0%

Piperaziny
22%

Neznámé
Ketamin
Amfetaminy
2-CB
Methylon
Mephedron
Piperaziny
MDxx



  

„„Nové“ látky v tabletách XTC INové“ látky v tabletách XTC I
Piperaziny (nejčastěji BZP, TFMPP,mCPP )Piperaziny (nejčastěji BZP, TFMPP,mCPP )

 BZPBZP
 působí více na dopaminový systém než působí více na dopaminový systém než 

na serotoninovýna serotoninový
 Účinkem se podobá více amfetaminům Účinkem se podobá více amfetaminům 

– energie bez euforie– energie bez euforie

 TFMPP TFMPP 
 Působí převážně na serotoninový Působí převážně na serotoninový 

systémsystém
 Euforický účinek, bez energieEuforický účinek, bez energie

 mCPPmCPP
 působí více na serototninový systémpůsobí více na serototninový systém
 Účinky podobné MDMA, ale s méně Účinky podobné MDMA, ale s méně 

příjemnými vedlejšími účinkypříjemnými vedlejšími účinky
 Malá pravděpodobnost závislosti (díky Malá pravděpodobnost závislosti (díky 

vedlejším efektům)vedlejším efektům)

 V tabletách mohou být piperaziny mnohdy V tabletách mohou být piperaziny mnohdy 
zkombinovány (podobnost MDMA)zkombinovány (podobnost MDMA)

 Uživatelé si dají více tablet za noc (pro Uživatelé si dají více tablet za noc (pro 
zvýšení efektu)zvýšení efektu)

 Častá kombinace s dalšími látkami (pro Častá kombinace s dalšími látkami (pro 
navození silnějšího účinku)navození silnějšího účinku)

 Kombinace piperazinů mezi sebou zvyšuje Kombinace piperazinů mezi sebou zvyšuje 
negativní účinky – podobné negativní účinky – podobné 
serotoninovému syndromuserotoninovému syndromu

 Vyšší výskyt úzkostí, tlumivých účinků, Vyšší výskyt úzkostí, tlumivých účinků, 
nauzey, svalových křečí, paranoi a panikynauzey, svalových křečí, paranoi a paniky

 Silnější a déletrvající „dojezdy“Silnější a déletrvající „dojezdy“
 Negativní efekty mohou výrazně sílit v Negativní efekty mohou výrazně sílit v 

kombinacích s alkoholem, nebo dalšími kombinacích s alkoholem, nebo dalšími 
amfetaminyamfetaminy

   Nízká nebo žádná neurotoxicita x MDMANízká nebo žádná neurotoxicita x MDMA



  

„„Nové“ látky v tabletách XTC IINové“ látky v tabletách XTC II
MEPHEDRONE (2-Methylamino-1-p-tolylpropan-1-one )MEPHEDRONE (2-Methylamino-1-p-tolylpropan-1-one )

 „„Designer drug“Designer drug“
 Není ještě úplně prozkoumaný (žádné průzkumy Není ještě úplně prozkoumaný (žádné průzkumy 

na zvířatech ani na lidech)na zvířatech ani na lidech)

 ÚčinekÚčinek : :
 podobný „euforickým stimulantům“ – MDMA, podobný „euforickým stimulantům“ – MDMA, 

kokain, metamfetminy (– popisované přijemné stavy kokain, metamfetminy (– popisované přijemné stavy 
euforie, méně empatie, bez haluciogenních účinků)euforie, méně empatie, bez haluciogenních účinků)

 nastupuje rychle (15-45 min.) - trvání  2-5 hod.nastupuje rychle (15-45 min.) - trvání  2-5 hod.
 Po 1-2 hodinách častá potřeba „dokrmovat“ Po 1-2 hodinách častá potřeba „dokrmovat“ 

(podobné jako u kokainu);(podobné jako u kokainu);

Závislostní potenciálZávislostní potenciál

 Užíván orálně, ale stále více i nasálněUžíván orálně, ale stále více i nasálně
 V některých zemích EU stále legální (ČR?)V některých zemích EU stále legální (ČR?)
 Pravděpodobně stejně toxický jako extáze nebo Pravděpodobně stejně toxický jako extáze nebo 

jiné amfetaminyjiné amfetaminy

 Rizika:Rizika:
 Zátěž na kardiovaskulární systémZátěž na kardiovaskulární systém
 Možná závislostMožná závislost
 V kombinaci s dalšími látkami zaznamenány V kombinaci s dalšími látkami zaznamenány 

nepotvrzená úmrtínepotvrzená úmrtí
 Možná neurotoxicitaMožná neurotoxicita

 Dojezdy nejsou tak silné jako u piperazinůDojezdy nejsou tak silné jako u piperazinů
 Možná neurotoxicita – popsány případy Možná neurotoxicita – popsány případy 

úmrtíúmrtí
 V kombinaci s alkoholem velmi silné V kombinaci s alkoholem velmi silné 

vedlejší efektyvedlejší efekty



  

„„Nové“ látky v tabletách XTC IIINové“ látky v tabletách XTC III
2C-B (4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin)2C-B (4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin)

• Klasifikován jako halucinogen i entaktogen Klasifikován jako halucinogen i entaktogen 
(záleží na dávce)(záleží na dávce)

• Účinek nastupuje už při 5 – 15 mg (MDMA Účinek nastupuje už při 5 – 15 mg (MDMA 
bývá v tabletě 80 – 120mg) bývá v tabletě 80 – 120mg) 

• Rizika: Rizika: 
– Těžko lze odhadnout dávkuTěžko lze odhadnout dávku
– Při nízké koncentraci – nevolnosti, při střední – Při nízké koncentraci – nevolnosti, při střední – 

empatogenní účinek, při vysokých (15-30mg) – empatogenní účinek, při vysokých (15-30mg) – 
halucinogenníhalucinogenní

– Riziko „bad tripů“, nevolností, zvracení, třesu, Riziko „bad tripů“, nevolností, zvracení, třesu, 
depresí, popř. toxických psychózdepresí, popř. toxických psychóz



  

XTC testy diskuzeXTC testy diskuze
 Kritika Kritika (Winstock, Wolf, Ramsey, 2003)(Winstock, Wolf, Ramsey, 2003)

 Zvýšení užívání u těch klientů s Zvýšení užívání u těch klientů s 
ověřenými tabletami (s obsahem MDMA) ověřenými tabletami (s obsahem MDMA) 

 Test založený na barevných reakcích dává Test založený na barevných reakcích dává 
jen omezenou možnost rozlišovat mezi jen omezenou možnost rozlišovat mezi 
obsaženými substancemiobsaženými substancemi

 Dávání výsledků tablet na internet může Dávání výsledků tablet na internet může 
být neefektivní – stejná značka tablety být neefektivní – stejná značka tablety 
může mít pokaždé jiné složení (např. může mít pokaždé jiné složení (např. 
Mitsubishi)Mitsubishi)

 Cíle intervencí se mohou dost lišit od cílů Cíle intervencí se mohou dost lišit od cílů 
klientů (osvěta vs. Ověření čistoty)klientů (osvěta vs. Ověření čistoty)

 Odpověd na kritikuOdpověd na kritiku

 Nepotvrzeno – závěry výzkumu Nepotvrzeno – závěry výzkumu 
Benschop et al. (2003) – s testováním se Benschop et al. (2003) – s testováním se 
zvyšuje dopad HR doporučení (speciálně zvyšuje dopad HR doporučení (speciálně 
u pravidelných uživatelů)u pravidelných uživatelů)

 Orientační testy se nesmí přeceňovat – je Orientační testy se nesmí přeceňovat – je 
základ, aby klient znal limity testu (přísná základ, aby klient znal limity testu (přísná 
testová metodika)testová metodika)

 Podle zprávy EMCDDA (2001) je v Podle zprávy EMCDDA (2001) je v 
přímém rozporu s cíli prevence upírat přímém rozporu s cíli prevence upírat 
informace o obsahu tablet, které mohou informace o obsahu tablet, které mohou 
být potenciálně nebezpečné (edukace)být potenciálně nebezpečné (edukace)



  

Shrnutí a doporučeníShrnutí a doporučení
 KTE zvyšuje návratnost datKTE zvyšuje návratnost dat

 Zvyšování informovanosti populace o nových syntetických drogách – Zvyšování informovanosti populace o nových syntetických drogách – 
zkušenosti pracovníků – vyšší kvalita rozhovorů s klienty (léto 2009), závěr zkušenosti pracovníků – vyšší kvalita rozhovorů s klienty (léto 2009), závěr 
zprávy EMCDDA (2001)zprávy EMCDDA (2001)

   
 Prozkoumat a zahrnout další způsoby analýzy –  např. TLC nebo HPLCProzkoumat a zahrnout další způsoby analýzy –  např. TLC nebo HPLC

 Zahrnout evaluaci efektivity testování - reakce na trvající kritiku testování Zahrnout evaluaci efektivity testování - reakce na trvající kritiku testování 
(Winstock, Ramsey, 2002) – jediný výzkum zatím provedený (Benshop, 2003) (Winstock, Ramsey, 2002) – jediný výzkum zatím provedený (Benshop, 2003) 
– hlavní závěr: testování nezvyšuje užívání extc, ani nelegitimizuje užívání na – hlavní závěr: testování nezvyšuje užívání extc, ani nelegitimizuje užívání na 
parties. U dlouhodobých uživatelů vede naopak k bezpečnějšímu užívání parties. U dlouhodobých uživatelů vede naopak k bezpečnějšímu užívání 
(méně tablet za noc, dodržování zásad HR)(méně tablet za noc, dodržování zásad HR)



  

Děkujeme za pozornostDěkujeme za pozornost

Jakub Černý, Sdružení Podané ruce, o.s.Jakub Černý, Sdružení Podané ruce, o.s.
Zuzana Šilhanová, Sdružení Podané ruce,o.s.Zuzana Šilhanová, Sdružení Podané ruce,o.s.

Info@extc.czInfo@extc.cz
www.www.extc.czextc.cz

Veronika Jandová, o.s. PreventVeronika Jandová, o.s. Prevent
www.os-prevent.czwww.os-prevent.cz

http://www.extc.cz/
http://www.extc.cz/
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