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Defnice: Syntetické látky, které jsou (zne)užívány jako drogy a

1.jsou vyrobeny z běžných chemikálií,

2.(ne)spadají pod legální kontrolu díky své jedinečné chemické struktuře,

3.jsou dobře marketingově prodávány pod často exotickými a lákavými 
názvy.       (Harrison, 1988)

•1980 – poprvé použit termín Designer drugs

•Už r. 1920 – vyráběny náhražky opia, heroinu či alkoholu, na které se 
nevztahovaly právní normy (diethylether, dibenzoylmorphine)

•60. léta – Náhražky LSD

Fenomén designer drugs



• 80.-90. léta – náhražky opiátů na bázi Fentanylu (velmi silný opiát)

     - A. Shulgin – syntetizoval desítky látek (kniha Chemical love story) – hlavně 
amfetaminy a entaktogeny (látky vyvolávající potřebu tělesného dotyku)

      - v USA hysterické kriminalizování substancí

• 90. léta – 2004

     - Exploze prodeje DD přes internet a obrovský nárůst extrakce nových substancí

      - Zaveden koncept ,, research chemicals´´(vyhnutí se postihu: látka není určena 
k užití)

      -První úmrtí a kritické stavy – neschopnost koncového uživatele odhadnout 
dávku

• 2005 – 2011

      -Rozšíření DD skupin na kanabioidy, sedativa a mnoho dalších

Fenomén designer drugs



• Obvykle zrcadlí účinky tradičních drog

• Závislostní potenciál je jenom jeden úhel pohledu

• Zásadní je aktuální ohrožení populace – změna strategie prevence

• Různé ohrožení v různých kontextech – ulice, party, byt

• Dlouhodobé užívání není příliš dobře zmapováno

• Nebezpečí kombinací

• Komplexní dopady závislostí

• Potenciál pro vyvolání psychózy

• Research chemicals, legal highs, směs na ředění tradičních drog

• Specifcká skupina jsou analogy tradičních drog 

NSD a tradiční drogy



•Amfetaminové (mefedrone, nyphyrone, buphedrone, 
Methylenedioxypyrovalerone- tzv. koupelové soli, SPD)

•Entaktogenní (MDA, piperaziny, methylone,….)

•Halucinogenní (2-CB, Bromo dragon fy, 2C-C,….)

•Syntetické kanabinoidy (JWH-018 – spice, bakiba atp.)

Členění 



Uživatelé NSD

 

 Občasní a pravidelní substituenti

                 pravidelní uživatelé tradičních drog

                  zpestření či náhražka

                   
 Jednorázoví experimentátoři 

                 party people

                  nevědomí uživatelé

                  náhoda

               



Distribuční kanály

Internet, darknet, ex - silk road, diskuzní fóra atp.

Prostředí nočního života a zábavy

Uzavřený okruh uživatelů – komunita, subkultura



Nástroje prevence



Nástroje prevence



Nástroje (možné) prevence



Děkuji za pozornost.

www.renarkon.cz
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