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SOUHRN ANOTACÍ 

řazen abecedně dle příjmení přednášejících, rozděleno na příspěvky a workshopy 

 

PŘÍSPĚVKY 

 

1. MDMA  A KLASICKÁ PSYCHEDELIKA - ZÁVISLOST NEBO SPIRITUÁLNÍ RŮST? 
(OSOBNÍ PŘÍBĚH) 

autor: Mgr. Svatava Bardynová, Společnost Podané ruce o.p.s. 

Nacházíme se uprostřed psychedelické renesance, kdy jsou psychedelika a 
MDMA velice diskutovaným tématem. Dají se využít jak k osobnostnímu rozvoji, 
tak k léčbě některých problémů duševního zdraví. Rovněž se ovšem dají zneužít 
a látky typu MDMA nesou i závislostní potenciál. 
V příspěvku se zaměřím na rizika a úskalí práce s psychedeliky a empatogeny. 
Budu sdílet zkušenosti, které jsem se naučila při práci s lidmi v mimořádných 
stavech vědomí v různém settingu (v prostředí noční zábavy služby PsyCare či 
při pomoci lidem v integraci psychedelické zkušenosti pomocí techniky 
holotropního dýchání). 
Rovněž chci sdílet své vlastní zkušenosti s těmito látkami z mojí minulosti, kdy 
zdaleka ne všechny zkušenosti byly přínosné a „zdravé“. 
Smyslem příspěvku je podnítit diskuzi nad potenciálem i riziky těchto látek a 
vytvořit tak prostor pro otevřenou diskuzi nad tímto tématem. 

 

2. ZMĚNY V LÉČEBNÝCH PŘÍSTUPECH A JEJICH DŮSLEDKY 

autoři: Bourguignon Nicolas, Totcheva Krassimira, Rive Héloïse, Rozsypal Gilles, 
CEID Bordeaux, Francie 

V posledních 15 letech proběhla ve Francii řada inovací v léčbě závislostí. Na 
tyto změny měl vliv především vývoj společnosti, důraz na lidská práva a 
úspěchy Harm reduction. V současnosti není dogma abstinence jediným 
léčebným přístupem. Implementují se nové postupy, zaměřené na potřeby 
klienta, osobní cíle a zapojení klienta. Zároveň jsou kladeny nižší nároky na 
způsobilost klienta, programy se zaměřují na dostupné bydlení, práci, řízené 
užívání alkoholu v pobytových léčbách nebo terénní práce v oblasti hazardu. 
Tyto změny ovlivňují klinickou práci s klienty, vztah k nim, týmovou práci a další 
faktory. Cílem naší prezentace je krátce představit tyto přístupy, zamyslet se nad 
otázkami, které tato změna paradigmatu v rámci Evropy naznačuje. 
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3. LÉČBA ZÁVISLOSTI SE NUTNĚ ZMĚNÍ 

autor: MUDr. Dvořáček Jiří, PL Červený Dvůr 

Autor se v příspěvku věnuje změnám, které se dějí nejen v ústavní léčbě 
závislosti, a nabízí představu dalšího vývoje odvykacích programů a celého 
systému služeb. 

Změna společenských standardů, změna role pacienta, změna vnímání 
psychiatrie, proměna závislostních problémů a také generační výměny terapeutů 
vedou k tomu, že dosavadní hierarchický model léčby se stane alternativním. 
Změny se nejvíce projeví patrně v ústavní odvykací léčbě, na kterou se původní 
apolinářský model soustředil nejvíce a která tudíž nesla jeho nejvýraznější znaky. 

Odvykací lůžkové a částečně i rezidenční programy se v České republice 
rozvinuly z původního apolinářského modelu s různě velkou mírou adaptace 
původního programu se zachováním expertní role personálu, vysokou mírou 
strukturace programu a s velkou mírou přebírání zodpovědnosti za klienta. Tyto 
prvky neodpovídají možnostem a potřebám dnešního pacienta, současné 
společenské atmosféře ani současným evropským hodnotám.  

Autor v příspěvku popisuje také předpokládané změny, které adiktologii čekají 
v souvislosti s reformou psychiatrie. 

 

4. ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUP K LÉČBĚ HCV 

autor: MUDr. Fraňková Soňa, Ph.D., IKEM Praha 

V současné době mají být léčeni všichni, u kterých hepatitidu C prokážeme, 
zejména ve skupině IVDU, neboť cílem léčby je minimalizovat riziko přenosu na 
další osoby. Léčba probíhá v centrech, zcela zásadní význam u IVDU má 
organizace léčby, důležitou úlohu mají nyní adiktologové ve vyhledávání 
nemocných a jejich odesílání k léčbě. Anamnéza drogové závislosti nesmí 
představovat překážku v poskytnutí léčby, rozhodující je motivace pacienta. 
Léčba má být poskytnuta co nejdříve. V současné době není třeba provádět 
biopsii jater, je nahrazena neinvazivním vyšetřením přístrojem Fibroscan®. 
Výsledek vyšetření HCV RNA lze získat rovněž během několika hodin, což 
umožní v ideálním případě zahájit léčbu již při první návštěvě centra. Režimy bez 
interferonu jsou již dnes samozřejmostí. 

 

5. PRIVÁTNÍ LÉČBA – MÝTY A REALITA 

autor: Mgr. Kuda Aleš, NEO Centrum – privátní praxe 

Neo Centrum zahájilo svoji činnost v srpnu 2017, kdy jsme přijali první klienty. 
V mém sdělení bych vás rád seznámil se základními informacemi o našich 
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službách. Především se však zaměřím na specifika, zkušenosti i překážky, se 
kterými se v rámci privátního programu setkáváme. S čím jsme do toho šli, a kde 
jsme v současné době? Je privátní léčba pouze luxusem? S čím se setkáváme 
u našich klientů? Na co narážíme? Kdo využívá naše služby? To jsou základní 
otázky, které budou obsahem sdělení. 

 

6. ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUP K ZÁVISLOSTI  

autor: MUDr. Kudrle Stanislav, Atelier II - privátní praxe 

Alternativou k obvyklému bio-psycho-sociálnímu modelu závislosti může být 
rozšíření pohledu na problematiku z pozice transpersonální psychologie a 
obohacení o aspekty spirituální. V prezentaci se podělím o téměř třicetileté 
zkušenosti s využitím Holotropního dýcháníTM v léčbě závislých. Podělím se i 
o změny pohledu na závislost v širších souvislostech, který jsem získal díky této 
intenzivní práci v dlouhodobých terapiích. Součástí bilance této práce bude 
srovnání poznatků z klinického prostředí, terapeutické komunity a následné 
ambulantní péče. Prezentace bude ilustrována příklady z praxe. 

 

7. SUBSTITUCE PRO UŽIVATELE METAMFETAMINU: ODKUD JSME PŘIŠLI A 

KAM JDEME? SPÍŠE KDE A PROČ STÁLE STOJÍME? 

autor: MUDr. Minařík Jakub, Klinika Adiktologie 1.LF UK a VFN 

Pervitin je v České republice dlouhodobě nelegální návykovou látkou číslo 1, 
mezi hlavní drogy patří i celosvětově. I když to z naší perspektivy není tolik 
patrné, zatímco v Evropě dominují stále spíše kokain na jihu a amfetamin na 
severu, metamfetamin dominuje především v naší republice a na Slovensku. 

Přes problémy, které metamfetamin v naší republice i celosvětově způsobuje, 
neexistuje účinná farmakologická léčba závislosti na pervitinu srovnatelná se 
substituční léčbou při závislosti na opioidech. První pokusy o substituční léčbu 
můžeme zaznamenat mnoho let zpět. U nás v 90. letech publikoval kazuistiku 
pacienta substituovaného methylphenidátem Hampl, následně jsem se pak 
pokusil na bývalém pracovišti metylphenidát použít u většího souboru pacientů a 
výsledky jsem pak prezentoval na konferencích i v odborném tisku. V Čechách je 
metylphenidát asi jedinou prakticky použitelnou látkou pro substituci, je dostupný 
ve 2 formách, tablety a tablety s prodlouženým uvolňováním. Použití je ale off-
label tzn., pacient musí léčbu plně hradit a lékař, který léčbu předepisuje, 
podstupuje mnohem větší riziko. 

Metamfetaminová substituce je jedním z úkolů v nejnovější Národní strategii 
prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027: 
„zahájit studii substituční léčby pro chronické uživatele či závislé na pervitinu, …“, 
ale byla součástí i té předchozí. 



ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE 2019 (XIII. ročník) 

17. – 18. 10. 2019, hotel Svět, Třeboň 

 

 

4 

V současnosti však žádná studie substituční léčby neběží a žádný program 
substituční léčbu nenabízí. Pokud někdo substituční léčbu u pervitinistů 
provozuje, tak se tím moc nechlubí, protože publicita by mohla znamenat 
komplikace. Ale také chybí diskuse, kolegové, kteří substituci vedou, zkušenosti 
nesdílejí, nemůžeme se tedy poučit z úspěchů ani chyb. To není dobrá situace 
ani pro pacienta ani pro lékaře. 

 

8. MODERNÍ DROGOVÉ POLITIKY: HLEDÁNÍ ÚČINNÝCH ALTERNATIV  

autor: Doc. MUDr. Mravčík Viktor, Ph.D., Úřad vlády ČR 

V současnosti se hromadí vědecké poznatky o účinnosti, východiscích a 
principech politik v oblasti závislostí, mění se paradigmata (legální vs. nelegální) 
a rozšiřují přístupy (např. donedávna neexistující harm reduction přístupy 
v oblasti kouření tabáku). Politiky by se měly zbavovat ideologických pozic a 
stereotypů a měly by usilovat o hledání rovnováhy mezi prohibicí a volným trhem 
a hledat řešení v rozumné regulaci s nejnižším možným výskytem zdravotních, 
sociálních, ekonomických škod a nejvyšší mírou společenského blahobytu (well-
being). Drogové politiky by neměly působit zbytné škody, neměly by být přesmíru 
stigmatizující, diskriminující, kriminalizující. Drogové politiky my měly rozlišovat 
mezi návykovými látkami a závislostními produkty podle míry jejich škodlivosti. 
Příspěvek shrne důkazy týkající se výše uvedených, ale i dalších doporučení a 
principů pro realizaci moderních drogových politik. 

 

7. PSYCHEDELIKA V LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ 

autor: MUDr. Páleníček Tomáš, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví 

Psychedelika, známější pod synonymem halucinogeny, jsou dnes velmi často 
zmiňována pro jejich možné terapeutické využití v léčbě neuropsychiatrických 
poruch, zejména pak u depresí, existenciální úzkosti, obsedantně kompulzivní 
poruchy, ale také u závislostí. Mezi nejčastěji skloňované látky v této souvislosti 
patří především psilocybin, LSD, ibogain, ketamin a ayahuaska. Přesto že se 
jedná o jinak kontrolované substance, až na výjimku ketaminu na ně nevzniká 
závislost, naopak jak historické ale i aktuálně probíhající výzkumy poukazují na 
jejich významný terapeutický potenciál v léčbě závislostí.  Mechanismy, které 
stojí za tímto působením, nejsou zcela známy, nicméně předpokládána je role jak 
biologická, tedy vlivem na centrální systém odměny, tak i role psychologická. 
Popisována je typicky dlouhodobá redukce bažení a zvýšení míry dlouhodobé 
abstinence po jednom či dvou sezeních v rámci tzv. psychedeliky asistované 
psychoterapie. V rámci příspěvku se pokusím shrnout dosavadní poznatky v této 
oblasti a možné realizace podobných terapeutických studií v ČR. 
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Tato práce je podpořena projekty: VI20172020056, GAČR 18-16218S, MZCR –
DRO (NUDZ-CZ, 00023752), grant LO1611 od MŠMT pod programem NPU I a 
PROGRES Q35. 

 

8. NEKONVENČNÍ METODY PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI V POLSKU  

autoři: Sztajner Iwona, Iwaniak Leszek, Domanski Rafal, Stefaniak Agnieszka 
(MONAR Lublin, Pulawy, Polsko) 

V posledních letech existuje stále více nekonvenčních metod léčby závislosti. 
V MONAR Association používáme především konvenční, profesionální metody 
jako je individuální a skupinová terapie v kognitivně-behaviorálním trendu. Mezi 
nekonvenční metody pomoci u nás patří: domácí prevence a léčba - předávaná z 
generace na generaci, hypnóza, coding, účast v náboženských skupinách, 
akupunktura nebo bylinná medicína "AJA".   

 

 

 

 

 

WORKSHOPY 

 

1. HARD&SMART 

autoři: Mgr. Klíma Jiří, Mgr. Mašková Lucie, Společnost podané ruce, o.p.s. 

Hard&Smart Workshop představí program Hard&Smart, který působí v prostředí 
nočního života a zábavy na klubových i open air akcích v ČR. Účastníci se 
seznámí s praktickou podobou intervencí a tématy, která se s návštěvníky 
hudebních akcí otevírají. Cílem workshopu bude společně s účastníky 
identifikovat témata, která mohou těžit z potenciálu tohoto specifického prostředí, 
a zároveň aktivity a praktické činnosti, kterými lze tato témata atraktivně přinést 
mezi cílovou skupinu. Inspirací budou také podobné programy působící v 
zahraničí. 

 
2. PSYCARE  

autoři: Mgr. et Mgr. Milotinský Stanislav, Česká psychedelická společnost, z.s. 
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Psychedelické látky dle aktuálních výzkumů pravděpodobně představují další a 
značně efektivní přístup k léčbě duševních onemocnění včetně problematiky 
závislostí. V bezpečném a kontrolovaném prostředí je jejich užívání bezpečné, 
nicméně při nedodržení základních pravidel setu a settingu může dojít 
k významným komplikacím až dlouhodobým negativním důsledkům. Příspěvek 
se zaměří na teorii vzniku závažnějších obtíží při užívání psychedelik a na 
koncept práce s těmito stavy. Následně budou představeny praktické základy 
psychedelické harm reduction, tedy zvládání náročné zkušenosti. Součástí bude i 
role play, kde si všichni účastníci workshopu budou moci vyzkoušet tento styl 
práce na vlastní kůži.  V závěru bude prodiskutována i následné péče – integrace 
psychedelické zkušenosti.  

 
3. ETIKOTERAPIE 

autor: MUDr. Vogeltanz Vladimír, privátní praxe 

Základní principy, otázky a nabídky. Hledání duševně duchovních příčin nemocí- 
závislostí. Jejich diagnostika a léčba v praxi.  

 


