
Příloha 1 - Základní informace o účastnících výzkumu 

 
Participa

nt 
Pohlav

í 
Věk Diagnóza 

Oddělen
í 

Poby
t 

Místo bydliště Vzdělání 
Lysohlávky/LS

D 
P1 muž 20 F195 1 2 Nepomuk ZŠ ano/ano 

P2 muž 21 F 630 24 5 Vimperk 
SŠ bez 

maturity 
ano/ne 

P3 muž 23 F 200 27 3 
Mariánské 

lázně 
SŠ bez 

maturity 
ano/ano 

P4 muž 23 F 102 24 4 Aš ZŠ ano/ano 

P5 muž 24 F102 24 1 Tachov 
SŠ bez 

maturity 
ano/ano 

P6 muž 24 F201 20 6 Chrančovice ZŠ ano/ne 
P7 žena 27 F701 22 3 Chomutov vyučena ano/ano 
P8 muž 27 F152 1 1 Sokolov ZŠ ano/ano 
P9 muž 27 F201 27 1 Koněprusy vyučen ano/ano 
P10 muž 28 F192 1 4 Hořovice ZŠ ano/ne 
P11 muž 29 F102 24 1 Plzeň SŠ s maturitou ano/ne 

P12 muž 29 F152 19 1 Praha 
SŠ bez 

maturity 
ano/ano 

P13 žena 29 F152 27 2 Dobřany 
SŠ bez 

maturity 
ano/ano 

P14 muž 31 F102 24 1 Kralovice 
SŠ bez 

maturity 
ano/ano 

P15 muž 31 F191 25 2 Kdyně ZŠ ano/ano 

P16 muž 32 F200 20 6 Plzeň 
SŠ bez 

maturity 
ano/ano 

P17 žena 32 F102 29 5 Beroun ZŠ ano/ano 
P18 muž 32 F252 1 24 Líně SŠ s maturitou ano/ano 
P19 muž 32 F200 20 13 Cheb ZŠ ne/ano 
P20 muž 32 F152,F432 9 1 Stříbro SŠ s maturitou ano/ano 

P21 muž 33 F102 24 1 Plzeň 
SŠ bez 

maturity 
ano/ano 

P22 muž 33 F102 24 1 Spálené Poříčí ZŠ ano/ano 

P23 muž 33 F102 24 1 Plzeň 
SŠ bez 

maturity 
ano/ano 

P24 muž 35 F102 24 1 Holýšov vyučen ano/ano 
P25 muž 35 F192 19 1 Kraslice ZŠ ano/ne 
P26 muž 36 F102 24 1 Rakovník SŠ s maturitou ne/ano 
P27 muž 36 F102 24 3 Plzeňský kraj ZŠ ano/ano 
P28 muž 36 F102 24 3 Praha SŠ s maturitou ano/ano 
P29 muž 37 F102 24 1 Karlovy Vary SŠ s maturitou ano/ano 

P30 muž 39 F102 24 1 Praha 
SŠ bez 

maturity 
ano/ano 

P31 muž 39 F200 20 3 
Český 

Krumlov 
ZŠ ano/ano 

P32 muž 40 F102 1 4 Vstiš SŠ s maturitou ano/ano 
P33 muž 40 F102 24 2 Plzeň SŠ s maturitou ano/ano 
P34 muž 44 F220 27 2 Plzeň vyučen ano/ano 



P35 muž 44 F102 24 2 Domažlice ZŠ ano/ne 
P36 muž 45 F313 27 2 Klatovy SŠ s maturitou ano/ano 
P37 muž 54 F102 24 4 Karlovy Vary vyučen ne/ano 

 

 



Příloha 2 - Formulář polostrukturovaného interview 

Pohlaví:          Muž                         Žena       Věk:  

Místo narození:  
 

Místo posledního pobytu: 

Vzdělání:      ZŠ 
                     Vyučen/a 
                      SŠ (bez maturity) 
                      SŠ (s maturitou) 
                      VŠ Bc. 
                      VŠ Mgr., Ing. 
                      Další vzdělání (jaké) 
 

Původní povolání: 
 
Co jste dělal/a poslední rok před léčbou?: 
 

Pobyt č.:  
 
Oddělení č.:  

Diagnóza: 
 

 
Návykové látky: 
 
 
 

 
 

 
Časová osa: 
(kdy užil/a 
lysohlávky 
poprvé, 
další vývoj) 
 

 
                                                     

                                                 

 
1. a)Jaké důvody, 
očekávání vás 
vedly k prvnímu 
vyzkoušení 
lysohlávek? 
 
b) Proč jste 
lysohlávky 
vyzkoušel/a? 
 
c) Jaká byla vaše 
motivace? 
 

 
 
 

 
 2. Jaký byl váš 
první zážitek? 
Odradilo vás to 
nebo povzbudilo? 
 
 

 
 



 
 
3. První 
zkušenosti 
s lysohlávkami 
jste učinil/a sám/a 
nebo jste měl/a 
průvodce (guru)? 
 

 

4. Jaká jsou vaše 
specifika při 
užívání 
lysohlávek, 
rituály, kde a 
s kým jste 
užíval/a,  co jste 
prožil/a? 
 
 

 
 
 

5. Jaké množství 
plodnic jste užil/a 
při první 
zkušenosti, jaké 
množství jste 
obvykle užíval/a a 
jakým způsobem 
jste je před 
konzumací 
upravoval/a? 
 

 

6. Měl/a jste při 
užívání lysohlávek 
nějaké fyzické či 
psychické 
problémy? Jak jste 
tyto stavy 
překonával/a?  
 
 
 

 

7. a)Z jakých 
zdrojů jste si 
lysohlásky 
opatřoval/a? 
b) lysohlávky jste 
sbíral/a, dostal/a, 
koupil/a,….? 

 

 



LSD 
 
Časová osa: 
(kdy užil/a LSD 
poprvé, 
další vývoj)? 

 
 
 
 
 
          I                            
                                 

1.a) Jaké důvody, 
očekávání vás 
vedly k prvnímu 
vyzkoušení LSD? 
 
b) Proč jste LSD 
vyzkoušel/a? 
 
c) Jaká byla vaše 
motivace? 
 

 

2. Jaký byl váš 
první zážitek? 
Odradilo vás to 
nebo povzbudilo? 
 
 

 

3. První 
zkušenosti s LSD 
jste učinil/a sám/a 
nebo jste měl/a 
průvodce (guru)? 
 

 

4. Jaká jsou vaše 
specifika při 
užívání 
LSD,rituály, kde a 
s kým jste 
užíval/a,  co jste 
prožil/a? 
 
 
 

 



5. Jaké množství 
LSD jste obvykle 
užíval/a a jakým 
způsobem? 
 

 

6. Měl/a jste při 
užívání LSD 
nějaké fyzické či 
psychické 
problémy? Jak jste 
tyto stavy 
překonával/a? 
Zažil/a jste bad 
trip, flashback? 
 

 

7. a)Z jakých 
zdrojů jste si LSD 
opatřova/a? 
b)LSD jste 
dostal/a, 
koupil/a,….? 

 

 

Narativní vyprávění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3 - Doporučení a vzkaz pacientů PN 
v Dobřanech 

Před halucinogeny je třeba mít respekt, rozhodně to nejsou drogy 
pro zábavu. 
Než si lysohlávky nebo LSD vezmete, položte si tyto otázky: 
Cítím se v nepohodě? 
Řeším nějaký problém? 
Jsem labilní osobnost? 
Jestliže jste odpověděli alespoň jednou ano, tak halucinogeny vůbec 
nezkoušejte! 
Víte, proč chcete halucinogeny vyzkoušet? Chcete vidět trpaslíky? 
Možná budete mít štěstí a opravdu je uvidíte, ale pozor, můžou 
vylézt trpaslíci, co jsou ve vás a vidět můžete úplně jiné věci, třeba 
hady, mrtvoly a jiné hnusy. Pořád máte chuť do toho jít? 
Když se rozhodnete pro užití halucinogenů, tak si následující řádky 
dobře přečtěte a řiďte se podle toho: 
- Pozor na to, co sbíráte, když nejste zkušený houbař, můžete sebrat 
třeba hnojník, který jako mladý připomíná lysohlávky. Sám o sobě 
není nebezpečný, ale v kombinaci s alkoholem vyvolá opravdu 
nepříjemné stavy. 
- Z toho také vyplývá, že by se psychotropní látky neměly 
kombinovat! 
- Když houby od někoho dostanete, zajímejte se o druh. Některé 
mohou být opravdu silné (hlavně lysohlávka mexická). Než do toho 
půjdete. Raději si něco o tom přečtěte. 
- Houby nejezte sami, je dobrá zkušenost, že ten, kdo vám houby 
dal, by měl 
s vámi zůstat. 
- To samé platí i pro LSD. Každý papír je jinak silný 
a nepředvídatelný. Rozhodně se vyvarujte krystalům – mikrotečkám. 
To se pak dějí věci. Bohužel, často hodně nepříjemné a trvají hodně 
dlouho. Oba halucinogeny je dobré užívat v přírodě. Uzavřené 
prostory nejsou vhodné - mohou vzniknout stavy stísněnosti a snaha 
z toho uniknout. Spousta lidí pak volí únik oknem. Přesvědčte se, v 
jakém patře se nacházíte a okna raději předem zajistěte. Rovněž 
užívání v hospodě a jiných zařízeních, kde je spousta lidí, není 
vhodné. Můžete se „vystíhovat“, že na vás všichni koukají, pak asi 
opět budete volit únik. 
Město je však také plné nástrah, jezdí tam auta a můžete mít 
i halucinace, to pak na vás mohou třeba i padat budovy. Shrnuto 
a podtrženo, vždy vyhledejte bezpečné místo a užívejte pouze 
s lidmi, které znáte a kterým věříte. Zajistěte si někoho, kdo vás 



bude hlídat. Nikdy odpředu nevíte, co se bude dít, zkušená osoba vás 
pak zážitkem provede.  
Může se stát, že jste na některou z otázek odpověděli ano, a přesto 
jste do toho šli nebo že vám to zkrátka nesedlo a máte divné stavy, 
kterým nerozumíte, myslíte, že jste se zbláznili a trvá to již delší dobu 
(více dní), tak vyhledejte raději odbornou pomoc. 
A ještě něco: 
- Nezapomínejte na pití nealkoholických nápojů, mějte něco při ruce, 
stavy trvají několik hodin a pak přijde žízeň. 
- Nehulte při tom trávu a hlavně nekombinujte s perníkem, to dělají 
hodně ostřílení a nezodpovědní týpci, kteří už pár tripů za sebou mají. 
- Neházejte někomu papír LSD do pití, když o tom neví, není to fér a 
dotyčná osoba může zažít opravdu pekelné chvíle, může mít i pocit, 
že se zbláznil a neví proč. 
- A později se může dostavit flashback, tak jen abyste se pak nedivili, 
co se děje, někdy se to zkrátka stává. 

 

 
 


