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Abstract 

This work summarises current knowledge about toads which have the venom causing 

hallucinations. This work presents the chemical description, characteristics and effects 

of natural, syntetic and semisyntetic hallucinogens with highlighting the risks of their 

use. In the theoretical part of this work are described individual species of toads. Also 

information about preparing and dosage of hallucinogenic toad drugs, forms of drug 

taking and effect for their users are presented. In the second practical part is described 

ongoing research of using hallucinogenic poison and the results related to usage of 

hallucinogenic poison in our sociocultural conditions. During the research have been 

contacted ca 2000 people that could have some experience with toads. But only one 

respondent filled the question-form. This indicates that using hallucinogen toad poison  

is not so widely spread in the Czech republic. 

The appendix includes the pictures of hallucinogenic toads  and the lay out of the web 

question-form that have been used for getting resposes from users of hallucinogenic 

poison. 

 

Abstrakt 

Předložená práce shrnuje současné poznatky o ropuchách, které mohou způsobit po 

požití jejich jedu halucinace. Tato práce se zabývá vlastnostmi, složením a účinky pří-

rodních, syntetických a semisyntetických halucinogenů. Dále shrnuje rizika jejich uží-

vání. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy ropuch. Také jsou podány infor-

mace o přípravě a dávkování ropuších halucinogenních jedů, o formách užívání 

a účinků, jaké má na uživatele. V praktické části je popsán provedený výzkum v oblasti 

užívání ropušího jedu z důvodu jejich halucinogenních účinků a dosažené výsledky 

týkající se jeho užívání v našich sociokulturních podmínkách. Během výzkumu bylo 

kontaktováno přibližně 2000 potencionálních uživatelů ropuších halucinogenních jedů. 

Dotazník vyplnil pouze jeden respondent. To ukazuje, že užívání halucinogenních 

ropuších jedů není v České republice příliš rozšířené. Přílohou práce je obrazový pře-

hled halucinogenních ropuch. Dále je přiložen vzhled webových stránek, které byly 

využity ve výzkumu k získávání respondentů a dotazník pro experimentátory či uživate-

le ropušího halucinogenního jedu.  
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Úvod 
 
Před dvěma lety bylo médii velice diskutovaným tématem užívání ropušího halucino-

genního jedu na jedné přírodovědecké fakultě v České republice. „Lysohlávky jsou na 

ústupu, módní je olíznout žábu!“ [1] Úryvek jednoho z mnoha článků uveřejněných 

v médiích z října roku 2007. Články týkající se užívání ropuch si čtenář mohl přečíst 

v různých obměnách jak v novinách, tak na internetu. Tato zpráva ohledně užívání 

halucinogenního ropušího jedu proběhla také v televizi. Chtěla jsem zjistit, jestli je tento 

jev opravdu tak rozšířený, jak média prezentovala. Toto téma mě zaujalo, neboť bylo na 

první pohled ojedinělým jevem v naší společnosti, a proto jsem se ve druhém ročníku 

adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy rozhodla napsat semestrální práci 

týkající se halucinogenních ropuch.  

Při jejím zpracovávání jsem se snažila sehnat co nejvíce informací, ale českých i zahra-

ničních zdrojů jsem příliš nenašla. Téma halucinogenních ropuch mi přišlo natolik 

zajímavé, aktuální a dostatečně neprobádané, že jsem se rozhodla zjistit o tomto feno-

ménu co nejvíce informací a realizovat empirický výzkum týkající se užívání jedu 

halucinogenních ropuch v našich sociokulturních podmínkách .  

 

Cílem této práce bylo zmapovat, nikoli propagovat užívání halucinogenního jedu 

z ropuch. V práci upozorňuji na všechna rizika spojená s užíváním tohoto jedu. 
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OBECNÁ ČÁST 

1 Halucinogeny 

Halucinogeny představují skupinu psychotropně působících látek, které navozují cha-

rakteristické kognitivní, percepční a emoční příznaky [2]. Do skupiny halucinogenních 

drog patří několik stovek různých látek [3].  

Nejčastějším způsobem užití halucinogenů je orální cesta - droga je v pevném nebo 

tekutém stavu spolknuta. Některé halucinogeny se dají inhalovat. Jen velmi výjimečně 

je možné se setkat s injekční aplikací - především skrze značnou obtížnost získání látky 

ve formě vhodné pro tuto aplikaci [2]. 

1.1 Rozdělení halucinogenů 

Halucinogeny se mohou rozdělovat na dvě skupiny - podle původu a podle účinku 

na člověka.  

Halucinogeny jsou podle původu rozdělovány do tří základních skupin. První skupinou 

jsou přírodní halucinogenní drogy rostlinného a houbového původu – do této skupiny 

jsou zařazovány látky jako např. meskalin (obsažený v kaktusu Lophophora Williamsi), 

psilocybin, salvinorin aj. 

Druhou skupinou jsou přírodní halucinogenní druhy živočišného původu jako například 

bufotenin (jed obsažený v ropuchách) viz. kapitola 3.1.1. Poslední skupinou jsou semi-

syntetické a syntetické halucinogenní drogy jako např. LSD1 a PCP2, 2C-B3, DOB4,  

5 -MeO-DIPT 5 atd. [3] [4] [5]. 

Jiné rozdělení uváděné vliteratuře dělí halucinogeny dle účinku a to na na psychedelika, 

disociační drogy a delirogeny [3]. 

                                                 
1 Diethylamid kyseliny lysergové 
2 Fencyklidin (andělský prach, PeaCe Pill 
3 4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin 
4 2,5-dimethoxy-4-brimethoxy-4-bromoamphetamine 
5 5-methoxy-diisopropyltriptamin 
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1.1.1 Psychedelika 
Psychedelika jsou všechny psychoaktivní látky, jejichž primárním účinkem je změna 

myšlení a vnímání [6].  

Do skupiny psychedelik jsou zařazovány: LSD, psilocybin, DMT6, 2C-B, meskalin, 

salvinorin A7 a DOM8. Hlavní přírodní zdroje jsou psilocybinové houby, ayahuasca,9 

peyotl, kaktus San Pedro, semena některých rostlin z čeledi svlačcovité a havajská lesní 

růže [4]. 

1.1.2 Disociační drogy 
Disociační drogy způsobují především smyslovou deprivaci, halucinace a snům podob-

né stavy. Řadí se mezi ně především PCP, ketamin, muscimol, oxid dusný 

adextromethorphan [2]. 

Do skupiny disociačních drog jsou také zařazovány látky atropin a skopolamin. 

Tyto látky jsou obsaženy v rostlinách, jako je rulík zlomocný, durman obecný, mandra-

gora lékařská, blín černý. Ve vysokých dávkách se sem řadí i některé farmaceutické 

drogy [3] [5]. 

1.1.3 Delirogeny 
Delirogeny jsou speciální třída disociačních látek, které působí antagonisticky na 

acetylcholinové receptory. Delirogeny jsou někdy nazývány „pravé halucinogeny“, 

protože působí na běžné vnímání. Některé stavy připomínají lucidní snění. Mezi deliro-

geny se řadí rulík zlomocný, mandragora, blín černý a durman [3]. 

1.2      Vlastnosti a účinky halucinogenů 

Obecně halucinogeny mají mírně stimulační účinek. Vyvolávají změněné vnímání 

reality, iluze a halucinace, navozují jiné citové prožívání i myšlení. U zdravého člověka 

vyvolávají psychické změny, způsobují poruchy vnímání a nálady, zasahují do cítění 

a myšlení. Tlumí některé procesy v nervovém systému, což vede k zostření smyslů až 

k nadnormální úrovni vnímání. Halucinace mají podobu barevných, bohatě strukturova-

ných vizí a snových krajin, často se v nich vyskytují bizarní tvary [7] [8].  

                                                 
6 N,N-dimetyl-tryptamin 
7 Látka rostliny šalvěje divotvorné 
8 2,5-dimethoxy-metylamfetamin, STP 
9 Nálev připravovaný z Banisteriopsis caapi,, známý pod názvy yagé, caapi, daime, natem 
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Celkový ráz a průběh intoxikace je velmi nepředvídatelný a kromě vlivu samotné látky 

má vliv i duševní „nastavení“ jedince - „set“ (jeho očekávání, únava, individuálně od-

lišná citlivost) a  „setting“ – (tj. místo, prostředí, kde je droga užívána) [2]. 

Účinky halucinogenů jsou tedy značně závislé na osobnosti uživatele, na jeho momen-

tálním psychickém stavu, na vlivu okolí a na velikosti dávky [7].  Z tělesných účinků se 

mohou v závislosti na typu látky dostavit závratě, nevolnost, zvracení, zvýšení krevního 

tlaku, sucho v ústech, parastezie10 [2]. Mezi tělesné účinky, které mohou uživatelé i 

experimentátoři halucinogenů pociťovat jako příjemné patří například pocity vlhkého 

chladu, po kterém následuje horečnaté teplo, tělesné pocity napětí a dezintegrace, brnění 

v končetinách, mírná nevolnost, pocity tání těla nebo roztékání jako vosk, chvění nebo 

třes začínající v pánevní oblasti a šířící se do trupu aj. [9] 

Celkově mohou být účinky velmi příjemné až extatické, plné veselí, ale může se rozvi-

nout i obraz naprosto opačný, charakterizovaný těžkou depresí, úzkostí a paranoiou -  

„bad trip“. 

Účinky halucinogenů nastupují za různě dlouhou dobu po jejich užití - obyčejně se 

jedná o desítky minut, vrcholu může intoxikace dosáhnout i po několika hodinách. 

Hlavní účinky pak ve většině případů odezní do několika hodin. Návrat k normě může 

trvat i několik dní. Často se stává, že i po více než 24 hodinách se může znovu ve stejné 

intenzitě opakovat stav, který probíhal [7].  

1.3 Rizika užívání halucinogenů 

Halucinogeny obyčejně nevyvolávají somatickou, ani psychickou závislost. Odvykací 

stav se po jejich vysazení také většinou nedostavuje. Z fyziologických rizik může dojít 

k různým srdečním komplikacím, způsobeným velkými výkyvy tlaku krve a zrychlené 

srdeční činnosti a to zejména při užívání rostlinných drog. Nebezpečí srdečních kompli-

kací se týká hlavně lidí s vrozeným srdečním onemocněním, ale nevyhýbá se i zcela 

zdravým jedincům [7]. Pravděpodobně při opakovaném či chronickém kouření (netýká 

se jednorázového užití) může např. dojít k různě závažným poškozením plic, bronchů 

apod. Vysoké dávky některých halucinogenů mohou způsobit vážná a nevratná poško-

                                                 

10 spontánní nebo vyvolané abnormální vjemy (např. mravenčení, pálení, svědění)  
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zení jaterního parenchymu nebo ledvin – obzvláště u muchomůrek a lysohlávek [4]. 

Značným rizikem u halucinogenů je nepředvídatelnost účinku a možnost vzniku toxické 

halucinatorní psychózy. Ta může být potencionálně nebezpečná, neboť si jedinec ublížit 

(např. skokem z okna z důvodů „létacích“ bludů). Riziko hrozí již v průběhu intoxikace, 

kdy psychická alterace může být příčinou vážné poruchy chování. Psychotické stavy 

mohou také dlouhodobě přetrvávat, popřípadě se vracet v podobě tzv. psychotických 

reminiscencí [8] [10].  

Při dlouhodobém užívání velmi vysokých dávek halucinogenů či u disponovaných osob 

se mohou objevit stavy zmatenosti, které mohou přecházet do psychotické roviny. 

Pokud u uživatele tyto stavy přetrvávají, měl by vyhledat pomoc psychiatra, neboť 

může působením halucinogenní látky dojít k provokaci latentního duševního onemoc-

nění [4].   

1.4 Bezpečnost při užití/užívání halucinogenů 

V této kapitole bych chtěla čtenáře varovat před užíváním halucinogenů. Níže popsané 

zásady jsou pouze doporučení ve smyslu harm reduction. 

U prvních experimentů je důležité začínat s nízkými dávkami.  Při užívání a především 

při prvních experimentech s halucinogenními drogami je důležitý aktuální duševní stav 

(„set“) a okolnosti, za kterých jsou užity („setting“) [7].     

Je doporučováno aby člověk, který hodlá halucinogenní drogu užít, byl po celou dobu 

jeho intoxikace někým sledován. Rizika užití halucinogenů lze zmírnit základními 

bezpečnostními pravidly například konzumací na známém, klidném místě, se známými 

lidmi apod. Halucinogeny by neměly být konzumovány, pokud z nich má dotyčný 

strach a špatný pocit. 

Z důvodu nemožnosti odhadnout účinek by halucinogeny  neměly být  užity s plným 

žaludkem ani v kombinaci s jinými drogami. Lidé s tendencí k depresím, psychózám  

a obecně duševním onemocněním (schizofrenie apod.) by neměli s halucinogeny roz-

hodně experimentovat [5].  
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1.5 Odborné intervence 

Uživatelé halucinogenních látek běžně adiktologické služby nevyhledávají. Odborné 

intervence využívají 3 skupiny klientů. 

První skupinou jsou ti, na jejichž motivaci vyhledat pomoc se podílí tlak školy či rodiny 

a nebo výskyt psychických komplikací. Nejvhodnější jsou v tomto případě intervence 

poradenského typu, nebo krátkodobá psychoterapie. Ústavní léčba pro drogově závislé 

není obvykle nutná, ani vhodná. 

Druhou skupinou jsou klienti – nezkušení experimentátoři, u nichž droga vyvolala 

nečekaný a nepříjemný stav. Do ordinace většinou přicházejí se strachem, zda-li tato 

zkušenost nemůže mít do budoucna nějaké následky či se nemohlo během intoxikace 

„něco stát“ atd. Na místě je zcela dostačující citlivá poradenská intervence, případně 

krátkodobá psychoterapie zaměřená na práci s důvody, které experimentátora vedly 

k těmto experimentům. 

Ve třetí skupině jsou zahrnuti ti klienti, kteří odbornou pomoc vyhledali z důvodu vý-

razných psychických komplikací, které se objevily v souvislosti s intoxikací halucino-

genní látkou. V těchto případech je indikací psychiatrická léčba [4]. 

1.6 Charakteristika uživatelů halucinogenů 

K uživatelům halucinogenů, se nejlépe vztahuje typologie dle Miovského [11]. Tato 

typologie doplňuje Simonovo členění o kategorie nacházející se v tzv. skryté populaci 

uživatelů drog, tj. těch, kteří nikdy v souvislosti s užíváním nevyhledali žádnou pomoc 

a nejsou nikde jako uživatelé vedeni. V rámci této “subkultury” se dále rozlišují tři 

skupiny uživatelů. 

1.6.1 Experimentální uživatelé drog 
Do první skupiny jsou zahrnuti experimentátoři s psychoaktivními látkami, kteří mají 

více než jednu aktuální zkušenost s nelegální drogou a tuto zkušenost opakují velmi 

ojediněle. Obvyklé pro tuto skupinu je zkoušení různých typů drog a způsobů užití. 

V jejich užívání nenacházíme pravidelnost ani sklon zkušenost s psychoaktivní látkou 

opakovat. 
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1.6.2 Rekreační uživatelé drog 
Ve druhé skupině se nacházejí rekreační uživatelé, kteří drogy užívají především na 

večírcích nebo při jiných společenských a oddechových příležitostech [12]. Cílem 

rekreačního užívání těchto uživatelů je pobavení se, odreagování, uvolnění apod. Uží-

vání různých halucinogenů je pro rekreační uživatele životním stylem. 

1.6.3 Závislí uživatelé drog 
Třetí skupinu tvoří závislí uživatelé drog (například na pervitinu), kteří užívají haluci-

nogeny jako doplněk. Tito uživatelé mají stabilizované sociální zázemí a vzorce užívá-

ní. Zůstávají ve skryté populaci, neboť se nedostávají do konfliktu se zákonem, nevyka-

zují další zdravotní a sociální problémy a nežádají tudíž o žádnou formu 

institucionalizované pomoci či péče [11]. 

1.7 Další možné členění uživatelů halucinogenů 

Uživatele halucinogenů bych osobně rozdělila do dvou skupin podle místa a účelu jejich 

užívání. Jedna skupina uživatelů často halucinogeny užívá při tanečních „parties“ ve 

společnosti mnoha lidí a především za účelem pobavení. Druhou skupinu tvoří uživate-

lé/experimentátoři, kteří užívání přírodních halucinogenů vnímají jako rituál  a jejichž  

hlavním záměrem je docílení duchovního zážitku a sebeexplorace. Většina uživate-

lů/experimentátorů jsou lidé kreativní, vzdělaní, přemýšliví a svobodomyslní. Dávající 

mnohdy přednost duševním hodnotám před materiálními. Užívání u této skupiny lidí 

neprobíhá primárně sociálně.  

1.8 Historie užívání halucinogenů 

Užívání halucinogenů je známo od nepaměti. Dějiny užívání halucinogenů jsou zčásti 

též dějinami náboženství kulturních národů [13]. V následující kapitole se budu věnovat 

halucinogenům jako součástí spirituality a medicíny přírodních národů a moderní histo-

rii užívání halucinogenů. 

1.8.1 Halucinogeny jako součást spirituality přírodních národů 
Jak prokázal moderní kulturně-antropologický výzkum přírodních národů, je rituální 

užívání halucinogenních drog velmi rozšířené a úzce spojené s vývojem lidské kultury 

[14]. Drogy různého druhu měly často velký význam na formování filozofických  
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a náboženských systémů. Šamanismus v Novém světě byl založen na tamějších psyche-

delicích, mezi něž patří v Jižní Americe především ayahuasca (Banisteriopsis caapi), ve 

Střední Americe především posvátné houby Teonanacatl (Psilocybe) a v Severní Ame-

rice potom kaktus peyotl (Lophophora williamsi). Na Sibiři a zejména pak ve staré Indii 

užívali muchomůrku červenou (Amanita muscaria) V celé jihovýchodní Asii se užívalo 

konopí (Cannabis indica), v Africe rostlinný halucinogen iboga (Tebernanthe iboga). 

Ani evropská kultura nebyla o nic "ochuzena". Kromě užívání námele (Claviceps pur-

purea) ve starověkém Řecku, zde byl kult čarodějnictví, který se rozmohl především ve 

středověku. Čarodějnice při svých rituálech užívaly především výtažky z rulíku (Atropa 

bella-donna), durmanu (Datura sp.) a mandragory (Mandragora officinarum) [15]. 

Velké množství arecheologických nálezů z jiných významných nalezišť přinášejí důka-

zy o užívání psychoaktivních látek paleolitickou, mezolitickou a neolitickou společností 

[14]. 

1.8.2 Moderní historie užívání halucinogenů 
Před rokem 1938, kdy bylo poprvé syntetizováno a izolováno LSD a s ním i mnoho 

dalších látek, byly k dispozici pouze halucinogeny přírodní [7].  

V polovině minulého století měl téměř celospolečenský charakter obrovský nárůst 

zájmu o účinky halucinogenních látek a možnosti jejich využití. Nejspíše k tomu přispě-

la vlna, kterou po dlouhý čas před tím tyto látky budily v uměleckých kruzích. 

K renesanci zájmu o tuto skupinu drog došlo díky modernímu kulturně-

antropologickému a historickému výzkumu [16].  

Charakteristickou masovou vlnou v 50. a 60. letech minulého století byla obliba kon-

zumace drog, a to zejména psychedelik typu LSD. Souviselo to s hnutím beatniků, ze 

kterého se v 60. letech vyvinulo populární hnutí hippies, jejichž základním cílem byla 

vzpoura proti společnosti, propagace míru, lásky, přátelství, svobody. K naplnění těchto 

cílů se sdružovali do skupin či komun, ve kterých se často šířily drogy - zvláště psyche-

delické. Výrazným projevem spojeným s tímto hnutím bylo tíhnutí k mysticismu, růz-

ným druhům východních náboženství a filosofií. Na západě docházelo k objevování  

doposud neznámých kultur a zvyků a jejich propojování se soudobou kulturou 

a způsobem uvažování. Domnívám se, že mezi současnými uživateli halucinogenů jsou 

lidé, kteří halucinogeny užívají ve stylu „hippies“ [17] [18].  
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Moderní historie je přinejmenším problematická. Zdá se, že je tomu tak hlavně proto, 

že se z užívání vytratil onen rituální, respektive sakrální kontext. Halucinogeny nejsou  

v kontextu naší masové západní kultury klasickou sociální drogou. Halucinogenní látky 

v České republice zaujímají zvláštní postavení. Jedním z důvodů je fakt, že se jedná  

o látky, které nevyžadují žádnou speciální úpravu a dají se většinou pořídit volně  

v přírodě. Dalším významným činitelem je specifičnost jejich účinku a kulturně histo-

rický kontext. 

Dnes je užívání halucinogenů spíše minoritním proudem masové drogové scény. Halu-

cinogenní látky budou i nadále patřit mezi vyhledávané a oblíbené drogy, nicméně z 

povahy svého účinku není příliš pravděpodobné, že by došlo k jejich masovému užívá-

ní. Vzhledem k tomu, že pro většinu lidí je intoxikace halucinogeny nepříjemná  

a negativně či nebezpečně vnímaná a prožívaná, s největší pravděpodobností nic  

v současnosti nenasvědčuje dramatickému zvratu v oblibě těchto látek na černém trhu 

[16]. 
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1.9 Halucinogeny v České republice 

Mezi nejčastěji užívané halucinogeny v České republice patří LSD a psilocybin. Užívá-

ní ostatních halucinogenů jako bufoteninu aj. není v ČR příliš rozšířené. Jedním 

z důvodů je fakt, že tyto látky jsou obtížně dostupné, dále se složitě připravují a je  

u nich známa bezesporu mnohem vyšší nebezpečnost a rizika spojená s požitím vyšších 

dávek [4].  

1.9.1 Aktuální studie o užívání halucinogenů 
Podle studie realizované v roce 2004 (Ústav zdravotnických informací a stastistiky ČR, 

2006) má alespoň jednorázovou zkušenost s užitím lysohlávek a jiných přírodních 

halucinogenů 3,5 % dospělé populace. V roce 2007 byla v ČR provedena mezi studenty 

9. tříd ZŠ  a 1. ročníků středních škol  Evropská školní studie o alkoholu a jiných dro-

gách (ESPAD). V této studii byla zjištěna celoživotní prevalence zkušeností s užitím 

lysohlávek a jiných přírodních drog 7,4% a u LSD 4,9 %. Při výzkumu prevalence 

zkušeností s užitím lysohlávek a přírodních halucinogenů v posledních 12 měsících bylo 

zjištěno, že tuto zkušenost mělo 3,2 % studentů. V posledních 30 dnech tuto zkušenost 

mělo 0,6 % studentů. Co se týká LSD, tak tuto zkušenost mělo v posledních 12 měsí-

cích 2,7 % a v posledních 30 dnech 1,1 % studentů.  Užívání halucinogenů se přitom 

více vyskytovalo u chlapců [19]. 

1.9.2 Medializace ropušího jedu v ČR 
V současné době není k dispozici žádná studie z ČR ani ze zahraničí, která by pochytila 

užívání halucinogenního jedu z ropuch. Media pouze v roce 2007 uvedla, že užívání 

ropušího halucinogenního jedu je velkým novým hitem mezi studenty Jihočeské univer-

zity: „Mezi studenty…propukla nová móda: lysohlávky jsou zapomenuty….“ …. „Oli-

zování živých žab je žhavá novinka“ [1]. Zpráva o „novém drogovém hitu“ proběhla i 

v hlavních večerních zpravodajských relacích na TV Nova [20] a TV Prima [21]. Glo-

bálně všechna media nejspíše vycházela z informací z jednoho zdroje –  z článku uve-

řejněného v MF Dnes [1]. 
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2 Halucinogenní ropuchy 

V této kapitole se budu věnovat obecné charakteristice halucinogenním ropuch 

v Čechách i ve světě.  Mezi tyto halucinogenní ropuchy patří v našich podmínkách žijící 

ropucha obecná (Bufo bufo) viz. Obr.1 a ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) viz. 

Obr.2. Ve světě je největší zájem o ropuchy coloradské (Bufo alvarius) viz. Obr. 3. 

[22]. 

Všechny tyto ropuchy, o kterých jsem se zmínila,  patří do čeledi ropuchovitých (Bufo-

nidae). Zástupci čeledi ropuchovitých jsou rozšířeni téměř na všech místech země kro-

mě Antarktidy, Grónska, Nové Guiney, Madagaskaru, Austrálie a Nového Zélandu, jak 

znázorňuje  Obr. 4 [23]. Ropuchy jsou převážně suchozemské žáby s robustním tělem a 

poměrně krátkými končetinami [24].  Ropuchy mají plochou hlavu, s plasticky vystupu-

jícími příušními jedovými žlázami a očima. Pokožka ropuch je silně bradavičnatá. 

Ropuchy jsou živočichové s noční aktivitou, pouze v době jarního shromažďování jsou 

aktivní i přes den.  Ropuchy jsou dobře přizpůsobeny životu na souši. Vodu vyhledávají 

jen k páření a ke kladení vajec [25]. Některé drobné druhy ropuch kladou pouze několik 

desítek vajíček, velké druhy mohou mít vajíček až 50 000.  

U nás žijící ropuchy přečkávají zimu v dutinách, v zemi, pod kameny a také i v lidských 

obydlích. Tyto zimní úkryty opouští v závislosti na klimatických podmínkách od února 

do května [24].   

Živí se různými suchozemskými živočichy - měkkýši, žížalami, pavouky, mravenci, 

brouky aj. Kvůli své užitečnosti patří tyto ropuchy mezi zákonem chráněné druhy 

živočichů [25].  V České republice se jedná o ohrožené druhy dle vyhlášky č. 395/1992 

Sb. viz. kapitola 5.1.1 [26].   

Společnými znaky halucinogenních ropuch jsou velké, navzájem oddělené, zřetelně 

vystupující jedové žlázy – parotidy. Tyto žlázy vylučují ostrý dráždivý sekret (bělavá 

viskózní tekutina), který obsahuje množství biologicky aktivních látek - bufotoxinů.  

K výronu dochází při podráždění či poranění ropuchy. Tuto tekutinu mohou vylučovat  

i menší kožní žlázy na těle ropuchy. Predátor, který vezme ropuchu do tlamy, pocítí 

silné pálení na sliznicích. 
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Sekret může vyvolat vyrážku, ale i křeče a poruchy trávicí soustavy [25]. Ropuchy žijící 

u nás a ve světě se navzájem liší chemickým složením tohoto jedu [1].    .  

2.1 Ropucha obecná (Bufo bufo) 

Ropucha obecná Obr. 1 je největší a nejhojnější evropskou ropuchou [27]. Žije na  

celém území našeho státu a obývá plochu 79,8 %. Vystupuje až do nadmořské výšky 2 

000 metrů [28].  

Nevyskytuje se v Irsku, na Sardinii, Korsice, Baleárech a Krétě. Obývá převážně lesna-

tou krajinu s převahou listnáčů.  

 Většinou má její tělo jednotvárně hnědou, tmavě hnědou nebo okrovou barvu, která 

přechází do hnědavého někdy i žlutavého zbarvení břicha, které je krémově hnědé. [27] 

[29].  

Hlava této ropuchy je obecně širší a zaokrouhlenější než u jiných druhů ropuch  

Hlasový rezonátor ropuchy obecné vydává zvuky -„ kró – kró – kró „ anebo „ kruó – 

kruo – kruo“ [28].  

V Čechách dosahují samice ropuchy obecné obvykle délky 8-12 cm [8]. Na rozdíl od 

samců se vyznačují širší hlavou, kratšími končetinami a světle pigmentovanou pokož-

kou [25] [24]. Samic je čtyři - až šestkrát méně než samiček [27].   

2.2 Ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) 

Ropucha zelená Obr. 2 obývá téměř 44,5% celého našeho území od nížin po střední 

polohy, do nadmořské výšky 600 metrů [28] [29].  

Na západ je rozšířena po východní Francii, na severu k Baltu a do okolí Moskvy. Mimo 

to žije na celém Balkáně, v Itálii a na ostrovech západního Středomoří i v severní Africe 

[25]. Vyhledává mělké hustě zarostlé vody i vody bez vodního rostlinstva [8].   

Tělo ropuchy zelené je ploché a po stranách hřbetu má vystouplé lišty, které dodávají 

ropuše zelené hranatý vzhled [29]. Po celém hřbetě jsou nepravidelné světle až tmavě 

zelené skvrny. Jsou ostře ohraničené od okolních světlých míst. Mezi skvrnami jsou 

červené až žlutavé body. Spodní strana těla je většinou jednobarevně světlá až krémová, 

někdy též tmavěji skvrnitá [27]. 

Hlas samců je silně zesílen dobře vyvinutým hrdelním rezonátorem a zní jako znělé, 

dlouhé a nepřerušované „ crrrrrrrr“ nebo „ crííííí“ [28]. 
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Ropucha zelená dorůstá velikosti 9-12 cm centimetrů. Sameček je menší než samička, 

je obvykle světleji zbarvený a má relativně delší končetiny [30].   

2.3 Ropucha coloradská (Bufo alvarius) 

Tato ropucha je také známá jako Sonoran Desert Toad Obr. 3, neboť se na Sonoran 

Desert11 nejčastěji vyskytuje. Ropucha coloradská se nachází se na jihozápadě Spoje-

ných států a v severním Mexiku. Žije v suchých polopouštních oblastech v blízkosti 

vody a lesů do nadmořské výšky 1500 metrů. Většinu dne stráví pod zemí chránící se 

před přímým Sluncem a vysokými teplotami [31].  

Na povrchu těla a nohou má olivovou až oranžovou bradavičnatou kůži. Hřbetní pruh 

má zelené až tmavě hnědé barvy a břišní strana je krémová. 

Hlas samců zní jako dlouhé „krrrrrraa“ [32].  

Ropucha coloradská je největší severoamerickou ropuchou a dorůstá délky od 7,7 cm do 

19 cm [33]. Kolem úst má obvykle tři bílé bradavice. Bradavičnaté žlázy má taktéž na 

zadních nohách. Živí se malými hlodavci, hmyzem, plazy, ropuchami jiného druhu, 

škorpióny, ještěrkami apod.[34] [35]. Samička ropuchy může naklást až 8 000 vajec. 

Ropuchy coloradské se dožívají až 15 let (jeden exemplář se dožil i 36 let). 

Ropucha coloradská nepatří mezi ohrožené  druhy [36] [37].  

 
 

                                                 
11 Sonoran Desert se nachází na jihozápadním pobřeží Spojených států amerických. 
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3 Halucinogenní látky obsažené v ropuchách 

Mezi biologicky aktivní látky ropuchovitých patří látky ze skupiny bufotoxinů12 [38]. 

Ropucha zelená a obecná obsahuje látky bufotenin a bufogenin. V ropuše coloradské   

kromě bufoteninu také obsažena podobná látka s výrazně silnějšími účinky 5-MeO-

DMT.  

3.1 Látky obsažené v ropuše zelené a obecné 

V ropuchách zelených a obecných se vyskytují kromě bufoteninu a bufogeninu13 i látky 

jako například bufothionin, adrenalin, noradrenalin, steroidy cholesterol, ergosterol, 

hydroxyalkylaminy 5-hydroxy-N-methyl-tryptamin a 5-hydroxy-tryptamin.   

V našich podmínkách je toxický účinek sekretu kožních žláz ropuch omezen na možnou 

lokální iritaci kůže nebo zasažené sliznice lidské kůže [39]. 

3.1.1 Bufotenin  
Bufotenin Obr.5, známý také jako 5-hydroxy-N,N-dimethyltryptamin, 5-hydroxy-DMT 

(5-OH-DMT) nebo dimethyl-serotonin, je tryptamin příbuzný neurotransmiteru 

serotoninu. Tento halucinogenní alkaloid ze skupiny bufotoxinů může být nalezen  

v celé řadě rostlin, ale původně byl izolován z výměšků ropuch v roce 1893. Má téměř 

identickou chemickou strukturou s dalším halucinogenem – psilocinem. Bufotenin také 

obsahují plody stromů rodu Anadenanthera [40]. 

V ropuše obecné je bufotenin obsažen pouze v 0,3 % sušeného sekretu. Samice ropuchy 

obsahují dvojnásobné množství bufoteninu ve srovnání se samečky [41].   

Bufotenin a 5-hydroxytryptamin (serotonin) dráždí dýchací centrum. Bufotenin vyvolá-

vá poruchy koordinace, ataxie a závratě [39].  

                                                 

12 Bufotoxin je jed, který se vyskytuje kromě ropuch, také v rostlinách a houbách. Přesné složení bufoto-
xinu je závislé na zdroji, ve kterém se vyskytuje. Bufotoxiny mohou obsahovat 5-Meo-DMT,  bufotalin, 
bufotenin, bufothionin, adrenalin, noradrenalin a serotonin aj. [42] 

 
13 Bufogeniny jsou látky, které mají shodný účinek se srdečními glykosidy, které ovlivňují transport iontů 
v srdečním svalu, zvláště kalcia. Se stoupající koncentrací vápníku dochází k zesílené systole  
a prodloužené diastole. Vznikají srdeční arytmie, jako jsou extrasystoly, ventrikulární fibrilace, či zástava 
srdce v systole [39]. 
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Halucinogenní alkaloidy mohou za určitých okolností vznikat přímo v mozku jako 

endogenní metabolity neurotransmiteru serotoninu a být příčinou některých psychic-

kých poruch, např. schizofrenie. Bufotenin a některé další látky byly nalezeny také u 

lidí s různými formami psychózy [22].   

V naší republice je malá pravděpodobnost zneužívání bufoteninu vzhledem k našim 

kulturně-sociálním podmínkám a relativní neznalosti získávání a separování této látky 

do použitelného stavu bez nebezpečí vážné otravy [44].   

3.2 Látky obsažené v ropuše coloradské 

Jed a kůže ropuchy coloradské (Bufo alvarius) obsahuje kromě bufoteninu i 5-MeO-

DMT, které náleží do skupiny halucinogenních tryptaminů [39]. 

3.2.1 Bufotenin v ropuše coloradské 
Obsah bufoteninu v ropuším jedu ropuchy coloradské může být až 4,7 %. Jeho haluci-

nogenní dávka je 0,05 mg/kg váhy (3,5 mg pro 70 kg vážícího člověka), což odpovídá 

necelému 0,1 g sušeného ropušího sekretu [45]. Podrobněji o bufoteninu v kapitole 

3.1.3. 

3.2.2 5-Meo-DMT 
5-MEO-DMT Obr. 6 je silný halucinogen, který byl prvně syntetizován v roce 1936. 

V roce 1959 byl 5-MEO-DMT identifikován jako hlavní alkaloid v halucinogenních 

přírodních látkách (Anadenanthera peregrina), které užívaly kmeny v jižní Americe.  

Z jedné  dospělé coloradské ropuchy se dá získat 1 gram čerstvého jedu, který obsahuje 

až 75 mg účinného halucinogenu. Aby bylo dosaženo u člověka halucinogenního účin-

ku, postačí dávka od 3-5 mg sušeného jedu ropuchy coloradské [46].  

Účinky jsou srovnatelné s účinky DMT, ale produkuje méně vizuálních halucinací, 

časté jsou po jeho užití zážitky blízké smrti, nebo prožívání úplné nicoty [47].  
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4 Užívání ropušího halucinogenního jedu 

4.1 Historie užívání jedu halucinogenních ropuch 

Na celém světě si ropuchy drží místo v lidské mytologii a medicíně od nepaměti. Ro-

puchy byly v mnoha kulturách a mytologiích vyhledávány pro svůj halucinogenní jed. 

Tento jed pravděpodobně již užívali již Mayové a Aztékové. Indiáni z Jižní a Střední 

Ameriky používaly ropuší halucinogenní jedy v rámci svých náboženských rituálů. 

[48]. Ve starověku byl halucinogenní ropuší jed užíván pro různé účely. Jedním z mno-

ha důvodů užívání bylo velké množství halucinogenních účinků. Užívání těchto látek 

souviselo s tradicemi, zahrnující magické, šamanské nebo okultní použití. Ve středově-

ku byly ropuchy užívány jako univerzální lék a perzekuovány pro svůj silný jed. 

V šedesátých letech minulého století se začal ropuší jed opět užívat - lidé ropuchy oli-

zovali nebo kouřili jejich jed za účelem intoxikace [1]. Olizování halucinogenních 

ropuch se rozšířilo v Americe, Kanadě a Austrálii mezi lety 1988 - 1992 [5].  

Nyní je užívání halucinogenního jedu populární zejména mezi intelektuály, studenty 

přírodovědných oborů vysokých škol apod. Pro svůj drogový potenciál ropuch není 

výjimkou jejich chov v domácích teráriích [2].  

Nepodařilo se mi najít výzkum, který by se přímo týkal epidemiologie a současných 

forem užívání ropušího halucinogenního jedu. Je řada publikovaných výzkumů, které 

nahlíží na tento fenomén z neuropsychiatrického, farmakologického či chemického 

pohledu. 
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4.2 Chov halucinogenních ropuch 

Každý, kdo si ropuchu pořizuje by měl být seznámen s jeho toxicitou a měl by dbát na 

to, aby zamezil kontaktu ropuch s dětmi a zvířaty, neboť jim jed může uškodit či je 

usmrtit. V České republice je zaznamenáno úmrtí štěněte foxteriéra po požití jedu ro-

puchy obecné z roku 2004 [49]. V Americe je častým jevem úmrtí především psů, kteří 

požili jed z ropuchy coloradské [50].  

4.2.1 Chov halucinogenních ropuch v České republice 
Ačkoli je chov ropuch v naší republice zakázán viz kapitola, na internetu jsem našla 

informace o člověku, který i přes zákaz choval ropuchy obecné, ale z důvodu problémů 

se zákonem tuto činnost ukončil. 

Nepodařilo se mi najít informace o chovu ropuchy coloradské v České republice. 

4.2.2 Chov halucinogenních ropuch v USA 
V USA se ropucha coloradská dá získat. dvěma způsoby. Jedním z nich je nákup  

v některých zverimexech14 či přes internet - zejména  prostřednictvím společnosti 

Bouncing Bear Botanicals sídlící v Kansasu nebo přes různá fóra chovatelů obojživelní-

ků. Cena jedné ropuchy coloradské se pohybuje od 90 amerických dolarů za kus. Pro-

dávají se i po párech – samec a samice. Dalším náročnějším způsobem jak ropuchu 

coloradskou získat, je její odchyt ve volné přírodě. „Lovci“ tyto ropuchy hledají za tmy 

především od května do července, kdy jsou ropuchy (z důvodu páření) nejvíce aktivní 

[51].  Chovatelé mají ropuchu coloradskou umístěnou v teráriu, nebo plastové krabici 

s víkem15 na nepříliš světlém a hlučném místě. V teráriu udržují stálou teplotu 24 –

27°C. Ropuchy krmí hmyzem, červy, granulemi a občas myšmi [52].   

 

 

 

                                                 
14 Z angl. Pet  Stores 
15 O minimálním obsahu 90 l 
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4.3 Příprava halucinogenní látky, dávkování 

Při sběru jedu má uživatel připravenou skleněnou desku (či zrcadlo). Jednou rukou 

pevně drží ropuchu a druhou rukou – mne palcem a ukazováčkem žlázu do té doby, než 

z ní vyteče na připravenou skleněnou desku viskózní tekutina Obr.7. Pomocí této me-

tody se systematicky sbírá jed z ropuších žláz na předloktí, holeni, stehně  a samozřejmě 

ze žláz parotidálních. Z každé žlázy může být jed vymačkán maximálně dvakrát.  V prů-

běhu sbírání jedu je vhodné nechat ropuchu hodinu odpočinout.  Celkem může být 

sesbíráno 0,5 g a více gramů čerstvého jedu z jednoho dospělého jedince druhu Bufo 

alvarius [1]. Po ukončení sběru halucinogenního jedu jsou žlázy  zcela prázdné a je 

třeba počkat 4–6 týdnů, než se v nich jed obnoví. Viskózní mléčně bílá tekutina se na 

skleněné desce vysuší během několika minut (lze i sušit pod lampou) a získá barvu 

konzistenci gumového cementu. Poté se jed ze skleněné desky seškrábne pomocí žilet-

ky. Pokud je jed již úplně suchý, je třeba jej  uložit do vzduchotěsné nádoby viz. Obr. 

8, která se uchovává v mrazničce bez přítomnosti světla [53].    

Nejčastějším problémem týkajícím se všech přírodních zdrojů drog, je široké rozpětí 

halucinogenní dávky. Jednou z možností získání jednotné dávky je nasbírání jedu za 

celou sezónu, čímž se koncentrace jedu vyrovná na průměrné hodnoty.  

Doporučenou běžnou dávkou halucinogenního jedu ropuchy coloradské s 5-Meo-DMT 

určenou ke kouření je 5-10 mg. Prahovou dávku obsahuje 1-2 mg jedu, slabá dávka 2-5 

mg a silná dávka 10 - 20 mg. Obvykle je doporučováno začít užívat nižší dávky [54]. 

4.4 Formy užívání halucinogenního jedu 

V evropském okultismu šamani sbírali ropuší sekret, který sušili a poté jedli [1]. 

V Anglii se v 17. století používal jako medikament prášek z rozdrcených ropuch při 

krvácení z nosu atd. V Baskicku na začátku 17. století čarodějnice vařily z ropuch  

a hadů lektvary. Používaly ropuší masti, které si natíraly po těle. Na Slovensku se ro-

puchy vařily a vzniklá tekutina se pak užívala jako prostředek proti vodnatelnosti. [41].   

V polovině dvacátého století byl několika lidem bufotenin v rámci výzkumu žilně apli-

kován16 [51]. S nitrožilní aplikací ropušího jedu jsem se v literatuře již dále nesetkala. 

                                                 
16 12. října roku 1955 byl bufotenin (až 16 mg) aplikován čtyřem lidským dobrovolníkům z ohijské státní 
věznice. Při tomto experimentu dohlíželi a zkoumali účinky, intravenózně podaného bufoteninu na 
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Ropuší jed se především užívá orálně – kouřením usušeného jedu či ropuší kůže. Usu-

šený ropuší jed se dá kouřit buďto samostatně ve skleněné dýmce („crack pipe“) Obr. 9 

, nebo v marihuanovém „jointu“. Tyto látky mohou být též vdechovány nosem. Velmi 

často je také zmiňováno olizování ropuší kůže. Ve většině případů se ale ropuší jed 

kouří. Podobně jako olizování ropuch je pojídání ropušího jedu v suché formě málo 

účinné či zcela vůbec, neboť enzymy v žaludku rozloží bufotenin dříve než pronikne do 

krevního oběhu. Proto je pro vyvolání halucinogenního účinku nejvhodnější formou 

aplikace halucinogenního jedu  kouření či vdechnutí [41] [55].  

4.5 Příznaky užívání halucinogenů 

Obecně uživatelé ropuších jedů shodně uvádějí následující příznaky intoxikace: 

Barevné kaleidoskopické obrazce, halucinace červených a purpurových barev, poruchy 

časového vnímání, změněné vědomí, euforie, velký neklid a diskoordinace pohybu, 

rozšíření zornic a zarudnutí v obličeji [22].   

Při kouření  halucinogenního jedu ropuchy coloradské uživatelé popisují rychlý nástup 

(do 30 sekund) psychedelických účinků. Do dvou až tří minut intenzita účinků slábne. 

Intoxikovaný má podobné příznaky jako při užití LSD. Intoxikovaný může mít pocit, že 

svět se rozpíná a smršťuje. Barvy se mu mohou zdát krásnější a jasnější než obvykle. 

Halucinogenní účinek vyprchá do 15 minut od začátku inhalace ropušího jedu [53]. 

Při vdechnutí nosem jed způsobuje kromě všech výše uvedených příznaků lokální zne-

citlivění. Účinek halucinogenního jedu trvá do jedné hodiny po aplikaci. Silný povzbu-

zující účinek po užití halucinogenního jedu je vystřídán vyčerpáním 

a spánkem [41]. 

Po intravenózní aplikaci halucinogenního jedu v roce 1955 bylo zjištěno, že vyšší dávky 

vyvolávají halucinace, poruchy vnímání času a prostoru, depersonalizace, neklid. 

Podrobněji se o tomto výzkumu zmiňuji v kapitole 4.4  Při velmi vysokých dávkách (4-

16 mg i.v.) se objevovaly pocity rozechvění, přeludy purpurových a černých barev, 

poruchy odhadu času a prostoru  [51]. 

Rizika užívání ropušího jedu viz. Kapitola 1.3. Nebezpečí hrozí také v případě, že si 

uživatel splete druh ropuchy, ze které chce jed užít. Jsou známy případy, kdy uživatelé 

                                                                                                                                               
člověka, Howard J. Fabing a Robert Hawkings. Tento výzkum byl z hlediska etnofarmakologického 
hlediska neuspokojující. 
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místo ropuchy coloradské olizovali ropuchu velkou (Bufo marinus). V jejím hlenovitém 

výměšku jsou totiž obsaženy steroidní glykosidy, které působí jako silné srdeční jedy a 

které mohou mj. způsobit infarkt [40].  
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5 Legislativa užívání jedu halucinogenních ropuch 

V této kapitole se budu zabývat legislativou spojenou s užíváním halucinogenních jedů 

ropuch, jak v České republice, tak ve Spojených státech amerických. Níže jsem popsala 

pouze takové informace ze zákona, které se mohou případně vztahovat k užívání halu-

cinogenního ropušího jedu. 

5.1 Legislativa v ČR 

K užívání ropušího halucinogenního jedu se vztahují dva zákony a to Zákon o ochraně 

přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a Zákon o návykových látkách č. 167/1998 Sb. 

5.1.1 Zákon o ochraně přírody a krajiny 
Ropucha obecná a ropucha zelená jsou v České republice považovány za ohrožené 

druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny.  

Dle § 5 o obecné ochraně rostlin a živočichů jsou všechny druhy rostlin a živočichů  

chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl 

vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožova-

cích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou 

součástí.  

Vývoz a dovoz ohrožených rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, 

kterými je Česká republika vázána (dále jen "mezinárodní úmluvy"), povoluje orgán 

ochrany přírody, s výjimkou vývozu a dovozu ohrožených druhů volně žijících živoči-

chů a planě rostoucích rostlin, který je upraven zvláštním předpisem. 
 

Dle § 16 o ochraně zvláště chráněných druhů živočichů (k § 50 odst. 5 zákona) 

je  základem ochrany živočichů komplexní ochrana jejich stanovišť. 

Je povolen pouze záchranný chov, kterým se rozumí držení většího počtu jedinců zvláš-

tě chráněných živočichů za účelem jejich rozmnožování, který lze povolit jen v souladu 

se záchranným programem (§ 52 zákona) vypracovaným pro příslušný druh.  Preparovat 
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zvláště chráněné druhy živočichů (§ 50 odst. 5 zákona) lze pouze na základě oprávnění 

vydaného orgánem ochrany přírody podle § 56 zákona.   

Fotografovat zvláště chráněné druhy živočichů, ruší-li se tím v přirozeném vývoji (§ 50 

odst. 2 zákona), lze jen na základě výjimky (§ 56 zákona) [26] [56]. 

Pro potencionální uživatele a experimentátory z tohoto zákona plyne, že na ropuchy 

obecné a zelené nesmí sáhnout, natož je sebrat či je odchytit a chovat v zajetí.   

V případě, že by došlo při manipulaci k úmrtí ropuchy, může soud uložit pokutu až ve 

výši 100 000 Kč [21].  

5.1.2 Zákon o návykových látkách 
Kdo nemá povolení na zacházení s omamnými a psychotropními látkami podle zákona 

o návykových látkách - zákon č. 167/1998 Sb., může se dopustit trestného činu. Nejzá-

važnějším z drogových trestných činů je trestný čin nedovolené výroby a držení omam-

ných a psychotropních látek a jedů podle ustanovení § 187 trestního zákona. Tento 

trestný čin postihuje pachatele, který neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, 

nabízí, zprostředkuje, prodá, jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou 

nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, pre-

kursor nebo jed. Tímto způsobem se trestní zákon snaží chránit společnost i jednotlivce 

proti možnému ohrožení, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s uvedenými 

látkami a přípravky.  

Další formu trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních 

látek a jedů vymezuje § 188 trestního zákona. Toto ustanovení postihuje výrobu, opat-

ření nebo přechovávání předmětu určeného k nedovolené výrobě omamné nebo psycho-

tropní látky, nebo přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu. 

Týká se tedy především prekursorů a pomocných látek a zařízení sloužících  k výrobě 

drog. Také pouhé vypěstování rostlin, které slouží k nedovolené výrobě jedu, omamné 

látky nebo psychotropní látky, posuzuje jako opatření předmětu určeného  k nedovolené 

výrobě takových látek ve smyslu § 188 trestního zákona [57]. 

Pokud experimentátor/uživatel chová ropuchu obecnou či zelenou a prokáže se, že ji 

drží za účelem získávání jejího halucinogenního jedu, vztahuje se na něj § 188 trestního 

zákona. 



25 

 

V lednu letošního roku byl schválen nový trestní zákoník, který bude platit od 1. 1. 

2010. Změny se týkají paragrafů upravujících "drogové" trestné činy. Změnou v této 

oblasti je i nové nařízení vlády navazující na trestní zákoník, které má jasně definovat 

množství "větší než malé" u jednotlivých typů látek. Z hlediska držení drogy17, se oproti 

současné úpravě nic nemění Error! Reference source not found..  

5.2 Legislativa v USA 

Bufotenin je ve Spojených státech uveden v Zákoně o kontrolovaných látkách (Control-

led Substances Act, CSA) v I. kategorii. Do kategorie I. kromě bufoteninu patří také 

látky jako je např. heroin, LSD, marihuana, MDMA, meskalin, psilocybin aj. V této 

skupině jsou tedy zařazeny takové látky, které mají velký potenciál pro zneužívání, dále 

pak látky, které nejsou v současné době povoleny k lékařskému využití v léčbě ve Spo-

jených státech a  nakonec se jedná o rizikové užívání drogy nebo jiné látky, kdy je 

nutný lékařský dohled Error! Reference source not found..  

Odchyt ropuchy coloradské není trestným činem samo o sobě (v Arizoně, USA, lze 

legálně chytit až deset ropuch v případě vlastnění rybářské licence). Porušení trestního 

zákona by nastalo v případě, pokud by se prokázalo, že ropucha byla sebrána za účelem 

užití halucinogenního jedu [60]. Je třeba také poznamenat, že státy jako je Kalifornie, 

Arizona a Nové Mexiko, v nichž je (nebo byla) ropucha coloradská původní, je nelegál-

ní tyto ropuchy vyvážet. Například Ministerstvo zvěře a ryb v Arizoně hovoří jasně: 

"Nesmí se vyvážet jakékoliv volně žijící živočichové ze státu; dopravovat, nabízet k 

prodeji, prodávat, prodávat jako živou návnadu, obchodovat s nimi, nakupovat, prona-

jímat, vystavovat, šířit .. v rámci státu ..." [61]. V Kalifornii,  byla ropucha coloradská 

označena jako "ohrožená" a její držení je nelegální dle Oficiálních californských zákon-

ných nařízení, hlava 14. Oddíl - Přírodní zdroje 1. , Pododdíl, Kapitola 5. § 40. Obecná 

ustanovení týkající se původních plazů a obojživelníků.  

(a) Obecný zákaz – za protiprávní jednání je považováno chycení, sběr, záměrné zabití 

nebo zranění, vlastnění, koupení, rozmnožování, prodávání, dovoz nebo vývoz původ-

ních plazů nebo obojživelníků, nebo jejich částí". V Novém Mexiku je ropucha colorad-

ská uvedena jako "ohrožená" – její odchyt je protiprávní [55].  

                                                 
17 Ve smyslu povahy přestupku nebo trestného činu 
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6 Popis intoxikací jedem z halucinogenních ropuch 

V této podkapitole popíši intoxikaci halucinogenním jedem z ropuchy zelené, kterou 

popsal A. Morgan ve své knize Ropuchy a prašivky [41]. Ve svém reportu  bohužel 

nezachytil psychický prožitek své intoxikace, a proto tuto kapitolu mj. doplňuji  

o úryvky zejména psychických zkušeností lidí, kterým byl  žilně aplikován bufotenin 

viz.v kapitole 4.4 , neboť se mi nepodařilo se mi sehnat jiné podrobně popsané zkuše-

nosti s jedem ropuchy obecné či zelené. 

6.1 Zkušenost s halucinogenním jedem ropuchy zelené 

V reportu A. Morgana jsou zajímavé jeho experimenty s různými formami aplikace jedu 

a postupy při získávání. A. Morgan podrobně popisuje, jak během vdechnutí ropušího 

jedu nosem subjektivně pociťoval pouze nepříjemné stavy fyzického charakteru. Halu-

cinace zejména zrakové, které by byly u tohoto druhu intoxikace předpokládány, 

se u něj nedostavily. Intoxikaci subjektivně hodnotil jako nepříjemnou. 

U experimentu s intravenózním podáním bufoteninu se vyvolané účinky od dříve po-

psané zkušenosti A. Morgana popsané v předchozí v kapitole xx značně lišily. 

V závislosti na výši aplikované dávky dobrovolníci prožívali různé stavy. Dva ze čtyř 

dobrovolníků, kterým byly podány dávky po 4 a 8 mg shodně popisovaly stav intoxika-

ce za příjemný. Kromě zrakových halucinací byly popsány mírné fyzické příznaky 

intoxikace. Dávka 16 mg18 u dobrovolníka vyvolala velmi negativní intenzivní fyzické i 

psychické prožitky.  

 
 
A. Morgan zkoušel mnoho metod aplikace ropušího jedu z ropuch obecných a zelených 

od olizování jejich jedových žláz, otírání si zvířat o čelo a jedení savého papíru, 

ve kterém střádal (po pět nocí) ropuší jed. Ve všech případech zaznamenal rozšíření 

zorniček a mnohem větší intenzitu viděných barev a jen pár halucinačních přízna-

ků. Po pozření ropuší kůže viděl mihotavé jiskřičky světla. 

Ve své knize A. Morgan podrobně popisuje inhalaci ropušího jedu: 
                                                 
18 Nejvyšší dávka, která byla intravenózně podána 
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„Na jaře roku 1987 jsem podnikl svou každoroční výpravu do Epping Forest v Essexu, 

severovýchodně od Londýna. Mezi zmítajícími obojživelníky jsem objevil dvě nedávno 

utopené samice. Vylovil jsem je a odnesl domů s úmyslem roztlouci je a tak získat jed. 

Proces odstraňování kůže byl v praxi dost nepříjemný. První kůže se podařila stáhnout 

vcelku. Na podruhé jsem vyřízl pouze jedové žlázy, které jsem i s kůží vložil  do hmož-

díře a přidal polévkovou lžíci vody. Žlázy i kůži jsem  hodinu a půl roztloukal a poté 

vytáhl. Sedlinu, která v hmoždíři zůstala, jsem nechal přes noc na teplém místě vy-

schnout. Rozdělil jsem usazeninu na dvě části, jednu jsem si vzal krátce po jejím získá-

ní, druhou o měsíc později. V obou případech byly účinky ve svých projevech  i délce 

trvání shodné. Uvádím pouze výsledky druhé zkoušky, opsané z poznámek, jak jsem je 

v té době zaznamenal. 

 

15:41  První dávka vdechnuta pravou nosní dírkou. Během jedné minuty nosní dírka 

silně znecitlivěla. 

15:45 Zbývající množství vstřebáno levou nosní dírkou. 

15:48 Znecitlivění se rozšiřuje na špičku nosu i kolem jeho otvorů. 

15:49 Divoké kýchání, silně orosené čelo. 

15:52 Znecitlivěly kořeny zubů na levé straně. 

15:45 Kýchání i pocení pokračuje. 

15:56 Změřen puls, 82 tepů za minutu. 

15:58 Celá levá strana nosu znecitlivělá a stejně tak hřbet nosu na pravé straně. 

16:00 Kýchání ustalo, bolest nosní kobylky, pocené pokračuje. První „halucinační“ 

příznaky: retenze viděného způsobuje hýbání rukou atd., obrazy zanechávající 

stopu. 

16:03 Lehká bolest na spáncích 

16:05 Nadměrné slinění 

16:06 Mírné zrychlení pulsu – 86 tepů za minutu. 

16:10 Určité množství prášku proniklo dozadu do úst, způsobuje bolest v krku. 

16:13 Dráždění v nose: nucení vysmrkat se. 

16:15 Hlenová zátka v krku nutí ke zvracení. 

16:23 Znecitlivění zmizelo. Hleny stále dráždí. 
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16:26 Puls 82 tepů za minutu. 

16:27 Čelo orosené již méně. Cítím se „normálněji“. 

16:32 Cítím se velmi unaven. 

16:36 Prudké pálení uvnitř nosních dírek. 

16:44 Množství slin a hlenu v nose ubývá, nos stále pálí. 

Brzy po obou testech jsem upadl do krátkého, leč hlubokého spánku, který trval tak půl 

hodiny. Nebyla to příjemná zkušenost, a protože bylo obtížné jak stát, tak chodit, strávil 

jsem většinu druhého experimentu vsedě. První dvě poznámky měly roztřesené, neumě-

lé písmo, připomínající písmo dítěte a obsahovaly absurdní gramatické chyby. Ještě 

následující den jsem v nose cítil slabé pálení“ [41]. 

6.2 Zkušenost s aplikací bufoteninu 

V roce 1955 v Ohijské věznici byl čtyřem dobrovolníkům aplikován intravenózně bufo-

tenin.  

„První dobrovolník obdržel v rozmezí tří minut 1 mg směsi, druhému byly aplikovány  

2 mg. Oba pocítili svědění a napětí. Druhému navíc zrudl obličej a oči mu plných sedm 

minut těkaly z místa na místo. 

Třetí muž obdržel 4 mg a mimo obdobné příznaky cítil navíc otupění celého těla  

a „příjemný pocit nadvlády těla nad vědomím“. Měl rozšířené zorničky a tvrdil, že vidí 

pohybující se jasně červené a oranžové tečky. Trvalo plných 15 minut, než jeho tvář 

nabyla původní barvy. 

Čtvrtý dobrovolník dostal 8 mg. Jakmile byl bufotenin aplikován. Řekl: „Vidím rovné 

bílé čáry na černém pozadí. Nedokážu zachytit vzor. Teď vidím červené, zelené a žluté 

body, velmi jasné, jako by byly vytvořeny z fluorescenční látky, pronikají do bílých čar 

a proplouvají jimi podobně jako krevní buňky cévami“. Tyto vizuální vjemy byly regis-

trovány, ať byly oči zavřeny či nikoli. Tvář měl temně rudou,orosenou potem. Haluci-

nační představy, společně s těkavými pohyby očí a rozšířenými zorničkami zmizely po 

dvou minutách. Po svém zážitku tvrdil, že „i v době, kdy bylo působení látky nejsilněj-

ší, jsem se cítil lépe a příjemněji než obvykle.“ 

Hodinu a půl po první dávce bylo druhému dobrovolníkovi aplikováno dalších 16 mg. 

Okamžitě pocítil pálení v ústech, celé tělo jej svědilo. V závěrečném momentu aplikace 
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cítil obrovský tlak na prsou a pozvracel se. Před očima viděl rudé tečky a na podlaze, 

která se jevila bližší než obvykle, viděl červenofialové skvrny. Po dvou minutách halu-

cinace zmizely a vše viděl s nádechem žluté. Nedokázal provést jednoduché duševní 

úkony a 25 minut se cítil nesvůj, v napětí a přetížen myšlenkami. Po 40 minutách se 

podle vlastních slov cítil lépe, ale potřeboval to rozchodit jako kocovinu. Hodinu po 

začátku se mu do tváře vrátila původní barva. Žádnému z mužů nebyla naměřena vý-

razná změna krevního tlaku nebo tepu“ [41].  

6.3 Popis intoxikací jedem ropuchy coloradské 

Zde jsou uvedeny reporty experimentátorů/uživatelů z USA, ve kterých popisují své 

zážitky z intoxikace ropuchou coloradskou, jak pozitivního tak negativního charakteru. 

Tyto reporty jsou z webových stránek o drogách Erowid. Jazyk použitý v reportech 

obsahuje mnoho slangových výrazů, a proto se nejedná o doslovný překlad.  

Společné znaky popsané v reportech experimentátorů/uživatelů, byl proces získávání 

jedu z ropuchy, forma aplikace jedu a rychlý nástup účinku. Všichni měli podobný set  

a setting, prožívali silné zrakové halucinance a somatické příznaky - pocity létání, padá-

ní, rychlé jízdy, nestability, deformity. Experimentátoři/uživatelé měli při intoxikaci 

také podobné problémy s pocity integrity duše a těla. Všechny popsané zážitky byly 

velice intenzivní. Z reportů usuzuji, že hranice mezi pozitivním  a negativním prožívá-

ním akutní intoxikace je velmi tenká.  

6.3.1 Zkušenost s halucinogenním jedem ropuchy coloradské I. 
„Chtěl jsem si pouze sednout a popsat, jak probíhala má 1. zkušenost s ropuchou.  

Od Čtvrteční do páteční večeře jsem hladověl.Vzal jsem si vitamin C, E, B atd. Utřídil 

jsem si myšlenky, relaxoval jsem ve svém pokoji a poslouchal Floydy. Upravil jsem si 

prostředí tak, abych se cítil fyzicky i psychicky pohodlně, rodinně. Zahřál jsem ve fajfce 

ropuší jed až začal černat a kouřit. Pomalu jsem kouřil – hustý šedivý kouř se točil 

v fajfce, rychle a masivně jsem sál do plic a kouř jsem vydechl nosem. Opravdu velký 

šluk. Šluk, jako bych si dával práska marihuany.  

Jakmile jsem dokouřil, věděl jsem, že jsem si vzal velkou dávku. Měl jsem zrakové 

halucinace  ještě než jsem stačil vydechnout o 10 vteřin později, měl jsem  pouze  čas 

zhasnout zapalovač a odložit fajfku, než se svět rozpustil a já kompletně ztratil kontakt 
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s realitou. Byl to nejrychlejší a nejtěžší trip, který jsem kdy měl. Prvních 30 sekund bylo 

ohromujících, nepopsatelných a tak nějak hrozných. Měl jsem co dělat abych se nepo-

sral, relaxoval a nepanikařil. Ale ta počáteční jízda byla jako jízda na horské dráze. 

Racionálně víš, že horská dráha je bezpečná, ale jak se vrháš dolů ze srázu, přepadají tě 

myšlenky na smrt a do hrdla se tě tlačí srdce. 

Že jsem nezískal ze zážitku nic pozitivního není vůbec pravda. Jde jenom o to, že to 

bylo tak intenzivní. Když dostaneš rychlost, zjistíš, že není cesta zpět. Jsi jí oddaný. 

Jedinou cestou je to, že to sjedeš [63].“ 

6.3.2 Zkušenost s halucinogenním jedem ropuchy coloradské II. 
„Trochu jsem se připravil na nadcházející trip. Všechno šlo normálně jako každý den. 

Sedl jsem si, nechal jsem plynout své myšlenky a relaxoval jsem. Byl jsem trochu ner-

vózní, neboť jsem nevěděl, co mám od nové zkušenosti očekávat. 

Vložil jsem asi pět kousků usušeného ropušího jedu velikosti hlavičky zápalky a dal je 

do skleněné fajfky. Potom jsem fajfku postavil horizontálně, abych se ujistil, že všechny 

kousky jsou stejné a jsou na konci fajfky. Poté jsem začal zapalovačem jed nahřívat tak 

dlouho, než se začal pálit a praskat. Fajfka se zaplnila kouřem. Vdechnul jsem veškerý 

kouř, který byl ve fajfce (pravděpodobně příliš) jedním hlubokým vdechem. Téměř 

hned jsem začal pociťovat účinky. Měl jsem pocit, jako bych byl v tu chvíli v prdeli, 

ale řekl jsem si, že to brzy přejde a tak to zkusím a užiji si to.  

Lehl jsem si zpátky na svou postel a měl jsem nevýznamný vizuální halucinace, 

můj zrak byl ale jiný než normálně. Byl to tunel jako s věcmi mírně rozmazanými  

a statickými, pokud to dává vůbec nějaký smysl. Fyzicky jsem to cítil jako bych byl 

katapultován tisíc mil za hodinu a nemohl jsem vůbec nic dělat  abych to zastavil. Moje 

zuby neměly daleko k drkotání. Když jsem uslyšel jednoho z mých rodičů začal jsem 

šílet. Přesunul jsem se do přízemí nejdále od nich a lehnul jsem si na gauč abych vydr-

žel konec tripu než to začne ustupovat. Začal jsem se pak procházet a cítil své nohy jak 

jsou rozechvělé a slabé.  Celkově to však byl příjemný a vzrušující zážitek.  

Byl jsem šťastný za tu zkušenost s 5-MeO ale rozhodně nespěchám abych to znovu 

v brzké době zkusil. Neřekl bych, že jsem si tuto zkušenost užil ani že bych jí litoval. 

Řekl bych, že je to něco k čemu je třeba přistupovat opatrně. Zkušenost jednoho člověka 

může být velmi odlišná od druhého“ [64]. 
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6.3.3 Zkušenost s halucinogenním jedem ropuchy coloradské III. 
„Vrátil jsem se z Arizóny, kde jsem nasbíral jed. Našel jsem pouze 3 ropuchy, ale jedna 

byla velká samice, tak mě obdařila velkým množstvím jedu. Nikdy předtím jsem to 

nezkoušel. Pouze jsem kouřil marihuanu, speed. Naplnil jsem svou fajfku množstvím 

jedu velkým jako je hlavička od zápalky a zapalovačem jsem ji nahříval. Suchý jed 

začal praskat a kouřit a já začal inhalovat. Nedal jsem si velkého „práska“ ve strachu 

abych to nepřehnal, ale najednou jsem slyšel zvláštní hučení. Rychle jsem se rozhlédl 

kolem sebe abych zachytil vše co se mění nebo hýbe. Stoupnul jsem si a klopýtal svým 

pokojem a potom do koupelny, abych zkontroloval svůj obličej.   

Nic se nedělo kromě toho zvláštního hučení. Směs pocitů sjetí a opilosti. Dokouřil jsem 

a poté jsem zadržel kouř, cítil jsem vlnu elektrizujícího brnění a znecitlivění své páteře, 

potom krku a lebky. Moje tělo se začalo třást a moje ruce a žaludek se vehementně 

třásly. Podíval jsem se na svůj monitor, kde byla ještěrka – koukal jsem se jak se jí 

nafukuje krk a jak pohybuje hlavou. Cítil jsem, že mám stovky žiletek v páteři mezi 

obratli a míchou. Cítil jsem, jako by mi elektřina otřásala páteří. Můj svět se rozplynul  

a já jsem se cítil jako bych byl mimo své tělo, ale byl jsem uvnitř něj. 

Byl jsem „mimo“, ale bdělý. Znecitlivělý, ale shrbený pod intenzivní vlnou elektřiny. 

Začal jsem panikařit a klopýtal jsem do temné místnosti s černým světlem. Chtěl jsem 

se něčeho chytit a neztratit svět. Nemohl jsem zavřít oči ani zastavit popadání sebe. Své 

ruce jsem cítil jako by ve mě splývaly a všechno další čeho jsem se dotknul do mně  

přecházelo. Hlava se  mi rozlévala jako louže. Přikrývka ze mě sklouzla a rozpustila se. 

Myslel jsem si, že mám špatnou reakci, a chystal jsem se zemřít. Sáhl jsem po telefonu 

a volal jsem své přítelkyni, aby se mnou hovořila a trochu mi to pomohlo. Pomalu to 

odeznělo a já  se krásně sjel. Někteří lidé srovnávají tento pocit k éčku (extáze). Nevím 

proč… Všechno co vím je přilepený úsměv na mém obličeji. Po vrcholu se věci zdály 

zdeformovaný a mimo místo. Zaznamenal jsem věci zesílený a všechny velikosti byly 

obrovské. Cítil jsem jak hlava nebyla připoutaná k tělu a ruce se mi vytáhly. 

Celkem to byla bláznivá posraná zkušenost. Doopravdy jsem neměl halucinace takové 

jako s houbičkama nebo s LSD. Nikdy jsem nezkusil nic podobného, ale všichni moji 

přátelé říkali, že to je mnohem víc intenzivnější. 
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Všichni až na jednoho se cítili, že umírají. Jsem si jistý kdybych si toho vzal hodně, trip 

by byl horší. Tato droga je časově náročná na přípravu. Totální ztráta celé osobnosti a 

má 100% nepředpokládané účinky. Upřímně, jako teď jsem několik let už nebrečel 

….byl jsem si jistý, že zemřu [65].“ 
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6.3.4 Zkušenost s halucinogenním jedem ropuchy coloradské IV. 
„Byl jsem natěšený ropuší jed vyzkoušet, protože kamarád říkal, že po velkém „prásku“ 

je to velmi intenzivní. Byly asi tři hodiny odpoledne a můj kamarád získal ropuší jed 

aniž by poranil ropuchu. Usušili jsme ho, dali do fajfky a zahřáli. Po prvním vdechnutí  

a pár vteřinách přišly velmi silné účinky.  Vše co si pamatuji byly jasné barvy, potom 

závratě a černé vidění. O dvacet minut později jsem se probral na zemi stočený dokola. 

Byl jsem pokálený, pomočený a pozvracený. Můj kamarád také zvracel. Říkal mi,  

že jeho zážitek byl oproti mému slabší. Příště si opravdu rozmyslím, jestli to budu 

zkoušet znovu [66].“ 

6.3.5 Zkušenost s halucinogenním jedem ropuchy coloradské V. 
„V hodině jsem byl na základní čáře a nemohl jsem uvěřit, že jsem v tom. Na zvláštní 

cestě jsem měl silné zrakové vjemy. Obrovský příval myšlenek plynuly mou myslíod 

negativních po pozitivní a všude mezi tím.  Na tajemné cestě jsem se cítil osvíceně na 

rozdílných částech svého života ve kterém jsem zkoušel udržet svá tajemství. Občas si 

na to vzpomenu ale  kupodivu tyto vzpomínky nejsou nepříjemné. Mimochodem nejvíc 

„cool“ věc na kouření jedu je získávání ropušího jedu. Když jsem sbíral jed z Merlina, 

zaznamenal jsem dilataci jeho zorniček [67].“  

6.3.6 Zkušenost s halucinogenním jedem ropuchy coloradské VI. 
„Chtěl jsem si pouze sednout a popsat, jak probíhala má 1. zkušenost s ropuchou. Od 

čtvrteční do páteční večeře jsem hladověl.. Vzal jsem si vitamin C, E, B.. atd. Utřídil 

jsem si myšlenky, relaxoval jsem ve svém pokoji a poslouchal Floydy. Upravil jsem si 

prostředí tak, abych se cítil fyzicky i psychicky pohodlně, rodinně. Zahřál jsem ve fajfce 

ropuší jed a kouřil jsem. Pomalu jsem kouřil – šedivý kouř se točil v fajfce, rychle  

a masivně jsem sál do plic a kouř jsem vydechl nosem. Opravdu velký šluk.  

Když jsem dokouřil, zaregistroval jsem, že jsem si vzal velkou dávku. Měl jsem zrako-

vé halucinace i před tím když jsem dokouřil o 10 tepů později, měl jsem  pouze jsem 

měl čas zhasnout zapalovač a odložit fajfku, než se svět rozpustil a já kompletně ztratil 

kontakt s realitou. Byl to nejrychlejší a nejtěžší trip, který jsem kdy měl. 
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Prvních 30 sekund bylo ohromujících, nepopsatelných a tak nějak hrozný…..  a relaxo-

val jsem  a nepanikařil. Ale ta počáteční jízda byla jako jízda na horské dráze. Racio-

nálně víš,  že horská dráha je bezpečná, ale jak se vrháš dolů, přepadají tě myšlenky na 

smrt  a  do hrdla tě tlačí srdce….[68] „ 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Výzkum 

Z důvodu dostatečné neprobádanosti jevu týkajícího se užívání halucinogenních ropuch 

jsem se rozhodla realizovat tento výzkum, který podrobně v této kapitole popíši.  

Pro získání respondentů pro kvalitativní i kvantitativní výzkum jsem využila formu 

vyhledávání a  kontaktování potencionálních uživatelů pomocí internetu. Tento postup 

jsem zvolila z důvodu větší pravděpodobnosti získání respondentů do svého výzkumu. 

7.1 Výzkumný cíl 

Výzkumným cílem bylo popsat fenomén užívání halucinogenního ropušího jedu 

v našich sociokulturních podmínkách. Dalšími cíli bylo zodpovědět otázky nakolik je 

užívání ropušího jedu v České republice rozšířené a jaké jsou sociodemografické cha-

rakteristiky uživatelů/experimentátorů.  

V rámci výzkumu jsem se zajímala o vzorce získávání a užívání ropušího jedu. Dále 

jsem se pokoušela zjisti zkušenosti experimentátorů/uživatelů s akutními intoxikacemi  

a případnými komplikacemi spojenými s užitím/užíváním. Posledním z cílů bylo zjistit, 

jestli existuje riziko vzniku závislosti spojené s užíváním ropušího halucinogenního 

jedu.  

7.2 Etika výzkumu 

Z etických důvodů jsem nezvolila pro získávání respondentů letáky či dotazníky, které 

by byly rozvěšeny po školách, institucích apod. a také proto, že jsem dopředu nepřed-

pokládala výraznou penetraci tohoto jevu a proto jsem vyhledávala lidi, kteří mají pří-

stup a potenciální vztah k ropuchám.  

Letáky by mohly působit jako návod k užívání halucinogenního ropušího jedu u lidí 

mladších 18 let.  

Ve výzkumu byla zaručena naprostá anonymita probanda (popř. osob, o kterých se 

proband zmínil). 
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Účast probanda ve výzkumu byla dobrovolná. Proband byl podrobně seznámen 

s výzkumným záměrem a mohl kdykoli z výzkumu vystoupit. Na jeho žádost mohly být 

jeho údaje smazány.  

7.3 Metoda sběru dat 

Předpokládala jsem, že data budu sbírat dvojí metodou. Metodou dotazníku  

a rozhovoru. Každý návštěvník stránek - potencionální experimentátor/uživatel haluci-

nogenního ropušího jedu si mohl vybrat, zda-li na stránkách vyplní on-line dotazník, či 

mě bude kontaktovat prostřednictvím e-mailu za účelem navázání užší spolupráce. 

7.3.1 Dotazník 
Způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí jsem zvolila proto, 

abych hromadně získala údaje o velkém počtu osob. Domnívala jsem se, že respondenti 

budou raději odpovídat na otázky ohledně užívání halucinogenního jedu formou dotaz-

níku z důvodu naprosté anonymity a časového a prostorového pohodlí. 

Dotazník obsahoval celkem 16 tématických okruhů a dohromady 36 položek. Vyplnění 

dotazníku průměrně zabralo deset minut. Cílem dotazníku bylo získat kvantitativní 

informace o uživatelích/experimentátorech halucinogenního jedu. Dotazník se skládal  

z položek týkajících se demografických údajů uživatelů/ experimentátorů, jejich zkuše-

ností s ropuším halucinogenním jedem apod. Přepis dotazník, který byl předkládán 

k vyplnění je uveden v příloze. V dotazníku byly použity otázky otevřené, uzavřené i 

polouzavřené. 

7.3.2 Rozhovor 
Pro metodu dotazování formou rozhovoru jsem se rozhodla z důvodu získání kvalitativ-

ních dat ohledně užívání ropušího halucinogenního jedu. Rozhovor zachytí fakta, ale i 

hlouběji pronikne do motivů a postojů respondentů. Výhodou je sledování i některých 

vnějších reakcí respondenta a podle nich možnost potom pohotového usměrňování 

dalšího průběhu kladení otázek. Potencionálním respondentům jsem nabídla interview 

buď interpersonálně, přes telefon, Skype, či ICQ.   

V rozhovoru bych se řídila otázkami z dotazníku a dala bych přednost především ote-

vřeným otázkám před uzavřenými vzhledem k jeho možnosti volnosti a pružnosti.  
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Z důvodu bezprostředních, osobních anebo důvěrných odpovědí bych rozhovor  prefe-

rovala před dotazníkem. 

Přímý kontakt respondenta s výzkumníkem by měl být zárukou pravdivých a dostateč-

ných odpovědí. 

7.4 Charakteristika souboru zkoumaných osob 

Kritériem pro výběr účastníků výzkumu byla zkušenost s užitím ropušího halucinogen-

ního jedu v České republice. 

Ve výzkumu jsem se zaměřila především na studenty přírodovědných oborů na VŠ 

apod. Zaměřila jsem se obecně na lidi, kteří pracující se zvířaty (zjm. obojživelníky), 

výzkumníky v oblasti zoologie, batrachologie atd. 

Tyto skupiny lidí mohou mít zájem o poznávání nových jevů a mohou mít také odpoví-

dající znalosti o ropuchách a o jejich jedu. Zároveň tito lidé mohou znát další osoby, 

které mají zkušenost s užíváním halucinogenního jedu. 

7.5 Metoda výběru zkoumaných osob 

Metodou výběru jsem zvolila metodu „sněhové koule“ (snowball sampling).  

Založila jsem webové stránky www.ropuchy.wz.cz [69] Obr.10, na nichž mohli re-

spondenti vyplnit on-line dotazník, či mě mohli kontaktovat prostřednictvím e-mailu 

(včetně formuláře na odesílání e-mailu – zaručena anonymita probanda) za účelem 

osobní spolupráce. Z celé České republiky jsem osobně kontaktovala formou e-mailu 

cca 2.000 lidí - vysoké školy – odborné asistenty, vedoucí kateder apod., vyšší odborné 

školy, střední školy – učitelé (veterinářské, přírodovědné, zemědělské, ekologické), 

veterinární ambulance a kliniky, zoologické zahrady, chovatele obojživelníků, teraristi-

ky, spolky zabývající se obojživelníky, Český svaz ochránců přírody a jeho spolky, 

ekologické asociace, herpetology, zoology, batrachology, Národní muzeum, Herpetolo-

gickou společnost, na jejichž stránkách je mj. odkaz na mé stránky Herp [70]. 

E-mailovou formou jsem kontaktovala své přátele a spolužáky.  

Snažila jsem se kontaktovat ty lidi, popřípadě subjekty, kteří by mohli mít přístup  

znalosti o ropuchách či pravděpodobnost budou moci znát někoho, kdo tuto zkušenost 

má. 
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Odkaz na své stránky jsem taktéž vložila do diskusních fór, ve kterých se probírají 

témata týkající se intoxikací drogami, názorů a zkušeností s užíváním drog apod. 

Z diskusních fór jsem využila: nyx19 [71], lidé.cz20 [72], biotox21 [73], fet22 [74]. 

Dotaz ohledně zkušenosti s halucinogenními žábami jsem zveřejnila v diskusích  týkají-

cích se chování žab v teráriích. 

O webových stránkách jsem se zmínila také na facebooku23 [75]. Na facebooku jsem 

záměrně z etických důvodů nevložila přímý odkaz, který by byl volně přístupný všem 

jeho uživatelům.  

7.6 Výsledky výzkumu 

Výsledky výzkumu jsem rozdělila na výsledky přímé a nepřímé.  

Výsledky výzkumu jsou jiné, než  jsem předpokládala, ač jsem před zahájením výzku-

mu věděla o lidech, kteří osobně znají uživatele a experimentátory jedu 

z halucinogenních ropuch. 

7.6.1 Přímé výsledky výzkumu 
Během výzkumu, který trval od listopadu roku 2008 do konce dubna 2009, navštívilo 

webové stránky přes 1 000 lidí. Osobní spolupráci mi nenabídl ani jeden uživa-

tel/experimentátor s halucinogenním ropuším jedem a dotazník vyplnil pouze jeden 

relevantní uživatel. Tento respondent byl ve věkové kategorii 31- 40 let užívá průměrně 

4-6x za rok halucinogenní ropuší jed olizováním ropuší kůže. Druh ropuchy neuvedl. 

Informace o užívání halucinogenního jedu získal z internetu. Poprvé halucinogenní jed 

užil ve svých 35 letech. Ze svého okolí zná 2 lidi, kteří se touto aktivitou zabývají. 

Osobní zkušenost s účinky halucinogenního jedu hodnotil stručně: „jako kouření kono-

pí“. E-mailovou formou mě mj. kontaktoval člověk, který měl zkušenost s kouřením 

usušené ropuší kůže, avšak bez jakýchkoli příznaků intoxikace.  

                                                 
19 „komunitní server, určený pro lidi, kteří se chtějí něco dozvědět a zároveň ostatním něco dát“ 
20 „portál obsahující nejen diskusní fóra“ 
21 „encyklopedie psychotropních rostlin“ 
22 „sběrná referenční databáze drog, jejich kultur a účinků“ 
23 „rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživa-
teli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě“. 
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7.6.2 Nepřímé výsledky výzkumu 
V průběhu výzkumu jsem si dopisovala s několika lidmi, kteří uživatele halucinogen-

ních ropuších jedů osobně znali. Jejich prostřednictvím jsem předávala informace o 

svých stránkách s výzkumem a s prosbou o vyplnění dotazníku, či kontaktování pro užší 

spolupráci.  

Z e-mailů či diskusních fór se mi ozývali lidé s různými názory na téma halucinogen-

ních ropuch. Většina lidí o tomto jevu nikdy neslyšela a byla překvapena. Další skupinu 

tvořili lidé,  kteří o tomto jevu nic nevěděli, ale rádi by halucinogenní jed vyzkoušeli 

(jednalo se především o uživatele lysohlávek a jiných přírodních halucinogenů). Setkala 

jsem se i s jednou negativní reakcí, kdy dotyčný měl pocit, že lidi navádím k užívání  

a týrání halucinogenních ropuch. Získala jsem i informace od veterináře, který léčil psa 

intoxikovaného ropuším halucinogenním jedem. Většina lidí projevila velký zájem 

o toto téma. Kromě odpovědí na ropuchy jsem zjistila, že někteří lidé zkoušeli užívat 

jed mloka skvrnitého a tarichy kalifornské. 

V rámci výzkumu jsem zjistila od MUDr. Hany Rakovcové z Toxikologického infor-

mačního střediska v Praze, že nemají v databázi jediný konzultovaný případ intoxikace 

ropuším halucinogenním jedem. 
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Diskuse  

 
Před započetím výzkumu jsem předpokládala, že prostřednictvím dotazníku získám 

alespoň deset respondentů. Reálně mi odpověděl pouze jeden uživatel. Tuto skutečnost 

si vysvětluji následujícími důvody: uživatelé/experimentátoři se v České republice 

nevyskytují, a nebo jsem nenarazila na jedince či příslušnou komunitu, která ropuší 

halucinogenní jed užívá. Vzhledem k tomu, že společnost je o tomto fenoménu málo 

informována, je i výskyt tohoto jevu pravděpodobně ojedinělý. 

Dalšími důvody nižšího výskytu experimentátorů/uživatelů jedu může být špatná do-

stupnost halucinogenní ropuchy, nepříjemná forma aplikace jedu a také nepříliš inten-

zivní halucinogenní účinky. Experimentátoři/uživatelé halucinogenních ropuch mohou 

být uzavřeni vůči okolí a nemusí mít osobní zájem o šíření informací na veřejnost. 

Způsob, kterým jsem potencionální experimentátory/uživatele vybírala, nezahrnoval ty, 

kteří nemají přístup na internet. 

Mým cílem bylo získat jak data kvalitativní, tak i kvantitativní. Tři měsíce před ukonče-

ním výzkumu jsem řešila problém s nedostatkem respondentů. Přemýšlela jsem nad 

variantou možné finanční odměny pro respondenty, kteří vyplní dotazník či poskytnou 

rozhovor. Dotazník je však zcela anonymní, a proto není možné ověřit pravdivost po-

skytnutých informací od respondentů. Vyplnění desetiminutového dotazníku není příliš 

časově a mentálně náročné a pokud by experimentátor/uživatel chtěl odpovědět, tak 

odpoví. Finanční odměna by mohla přilákat „falešné“ respondenty, kteří by za účelem 

snadného výdělku vystupovali jako uživatelé jedu, ač jimi nejsou. Z výše uvedených 

důvodů jsem nakonec možnost finanční odměny zamítla. V průběhu trvání výzkumu 

několik osob dotazník vyplnilo za účelem vlastního pobavení. Z charakteru odpovědí 

bylo patrné, že se nejedná o pravdivé informace, a proto byly z výzkumu vyřazeny. 

Musím se zamyslet i nad tím, za jakých okolností byl článek o užívání jedu 

z halucinogenních ropuch, napsán. Kdo jej zangažoval, případ zmedializoval, zda s tím 

jednotliví lidé – uživatelé/experimentátoři souhlasili, či zda celý článek nebyl jen vy-

myšlený a postavený na lživých informacích sloužících k mystifikaci čtenářů. Pokud by 

informace uveřejněné v médiích byly pravdivé, tak můžeme předpokládat, že užívání 
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halucinogenního jedu v České republice existuje. V případě, že uveřejněná zpráva byla 

nepodložená, není možné na základě článku vyvozovat žádné  relevantní závěry. 

Výsledek, ke kterému jsem během výzkumu došla, byl z mého pohledu pravděpodobně 

způsoben již výše uvedenými důvody. Dalo by se polemizovat, jestli bych došla 

ke stejnému výsledku, kdybych kontaktovala větší vzorek potencionálních experimentá-

torů /uživatelů. V případě, že bych měla možnost osobně se setkat se s někým, kdo by 

zkušenost s halucinogenním ropuším jedem měl, uvažuji nad tím, zda by byl ochoten mi 

poskytnout rozhovor či vyplnit dotazník. Domnívám se, že u otázek na téma užívání 

halucinogenů by jeho experimentátoři/uživatelé raději zůstali v anonymitě a více by jim 

vyhovovala forma dotazníku přes internet.  

Zvolila jsem dle svého názoru nejlepší dostupnou metodu pro získávání respondentů 

z dané cílové skupiny. Tato metoda vyhovovala kritériím etických zásad, pokryla širo-

kou skupinu lidí z celé České republiky, která by halucinogenní ropuší jed mohla pří-

padně užívat. Pokud se fenomén užívání halucinogenního jedu vyskytuje,  pravděpo-

dobně je nerovnoměrně v populaci rozprostřen  a je těžké jej zachytit. 

V případě, že by výzkum probíhal znovu, zvolila bych stejnou metodu získávání dat. 

Epidemiologickým šetřením populace by nebyla pravděpodobně data o užívání získána, 

neboť by nevyhledávala konkrétní cílovou skupinu. Záleželo by zejména na náhodě, 

pokud by se nějaký experimentátor/uživatel výzkumu zúčastnil. Tato metoda by byla 

navíc velmi nákladná a nedá se předpokládat, že by mohla přinést srovnatelné, nebo 

lepší výsledky. 

Výzkumem bylo zjištěno, že užívání jedu halucinogenních ropuch není v České repub-

lice příliš rozšířeno, jak o tomto „novém“ fenoménu před dvěma lety informovala me-

dia. Myslím si, že vzhledem k neznalosti, složitosti získání (případně přípravy) ropušího 

jedu a nemožnosti odhadnout množství účinné látky si potencionální uživatelé či expe-

rimentátoři raději zvolí jiný druh halucinogenu.   

Domnívám se, že i když je experimentátorů/uživatelů halucinogenního ropušího jedu 

málo, vykazují asi podobné charakteristiky jako jiní experimentátoři/uživatelé například 

halucinogenních hub. 
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V případě plánování dalšího výzkumu  by bylo možné zjistit podrobnější informace o 

uživatelích přírodních halucinogenů. V čem se lidé užívající např. lysohlávky od lidí 

užívajících ropuší halucinogeny se bohužel nepodařilo v rámci tohoto výzkumu zjistit.  
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Závěr 

 
 
V rámci výzkumu jsem kontaktovala přes 2000 potencionálních experimentáto-

rů/uživatelů jedu halucinogenních ropuch. Bohužel jsem výzkumem nezískala žádné  

reporty od experimentátorů/uživatelů týkající se užívání jedu z halucinogenních ropuch. 

Proto má předložená práce má rešeršně teoretický charakter. Z mého výzkumu vyplývá, 

že tento jev není rozšířený a nehrozí přímé ohrožení populace. Tento fenomén je 

v budoucnu třeba monitorovat, ač nepředstavuje vážné riziko. V případě realizování 

dalšího výzkumu bych doporučila kontaktování potencionálních experimentáto-

rů/uživatelů stejnou metodou jaká byla použita v tomto výzkumu. Pokusila bych se do 

výzkumu zahrnout více sociálních skupin a větší počet osob. Navíc bych využila mož-

nost získávání respondentů oslovováním na různých parties, festivalech, apod.  
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Obrazová příloha 

Obrázek 1 – Ropucha obecná (Bufo bufo) 

 
 

Obrázek 2 – Ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) 

 



56 

 

 

Obrázek 3 – Ropucha coloradská (Bufo alvarius) 

 

 

Obrázek 4 – Rozšíření ropuchovitých ve světě (černě označená území) 
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Obrázek 5 – Bufotenin 

 

 

 

Obrázek 6 – 5 MeO-DMT 
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Obrázek 7 – Způsob manipulace s ropuchou a získávání jedu 
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Obrázek 8 – Získávání ropušího jedu, sušení na skle, sběr 

 
 
 
 
 

Obrázek 9 – „Crack pipe“  
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Obrázek 10 - Vzhled webových stránek www.ropuchy.wz.cz 
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Dotazník pro uživatele i experimentátory halucinogenního ropušího jedu  

Prosím Vás o vyplnění dotazníku s ohledem na období kdy jste užíval/a halucinogenní 
ropuší jed  např. nyní ropuší jed neužíváte a bydlíte v rodinném domě, před 3 lety jste 
ropuší jed užíval a bydlel jste na koleji. Správná odpověď na otázku bydliště je tedy 
"kolej"...  
 
1. Pohlaví  
O muž    O  žena   
 
2. Věk  
O  do 15       O 16-18      O 19-20      O  21-25         O 26-30     O 31-40     O nad 41   
 
3. Rodinný stav  
O svobodný/á    O ženatý/vdaná; druh/družka    O rozvedený/á      O vdovec/vdova   
 
4. Bydliště  
O kolej  O podnájem se studenty  O u rodičů  O podnájem  O vlastní byt/dům O jiné  
 
5. Obec dle počtu obyvatel    
O do 999  O 1000-4999  O 5000-19 999  O 20 000-99 999  O 100 000-500 000  nad 
500 000   
 
6. Kraj  
kraj  (nabídka krajů ČR – vybrání z nabídky) 
 
7. Vzdělání/zaměstnání  
Nejvyšší dosažené vzdělání:  
 
O ZŠ  O SOU/SOŠ bez maurity  O SOU/SOŠ s maturitou  O SŠ  O VOŠ   
O VŠ (bakalářské)  O VŠ (magisterské, doktorské)   
 
 
O studuji  O pracuji  O nezaměstnaný O mateřská dovolená  O v domácnosti  O jiné  
 
 
studuji/pracuji v oboru  ……………………….. 
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8. Informace o halucinogenním jedu  
Od koho a kde jste získal/a informace o ropuším halucinogenním jedu?  ……………… 
 
V kolika letech jste poprvé užil/a ropuší jed?  …………………………………………. 
 
Kde jste poprvé jed užil/a?  …………………………………………………………….. 
 
S kým jste poprvé jed užil/a?  …………………………………………………………… 
 
Jakým způsobem jed užíváte/jste užil/a? …………………………………………………  
 
 
9. Informace o halucinogenních ropuchách  
Odkud jste ropuchu získal/a?  
O zverimex  O kamarád/známý  O inzerát  O škola  O jiné   
 
Užíváte / užil/a jste ropuchu    O svou vlastní  O kamarádovu  O školní  O jiné  
…………. 
 
Jed z žáby získáváte / jste získal/a     O sám/sama  O od jiné osoby   
 
Z jakého/jakých druhu/ů ropuch jed získáváte / jste získal/a? …………………………...  
 
Pohlaví ropuchy, ze které jed získáváte / jste získal/a? O samec  O samice  O nerozlišuji   
O nevím   
 
10. Množství halucinogenního jedu  
V současnosti ropuší jed     O užívám  O neužívám   
 
Odhadujete / odhadoval/a jste množství ropušího jedu?    O ano  O ne   
 
Pokud ano, tak jak odhadujete / jste odhadl/a množství ropušího jedu?  ………………. 
 
Jaké množství ropušího jedu užíváte / užíval/a (v ml)?  ………………………….…….. 
 
11. Způsob užívání  
Jakým způsobem jed užíváte / jste užil/a? (Např. olizování, kouření, apod.) 
  
12. Prostředí a užívání jedu  
Jakým způsobem si "ošetřujete / jste ošetřil/a" prostředí, ve kterém hodláte / jste hodlali 
ropuší jed užít? (Např. nepřítomnost lidí, úprava prostředí apod.) …………………….. 
  
13. Počet lidí v okolí užívající halucinogenní jed  
Kolik lidí ve svém okolí znáte, kteří ropuší jed užívají?  ………………………………. 
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14. Jiné drogy  
Užíváte / užíval/a jste nějakou jinou drogu?  
 
Tabák 
O ano, vyzkoušel jsem  O ano, užívám pravidelně  O ne, nebránil/a bych se vyzkoušet  
O ne, a nechci zkusit   
 
Alkohol 
O ano, vyzkoušel jsem  O ano, užívám pravidelně  O ne, nebránil/a bych se vyzkoušet  
O ne, a nechci zkusit   
 
Konopné látky 
O ano, vyzkoušel jsem  O ano, užívám pravidelně  O ne, nebránil/a bych se vyzkoušet  
O ne, a nechci zkusit   
 
LSD, houbičky nebo jiné halucinogeny 
O ano, vyzkoušel jsem  O ano, užívám pravidelně  O ne, nebránil/a bych se vyzkoušet  
O ne, a nechci zkusit   
 
Extáze (MDMA) 
O ano, vyzkoušel jsem  O ano, užívám pravidelně  O ne, nebránil/a bych se vyzkoušet  
O ne, a nechci zkusit   
 
Stimulancia (pervitin, kokain, aj.) 
O ano, vyzkoušel jsem  O ano, užívám pravidelně  O ne, nebránil/a bych se vyzkoušet  
O ne, a nechci zkusit   
 
Opiáty (heroin, subutex, aj)  
O ano, vyzkoušel jsem  O ano, užívám pravidelně  O ne, nebránil/a bych se vyzkoušet  
O ne, a nechci zkusit   
 
Těkavé látky (toluen apod.) 
O ano, vyzkoušel jsem  O ano, užívám pravidelně  O ne, nebránil/a bych se vyzkoušet  
O ne, a nechci zkusit   
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15. Zkušenosti s užíváním halucinogenního jedu  
Kolikrát jste za celý život užil/a ropuší jed?      O 1 x  O 2-5 x  O 6-10 x  O 11-30 x   
O 31 a více krát   
 
Užíváte / užil/a jste ropuší jed      O častěji sám/a  O častěji ve společnosti dalších lidí   
 
Jak probíhala Vaše první zkušenost při užití ropušího jedu? (prosím o detailnější popis)  
…………………………………………………………………………………………..  
 
Jak probíhala Vaše nejvýraznější intoxikace ("jízda") ropuším jedem?  
  
………………………………………………………………………………………….. 
Jak často užíváte / jste užíval/a ropuší jed? 
  
………………………………………………………………………………………….. 
Zažil/a jste někdy negativní zkušenost související s užíváním jedu? Jakou?   
………………………………………………………………………………………….. 
 
Jak dlouho trvá/trvala v průměru Vaše akutní intoxikace?  
  
………………………………………………………………………………………….. 
Zpozoroval/a jste na sobě příznaky závislosti na ropuším jedu? (tendence zvyšovat 
dávky, nutkání užívat jed opakovaně, pro jeho psychické účinky a dále také proto, 
abyste zabránil vzniku nepříjemných stavů vznikajících při nepřítomnosti ropušího jedu 
v organismu..)?     
O ano O ne   
 
16. Další poznámky  
Máte nějaké další poznámky a připomínky k tomuto tématu? 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Kontaktní e-mail: ropuchy@email.cz 
Pro odesílání anonymních vzkazů můžete využít tento formulář 

Pro diskuzi na téma halucinogenní ropuchy můžete diskutovat v tomto fóru  

 
 
 
 
 
 
 
 


